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MÁRCIUS 15.

Juhász Gyula: 48 március 15.

Donászy Magda: Március 15-ére

Ó régi szép est... tündöklő siker,
Mikor jön egyszer hozzád fogható,
Dicsőséged az egekig ivel,
A deszkáidon tetté vált a szó.

Zászlók díszítik ma
az utcákat végig,
márciusi szélben
szállnak fel az égig.

Igen, az Ige testté lett, derék
És lelkes nézők tapsoltak neked,
Színházi est, melyen - ó büszkeség! A gondolatszabadság született.

Álljunk meg előttük
csak egy pillanatra,
emlékezzünk vissza
arra a nagy napra!

Aktoraid: Petőfi, Jókai,
Vasvári, Táncsics és a korai
Tavaszi mámor sok nagy ifja még,
Színésznőd Laborfalvy Róza volt,
Ki Jókainak szívére hajolt...
Ó régi szép est: jössz-e vissza még?

Az a nap a népnek
szabadságot adott,
mi sem felejtjük el
azt a dicső napot.

MÁRCIUS 15.
1848. március 15. - Kitör a pesti forradalom
Pátka Község életében különleges év lesz 2018. Szinte minden újságunkra jutni fog egy-egy olyan évforduló,
melyről méltán emlékezhetünk meg.
Rögtön így az év első újságában emlékezünk meg ezért a 170 évvel ezelőtti március 15-i eseményekről.
Az 1991. évi VIII. törvényben a rendszerváltás utáni első szabad parlament kimondta, hogy március 15-e, az
1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország
megszületésének napja. De nem volt ez mindig így. Az 1848-as eseményekről az elkövetkező néhány napban
remélem mindenki sokat fog hallani. Arról azonban, hogy március 15., mint ünnep hogyan élte át az elmúlt
viharos évszázadokat, kevéssé esik szó. Az 1850-es évek, a megtorlások ideje alatt március 15-re csupán
titokban lehetett emlékezni. 1860-ban pesti diákok, kézművesek és legények nagyszabású március 15-i
megemlékezést szerveztek, a Kerepesi temető bejáratánál azonban sortűz fogadta a kivonulókat. Forinyák Géza
elsőéves joghallgató három hét múlva belehalt az itt szerzett sérüléseibe. Temetésén több tízezer ember volt
jelen. Az 1860-as évek elején az ünnepet elsősorban a szabadságharc mártírjai iránt érzett gyász uralta.
Megemlékezésekként istentiszteletek tartottak, és a megemlékezők felkeresték az elesett honvédek sírjait.
Ekkortájt kelt feljegyzések alapján előfordult, hogy március 15-én este Győrben illetve Debrecenben az ifjúság
szorgalmasan beverte azoknak a házaknak az ablakait, melyek nem voltak kivilágítva az ünnep tiszteletére.
1867-ben a kiegyezés utáni első szabad március 15-e ünneplésére március 14-én este 3000 fáklyás vonult
nemzeti színű zászlókkal a budai várba Ferenc József tiszteletére éltetni az uralkodót, és az esküt tevő, új
magyar kormány tagjait - ünnepelve az alkotmány helyreállítását. A századfordulóhoz közeledve, majd azt
követő években az 1848-as ünnepeken egyre gyakrabban törtek felszínre a különféle társadalmi-politikai
feszültségek. Az első világháború évei visszafogták az egymással szembeni indulatokat. A következő nagy
fővárosi megemlékezés 1919-ben volt. Az 1918-as októberi, őszirózsás forradalom törvénybe iktatta
március 15-e nemzeti ünneppé emelését. 1927 novemberében a Felsőház elfogadta a Klebelsberg
kultuszminiszter által kezdeményezett XXXI. törvényt, mely március 15-ét ismét nemzeti ünnepé nyilvánította
és a XXXII. törvényt, mely Kossuth Lajos örök érdemeiről és emlékéről szólt. Az 1945 utáni rövid, 3 éves
időszakban az ünnepnapot megerősítették az 1390/1945. évi miniszterelnöki rendeletben és március 15.
visszatért a ’48-as tartalmához, a parlamenti demokrácia értékeihez. 1951-ben a kommunista hatalom egy
minisztertanácsi rendelettel törölte a munkaszüneti napokkal járó ünnepnapok sorából március 15-ét és
évtizedekig eldobták az ünnepet. 1988. március 15-e a Kádár-rendszer addigi legnagyobb ellenzéki tüntetése
lett, mely felgyorsította a pártalakítások folyamatát és elsöpörte azt a tévhitet, hogy a rendszer leválthatatlan.
Március 15. újra a nemzeti függetlenség reményévé vált.
Ma a rendszerváltás után közel három évtizede, úgy ünnepelhetjük március 15-ét, ahogy az nekünk
szimpatikus. Ünnepekkel, beszédekkel, otthon, vagy akár közösen együtt. Bárhogy is, a fontos az, hogy
ünnepeljük.
Ünnepeljük a márciusi ifjakat, Kossuthot, Széchenyit, hiszen az idei március 15-e főként a választásról fog
szólni, ami kétségtelen egyik legszebb eseménye a demokráciának.
Az ünneplés mellett, ezért fontosnak tartom felhívni kicsiket és nagyokat, fiatalokat és időseket arra, hogy
jöjjenek el élni a szavazás jogával április 8-án. Az Önök szavazatai a legfontosabbak, melyek nélkül lehetnek
ugyan győztesek és vesztesek, de egyvalami - a demokráciánk mindenképp veszít.
Nagy Dániel
polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Pátkai Lakosok!
2018. II.14. képviselő-testületi határozat
Az egyes Önkormányzati eszközök 2018 évi igénybevételéről
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes Önkormányzati eszközök 2018 évi igénybevételét az
alábbiak szerint határozza meg:

Sorszám

Megnevezés

Nettó díj

Bruttó díj

Kaukció

1

Művelődési ház óránként (min 2 ó) nyár

2.362 Ft

3.000 Ft

35.000 Ft

2

Művelődési ház óránként 8min 2 ó) tél

2.756 Ft

3.500 Ft

35.000 Ft

3

Jcb Önk (üzemóránként)

7.008 Ft

8.900 Ft

4

Jcb lakossági (üzemóránként)

6.614 Ft

8.400 Ft

5

Jcb vállalkozó (üzemóránként)

8.031 Ft

10.200 Ft

6

MTZ 82 (üzemóránként)

5.039 Ft

6.400 Ft

7

T25 (üzemóránként)

2.520 Ft

3.200 Ft

8

Műfüves pálya (világítással) óránként

2.756 Ft

3.500 Ft

9

Műfüves pálya (világítás nélkül) óránként

2.362 Ft

3.000 Ft

10

Kiseszközök (kezelővel) félóránként

1.811 Ft

2.300 Ft

Kiszállás

Áfa

5.000 Ft

1.350 Ft

5.000 Ft

1.350 Ft

Adózási hírek
Tisztelt Adózók
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az állami adószoftver hibája miatt az adóértesítők kiküldése - és így a befizetési
határidő is - későbbre tolódik. Szíves megértésüket köszönjük!
A gépjármű adásvétel az Önkormányzat felé nem bejelentés köteles, adatokat az Okmányiroda küldi meg az
Adóhatóság részére.
Az ingatlan adásvétel/öröklés 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.
A 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.
A települési adóra, mint új adónemre vonatkozó bevallással kapcsolatos tájékoztatót a fent említett szoftverhiba
elhárítását követően tudjuk az Önök részére továbbítani.
Vállalkozói tevékenység megkezdése 15 napon belül bejelentés köteles, melyhez 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 Információk!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 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.
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
Szennyvízberuházás hírei!
Tisztelt Ingatlan tulajdonosok!

Felhívnánk a figyelmét azoknak az ingatlantulajdonosoknak, akik elmulasztották a telkükön lévő
szennyvízbekötési pont használatba vételét, hogy ez év májusáig van lehetőségük kezdeményezni azokra a
szerződéskötést a Fejérvíz Zrt-vel. Ezt követően azon ingatlantulajdonosok, akik ingatlanán elkészült, de
fogyasztási szerződés nélküli szennyvízbekötési pont található, számíthatnak arra, hogy 150 ezer Ft-ig terjedő
bírsággal sújthatók, mely ismételhető mindaddig, amíg a szerződést nem pótolják.
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ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMOK 2018-BAN
Tisztelt Pátkai Lakosok!
2018-ban több kerek évforduló lesz, ami kapcsolódik a településünkhöz:
•
120 éve 1898-ban indult meg felénk a vasúti közlekedés Székesfehérvár-Bicske közötti vonalon.
Ha valakinek lenne olyan tárgya, ami kapcsolódik a vasúthoz (menetjegy, könyv, vasúti ruha, jelvény, régi
kép), azt szeretnénk le fényképezni, illetve kiállítani az évforduló alkalmából.
Május 26-án különvonatot szeretnénk indítani a Székesfehérvár és Lovasberény közötti szakaszon,
amennyiben a MÁV-val sikerül megegyezni a költségekről, továbbá az állomás épületébe kiállítást
szervezünk a fenti napra.
Áprilisban pontosan tájékoztatjuk a lakosságot és az érdeklődőket a rendezvény pontos menetéről.
•

100 éve ért véget az I. világháború, mely nagy áldozatokkal sújtotta településünket is.
Felújításra kerül az emlékmű és környéke. A megemlékezés időpontjáról azonban még pontosat nem
tudunk mondani.
Az eseményre szintén kiállítást szeretnénk szervezni, melynek megtartásához várjuk azok jelentkezését,
akiknek van első világháborús emléke, akár képeslap, fénykép, vagy egyéb tárgyi emlék.

•

170 éve történt a pákozdi-pátkai csata településünk közelében, mely az alsó focipálya 811.sz. út felőli déli
oldalán és a falu É-Ny-i részén zajlott le.
A Pátkai nemzetőrök emléktáblájánál, a Gyűjteményes háznál koszorúzunk szeptember 28-án a délutáni
órákban.
Szeptember 29-én a pákozdi központi ünnepségen veszünk részt. A pákozdi szervezők kérése, hogy
településünket képviselje kb. 20-22 fős gyerek küldöttség, amely 4-8. osztályos tanulókból kell, hogy
álljon.
Itt kérnék segítséget, hogy azok a felső tagozatosak, akik el tudnának jönni Pákozdra, jelentkezzenek
személyesen, vagy szülök révén Varga Gézánál.
Varga Géza
Tisztelettel:
képviselő
Tel: 06/20-3233-142
PÁTKAI LEGSZEBB KONYHAKERTEK VERSENY 2018
Kovács Szilvia ötletgazda, Karcag város alpolgármestere által
létrehozott
„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb
konyhakertjei
országos programhoz csatlakozva
Lázár Lívia és Varga Géza
meghirdeti harmadik alkalommal

„A legszebb konyhakertek”
programot
Várjuk minden konyhakerttel rendelkező kertművelő és
közösség jelentkezését!
A program célja: A kertművelők munkája a versenynek köszönhetően kapjon kellő elismerést,
és példájuk nyomán minél többen műveljenek konyhakertet, hiszen így az évszázadok során összegyűlt
tudás, tapasztalat tovább öröklődhet a generációk között.
A programmal szeretnénk:
•
•
•
•
•
•

A kerteket élettel megtölteni, hogy ne legyen egyetlen elhagyatott, műveletlen kert sem
A díszkertek ágyásaiba visszavinni, bejuttatni a konyhakerti növényeket, gyümölcsöket
A kertművelő ember munkáját megbecsülni, mindenki elé példáként állítani
Konyhakertművelő kultúránkat megőrizni, azt minél több embernek átadni
A birtokunkban lévő tudást összegyűjteni és megtanítani a fiataloknak, hogy
Milyen a frissen szedett zöldség és gyümölcs zamata!

További információ a jelentkezési határidővel kapcsolatban illetve jelentkezési lap kérhető:
Pátka Község Önkormányzata, 8092 Pátka Vak Bottyán tér 2.
Lázár Lívia és Varga Géza
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ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ
Tájékoztató az elmúlt időszak kulturális eseményeiről
December 2. – Rendezvény a támogatóknak
2017. december 2-án vendégül látta az Önkormányzat azokat a
személyeket, akik a Pátkai rendezvényeken segítették és támogatták
januártól-novemberig szervezett műsorainkat és megemlékezéseinket.
A vendéglátásra érkezett 72 személyt Nagy Dániel Polgármester és Varga
Géza képviselő köszöntötte és méltatták a támogató személyek önkéntes
segítségét.
A vacsora után jó hangulatú kötetlen beszélgetés alakult ki a vendéglátók
és a meghívottak között.
Köszönjük a támogatást!
December 3. – Mikulás-járat
2017-ben is ismételten elindítottuk falunkban a Mikulás-járatot december 3-án.
Gyene Lajos hintó fogatával ment végig a Budapestről érkezett Mikulás és a
gyermekek őrömére osztotta a kijelölt helyeken a csomagokat. A télapó
érkezését zenével jeleztük Lengyel László gépkocsijába szerelt hangosítással
A Mikulást több helyen énekkel és verssel fogadták a gyerekek és a szülők.
Összesen 160 csomag lett ki osztva a Pátkai gyerekek közt, a megmaradt almát
és mandarint a Református kisiskolásoknak ajándékoztuk.
A rendezvény támogatói:
Pátkai Önkormányzat, Gyene Bt, Rovákja Bt., Vértesaljai Horgász Egyesület,
Elektró Kft., Vicsacsán Pál, Füri József, Pátkai Patika, Dr.Mráz János,
ifj.Zimmerman István, Corn-Agró Kft., Albrecht Attila, Árpási Béla, Liget Kis
ABC, Buda bolt és még sokan mások.
Köszönjük a támogatásokat a gyermekek nevében!
Karácsonyi készülődés
Önkormányzatunk a 2017-es karácsonyra 6 db díszkivilágítást szerelt fel
az ABC és a Dohánybolt közötti részre.
Az Önkormányzat 4 db díszt vásárolt, Góger Tamás és Buda József
1-1 díszt vásárolt és ajánlott fel. Az Önkormányzat dolgozói szerelték
össze a világítás szerkezetét.
A Betlehemet felújítottuk, bábukat vásároltunk, a ruházatot kézzel
varrták a támogatóink: két királyt, Máriát, Józsefet és a kis Jézus
angyalt Takács Károlyné készítette, egy királyt Mészáros Sándorné, a
szalmabálákat Kovács István adta, és az egészet berendezte Varga Géza.
A világítást és a Betlehemet az Önkormányzat dolgozói szerelték össze.
Szép és hangulatos volt a falunk központi része.

2018. január 12. – Megemlékezés a doni hősökre
Megemlékezést tartottunk 2018. január 12-én a 75 évvel ezelőtti doni szovjet
áttöréskor elesett, megsebesült fogságba esett magyar katonák emlékére.
A megemlékezésen Varga Géza képviselő emlékezet meg az akkori
eseményekről és méltatta a katonáink hősies küzdelmét a túlerővel
szemben. Országh István református lelkész áldást mondott az elesett
katonáinkra és a szenvedőkre imájában.
Az emlékműnél koszorút helyezett el Buda József alpolgármester és Varga
Géza képviselő,
A hősök emlékére egy ágyúlövéssel emlékeztünk meg.
Mi is történt a Don-kanyarban?
Hetvenöt éve 1943. január 12-én indította meg támadását a szovjet hadsereg a Don-kanyarnál, mely
küzdelemben a 2. magyar hadsereg mintegy 100 ezer katonája vesztette életét.
"Katonák, akik szent esküjükhöz híven védték hazájukat, nemzetünket. Hazájukat, mely nem csak az anyaföldet
jelentette, hanem az elsősorban otthon maradt feleségeket, gyermekeket és szülőket.
Az otthon maradottakért érzett felelősség és szeretet vezérelte őket a hideg orosz télben és tartotta bennük a
lelket az embertelen körülmények között."
Hálásak lehetünk, hogy nekünk nem kell átélnünk a háború borzalmait
és már nyíltan beszélhetünk az akkori eseményekről.
Dicsőség a hőseinknek!
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2018. január 13. - Bormustra
2018. január 13-án tartottunk bormustrát a pátkai és a környékbeli bortermelők részére.
A borokat Takács József borász, szakértő és felesége Zámolyról mustrálta.
A résztvevő borosgazdák:
A rendezvényen 34 féle bort szakértett meg
Jakab János
Pátka
vörös-, fehérbor
Takács József és tanácsokkal látta el a
Tóth György
Pátka
vörös-, fehérbor
borosgazdákat a borok kezelésével kapcsolatba.
Tőke József
Székesfehérvár
fehérbor
A mustra után az Önkormányzat pörköltre
Zaka István
Pátka
3 fehérbor
invitálta a résztvevőket, majd a gazdák által
Káka János
Pátka
vörös-, fehérbor
hozott süteményeket és kolbászt fogyasztottuk el
Miklós János
Székesfehérvár
fehérbor
jó
hangulatú beszélgetések közepette
Kovács János
Pátka
vörösbor
Nagy Attila
Pátka
vörös-, fehérbor
Gács János
Pátka
vörös-, fehérbor
Hollósi Sándor
Pátka
fehérbor
Mucsi Tibor
Vereb
3 fehérbor
Magyaródi József
Pátka
vörös-, fehérbor
Laborcza László
Pátka
fehérbor
Ódor Gyula
Pátka
vörösbor
Varga Géza
Pátka
vörösbor
Dene György
Pátka
vörös-, fehérbor
Varga Imre
Székesfehérvár
vörösbor
Buda József
Pátka
2 vörös, 2 fehér bor
Lőrinc Imre
Pázmánd
vörös-, fehérbor

2018. január 27. - Testvértelepüléseink vezetőinek találkozója
Testvér településeink Polgármestereinek vezetésével küldöttség érkezett hozzánk. Körösfőről Bódis László
Polgármester Úr és több tanácsos, míg Hetényből Magyari Ferenc Polgármester Úr és küldöttsége képviselte a
települését.
A találkozón Buda József alpolgármester köszöntötte a polgármestereket, majd a magyar Himnusz eléneklése után
Nagy Dániel, Pátka polgármestere méltatta a jó kapcsolatainkat egymás közt.
A polgármesterek köszöntötték egymást és ismertették a 2018. évi programjaikat, beszéltek a további találkozók
lehetőségéről és az időpontok egyeztetéséről.

A fentiek után vacsorára invitáltuk a vendégeinket, képviselőinket és utána folytatódott a tervezett program.
A rendezvény az esti órákban jó hangulatban ért véget.
Köszönöm a segítőknek a sok munkát!
Lejegyezte Varga Géza
Köznevelési és Kulturális Bizottság Elnöke
FELHÍVÁS
Tisztelt Lakosság!
Ismételten kérünk mindenkit, hogy a régi műszaki cikketeket ne dobják ki, ne
adják oda az utcán kéregető vasat és mindent gyűjtő személyeknek!
Az önkormányzat a Gyűjteményes ház emeletén is szeretne létrehozni egy
állandó műszaki kiállítást az utókor számára.
Várunk régi TV-ket, rádiókat, kávédarálókat, terménydarálókat, lemezjátszókat,
magnókat, kerékpárokat, motorokat, elektromos és kézzel működtetett
eszközöket. Továbbá ekéket és főleg eketaligát - mivel a régi gyűjteményünkbe
még az nincsen - illetve lovas kocsi maradványokat, egyéb mezőgazdasági
eszközöket.
Köszönjük szépen!
A fenti ügyben érdeklődni lehet:

Nagy Dániel Polgármesternél.
Varga Géza képviselőnél.
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III. Pátkai bortermelők versenye
Eredményhirdetés
2018. március 01-én III. alkalommal került ismételten sor a
Pátkai Borversenyre, ahol a borosgazdák megméretették a saját
készítésű boraikat.
A borverseny házigazdája az Ivánka Kávézó, a verseny szervezője
Varga Géza volt.
Az értékelő bizottság tagjai:

Pánczél József
Renner László
Sáfrán András

borász, a bizottság elnöke
borász
borász

A versenyre 19 fő hozta el borát: 37 féle borral neveztek: 18 fehér-, 19 vörösbor került minősítésre.
A „Pátka Bora” címet Dene György nyerte el fehér borával
Eredmények:
Aranyérmes fehérborok:

Aranyérmes vörösborok:

Füri János - legtöbb pontszám az Év bora után
Zaka István: - rizling
Laborca László
Jakab János - legmagasabb pontszám
Hedlicska Károly
Varga Géza

Ezüstérmes borok száma: 19 bor

Bronzérmes borok számat: 9 bor

Okleveles borok száma: 2 bor

A szakértők nagyon meg voltak elégedve a borok minőségével és gratulálnak a termelőknek, hogy ilyen jól
sikerültek a 2017. évi termés borai. Gratulálunk a helyezetteknek és köszönet minden résztvevőnek és a
bíráknak!
Köszönöm a Pátkai Önkormányzat, Ivánka kávézó és Zaka István támogatását,
hogy a Borverseny létre jöhetett!
Tisztelettel: Varga Géza képviselő

IV. FÁNKSÜTŐ VERSENY
Eredményhirdetés
2018. március 3-án IV. alkalommal került megrendezésre
a Pátkai Fánksütő verseny.
A zsűri döntése alapján az első helyet és a kupát:
Dene Györgyné fánkja nyerte el,
II. helyezett Varga Beáta fánkja
III. helyezett Magyaródi Józsefné fánkja nyerte el.
Köszönjük az ízletes fánkokat a verseny résztvevőinek!
Köszönöm mindenkinek, aki részvételével segítette a program megvalósulását!
Tisztelettel: Varga Géza
Köznevelési és Kulturális Bizottság Elnöke
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NYUGDÍJAS KLUB HÍREI
A Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub Hírei
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

2017. december elején meglátogatott minket a Mikulás Bácsi. Ahogy illik, énekeltünk neki, és ajándékot is
kaptunk.
December 16-án részt vettünk a Mindenki Karácsonyán, a Művelődési Házban. Kentük a kenyereket,
készítettünk kakaót, teát. Ezt a munkát már több éve végezzük. Köszönjük a résztvevők munkáját!
December 18-án tartottuk a Klub Karácsonyát, feldíszítettük karácsonyfánkat, majd egyik klubtársunk, Jakab
János finom kenyérrevalót készített nekünk. Sokat beszélgettünk, jól éreztük magunkat. Köszönjük Jánosnak!
Elérkezett az Új Esztendő, a 2018-as év. Pótszilvesztert tartottunk, mindenkinek nagyon jó hangulata volt.
Az 1943-as Doni-áttörés 75. évfordulójára tartott megemlékezésen és koszorúzáson több tagunk is képviselte
szervezetünket.
Elkészült 2018-as évi programunk, melyet megbeszéltünk, kiegészítettünk és elfogadtunk. Ugyanakkor volt
még egy kedves színfolt is klubestünkben. Egyik klubtagunk, Szűcs Lászlóné Évike a 75. születésnapját
ünnepelte velünk. Gratuláltunk Neki, jó egészséget, és hosszú boldog életet kívántunk neki családja körében.
Köszönjük neki a pizzát és a sokféle süteményt!
A hónap utolsó foglalkozását vetélkedővel kezdtük. Mráz Jánosné Erzsike készített nekünk érdekes feladatokat.
Ezek a Farsanggal, az egészséges táplálkozással, és a mindenki számára oly fontos vízzel voltak kapcsolatosak.
Február 3-án néptánc bemutató volt a Művelődési Házban, ahol a vendéglátásban segített a Klub néhány tagja.
Köszönjük Nekik! Ezután a Klub tagjai találkoztak a Szervezetbe újonnan belépni szándékozó nyugdíjasokkal.
Problémánk az, hogy a klubhelyiség befogadóképessége nem teszi lehetővé a létszám bővítését.
Február 12-én hangulatos foglalkozásunk volt. Egyik klubtársunk, Hollósi Sándor több érdekes témából
felkészült. Egyéni válaszadás volt jelentkezés alapján. A jó válaszért egy szem cukor volt a jutalom. A kenyérre
kenhető finomságot Jakab János hozta. Köszönet mindkettőjüknek!
Február utolsó foglalkozásán új tagjelölteket is köszönthettünk. Mivel a csapat szereti a vetélkedőket, így Körösi
András örömmel készített nekünk egy vidám, de mégis sok ismeretet adó kérdezz-felelek játékot. Köszönjük
neki!

Végre megérkezett a várva-várt tavasz. Minden kedves olvasónak szép, és vidám tavaszi ünnepeket kívánunk!
Dr Mráz Jánosné
OLVASÓI CIKK
Pátka, ahogy én látom – 2018. január
Elkezdtük hát, egy új év indult, új reményekkel. Talán jobb lesz.
Még decemberben jártam a református parókián. Régen nem jártam ott, szégyellem is magam, pedig ott olyat
láttam, amit érdemes látni. Valami, ami fejlődés, de főként újszerű, előremutató gondolkodás. Nem arról kell
ugyanis beszélni, hogy mit miért nem lehet, hanem arról, hogyan lehet valamit megcsinálni! És ott ez történik.
Csak gratulálni tudok azoknak, akik ott dolgoznak! Van eredmény. Mert ugyan elcsépelt szöveg, de tényleg a
gyerekeké a jövő, a remény bennük él, hogy egyszer lesz jobb világ. A gyerek viszi tovább mindazt, amit örökül
hagyunk magunkból. Csak így tovább!
Fontos lenne egy idősek otthona is. Munkahelyet teremtene és az egész falu fejlődését segítené. Az egyház és az
önkormányzat közös gondolkodása itt nyilvánulhatna meg.
Látom bedepózva a sok kavicsot a külterületi utak javításához, várom a munkát! Ezzel kapcsolatban volt egy jó
írás a Hírlapban. A lényeg, hogy csak megfelelő technológiával lehet tartós utat építeni. Ja, és a külterületi emelt
adó. És azt oda visszaforgatni – hát azért ez sok kérdést felvet. Szerintem nem jó az, hogy a külterületen több adót
fizetnek. Az se működik, hogy ezt a pénzt külön gyűjtik. Mert ez nem hatékony. Az adók, mint olyanok, arra
kellenek, hogy az önkormányzat működjön, s ezt a befolyó pénzt hatékonyan kell felhasználni a költségvetésen
keresztül. (Hogy a külön számlán gyűjtés mit jelent, az persze tisztázandó.) Természetesen egy tudatos útfelújítás
előre tervezetten kell és szükséges is, sőt: elengedhetetlen. A költségvetés megfelelő, felelősségteljes elkészítésével.
Ezért a legfontosabb rendelet a költségvetési rendelet.
Kíváncsian várom a közvilágítás modernizálását is! És szívesen hallanék a finanszírozásáról valamit... És mi lesz a
régi lámpák sorsa? Talán lehetne fejleszteni a külterületen a közvilágítást velük-belőlük? Páskom, éjszakai szál
stb., hallani ilyen terveket, ez jó, csak valósuljon is meg. Mint ahogy utak, jó utak építése is kellene, hallok ilyen
pályázatokról is.
Ha igaz, pénz érkezik az orvosi rendelő ablakcseréjére, valamint az óvoda hőszigetelésére. Ha mindez megvalósul,
nagy előrelépés lenne!
Szomorú híreket is hallottam ma (január 29-én). Egyes elképzelések szerint nem lesznek önkormányzati
választások, sőt, képviselő-testületek sem lesznek. Pláne az ilyen kis településeken. Ha ez igaz lesz, bezár a
bazár...
Sokat hallani ma a civilekről. A helyi néptáncosok is egy ilyen lelkes és fontos csapat. Farsangolásuk nagyszerű.
Vendégeik is jók, nem beszélve a legfontosabbról, a barátságról. Csak így tovább! Gratulálok!
Április 8-án választunk. Nagyon fontos, hogy minél többen elmenjünk! Hiszen az lenne a jó, ha valóban a többség
döntene, nem pedig úgy születne döntés, hogy mondjuk csak 45 százalék jelenne meg, és mondana véleményt.
Mindenkit a részvételre buzdítok! Hajrá Pátka!
Hollósi Dezső
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POLGÁRŐR HÍRADÓ
A polgárőrség hírei
2018. február 24-én megtartottuk az éves közgyűlésünket, amire meghívást kapott a helyi körzeti megbízott és a
polgármester úr is. A KMB-sünk pont egy éve állt Pátkán szolgálatba. A 40 fő tagból 26-an jelentek meg.
A taggyűlésen ilyenkor kerül sor a tagsági díj befizetésére. A jelenlévők ezt meg is tették.
Megtartottuk a 2017. évi beszámolót, amit Gerencsér László elnök úr adott elő. A tavalyi évben is - mint eddig
mindig - részt vettünk az önkormányzati ünnepségeken és az egyéb helyi rendezvényeken, előre mindig
egyeztettünk a szervezőkkel. Voltunk májusban a Megyei Polgárőr Napokon, amit Perkátán tartottak és részt
vettünk a főzőversenyen. Községünkben a tavalyi évben visszaesett a bűnözés, csupán 1-2 eset fordult elő. Ez
annak is köszönhető, hogy a Közmunka keretében sok embernek sikerült elhelyezkedni. A KMB-sel, mezőőrrel
nagyon jó a kapcsolat és az együttműködésünk.
A Polgárőrök 2017-es évben 1478 órát töltöttek szolgálatban, ez kb. heti 28 órát jelent. A KMB-sel 137 órát
töltöttünk együttes szolgálatban. Az elnök úr is nappal többször körbejárja a falut, főleg a külső részeket.
Feladataink:
- Ünnepségek lebonyolításában való részvétel
- Rendszeres járőrözés
- Postások biztonsági kísérete a Nyugdíj, Családi pótlék és egyéb kifizetéseknél.
(Havonta 2-3 alkalommal előző egyeztetés alapján a postával.)
Kérjük a lakosokat, hogy amennyiben csatlakoznának a Polgárőrség tagjai közé, szívesen fogadjuk az új
jelentkezőket. Küldjék el a jelentkezési lapot! További érdeklődés és felvilágosítás a polgárőr elnökénél:
Gerencsér László - telefon:06/20-976-86-58
Bárkinek, bármi észrevétele, bejelentése van, a falu közbiztonsága érdekében azt kérjük, hogy jelezze az előbb
megadott számon vagy bármely polgárőrnél és a helyi rendőrnél vagy a Rendőrség számán: 107.
Az Országos Polgárőr szövetségtől kaptunk 400ezer Ft-ot, amiből szolgálati egyenruhákat, bakancsokat,
mellényeket és ingeket tudtunk vásárolni a tagoknak.
A támogatás összegével el kellett számolni az OPSZ fele és csak arra lehet költeni, amire adják.
Az Önkormányzattól is kaptunk támogatást, amit ezúton is szeretnénk meg köszönni és a Testületnek is.
Végül szeretnénk köszönetet mondani azoknak a személyeknek, akik adójuk 1%-ával támogatták a működésünket!
Az idei évben is szívesen fogadjuk támogatásukat, az 1%-os felajánlásokat a következő adószámra:
PÁTKA KÖZSÉG POLGÁRÖRSÉG 19098533-1-07
Köszönjük eddigi segítségüket és továbbra is számítunk a lakosság együtt működésére!
Tisztelettel:
Gerencsér László
Elnök
PÁTKAI PÁNTLIKA TÁNCEGYESÜLET HÍREI
A Pátkai Pántlika Táncegyesület hírei ősztől tavaszig
Az elmúlt év októberi számában találkozhatott velünk legutóbb a Kedves Olvasó. Jelen írással és a
fotóillusztációkkal az azóta eltelt hónapok eseményeiről kívánunk tájékoztatást adni, hétköznapjainkról,
ünnepeinkről.
Mint akkor jeleztük, lapzárta után részt vettünk Iszkaszentgyörgyön a törökök felett
győztes iszkai csata évfordulós megemlékezésről. Korhű jelmezes katonai csapatok
harci
bemutatóinak,
mutatványosok
produkcióinak
lehettünk
nézői
a
néptáncműsort megelőzően. Majd a kastély színháztermében XVII. századi
hangszeres
zenei
előadást
követően
sorra
jöttek
a
néptáncos produkciók: a helyi
alapfokú művészeti szakiskola
növendékeinek
több
korcsoportja, a felnőtt Szentgyörgy
Táncegyüttes, a Sárkeresztesi
Figurázó Táncegyüttes és a
Pátkai Pántlika Táncegyüttes
műsorszámai követték egymást.
A táncot szerető és értő közönség
lelkes tapssal jutalmazta a
produkciókat
Október 21-én tisztújító közgyűlése volt egyesületünknek, melynek során felállt az új elnökség: Abonyiné Fekete
Katalin, Fazekasné Kiss Ildikó és Csertán Brigitta. Megköszöntük az előző elnök, Dobos Edina munkáját, aki
Székesfehérvárra költözése és ottani munkavállalása miatt nem tud a továbbiakban részt venni a csoport
tevékenységében.
Ezt követően, mivel karácsonyig nem volt kilátásban fellépésünk, nekiláttunk a próbatermünk felújításának.
Falfestést, ahol a nedvesség miatt mállott a fal, ott lambériázást, karnisok áthelyezését végeztük el. Az elöregedett
és porfelhőt kibocsájtó parkettára támogatónk, Rednágel Jenő Úr - a Corn-Agro Kft tulajdonosának - jóvoltából
profi balettszőnyeget vásárolhattunk, melyet azóta nagy örömmel használatba vettünk.
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A karácsonyi műsorban végül nem szerepeltünk, a modern felfogású programban nem volt igény a hagyományos
Betlehemes játékra. Kaptunk viszont egy felkérést Helt Margittól a december 9-ei Mikulás-napi kézműves és
játszóházban való részvételre. Ennek során mesét mondtunk a gyerekeknek, illetve szüleikkel együtt
megtáncoltattuk őket.

Közben megkezdődött a szokásos téli felkészülésünk a következő szezonra. Majoros
Andorral, az Alba Regia Táncegyüttes művészeti menedzserével ezúttal a korábban
repertoáron lévő, de frissítésre szoruló koreográfiák felújítását kezdtük el.
Február 3-án megrendeztük a második Farsangi Néptáncgálát, melyre a tavalyi farsangról
már ismert csoportokon, a Szentgyörgy Táncegyüttesen és a Sárkeresztesi Figurázó
Táncegyüttesen kívül igazi "nagypályásokat", az Alba Regia Táncegyüttes Senior csoportját
is vendégül láthattuk. Igazi élmény volt a sok országot megjárt, az augusztusi fehérvári
Királyi Napok állandó fellépőit itt látni Pátkán. Ifjú szívvel és profi tudással, gyönyörű
egyedi ruhákban fiatalokat megszégyenítő temperamentummal adták elő táncaikat. És a
többi csoporttal egybehangzóan kijelentették: ha hívjuk őket, jövőre is szívesen eljönnek.
Reméljük, lesz módunk erre a következő évben is.

A két műsorrész között a gyermekek részére meghirdetett jelmezversenyre
került sor. Örömünkre szolgált az ötletes jelmezek felvonulása, melyeket
szakértő zsűri bírált el: Lázár Lívia, Nagyné Nelli, Varga Anikó és Szatzker
Alíz. Minden résztvevőt csokival jutalmaztunk, valamint játékokkal a
győzteseket.
Ezúton mondok köszönetet a rendezvényhez nyújtott segítségért az
Önkormányzatnak, Buda Józsefnek, Varga Gézának, Stroh Tibornak, a
Nyugdíjas
Klub
tagjainak
(vendéglátás
magas
fokon!)
a
Horgászegyesületnek és a Polgárőrségnek. Értékes munkájukkal
hozzájárultak a program sikeréhez.
A napnak itt még nem volt vége, nagy sikerű farsangi bál követte a délutáni
eseményeket. A vendégek kulturáltan szórakoztak, kitűnő zenére, kitűnő hangulatban. Köszönetet mondunk a
Polgárőrség tagjainak a rendezvény biztosításáért, amely rendben lezajlott. És ezután az éjszakának sem volt vége
addig táncosaink részére, míg a termet és az összes hozzátartozó helyiséget szép rendben ki nem takarították. Így a
hétfői átadáskor az Önkormányzat képviselője rendben talált mindent.
Bár ez írás idején az ablakon kitekintve hófehér a táj, (de örültek volna ennek a gyerekek Karácsonykor...) mégis
csak küszöbön a tavasz. És mi az egyik legszebb nemzeti ünnepünkre, Március 15-re készülünk.
Reméljük, az ünnepségen Önökkel is találkozunk!
Tisztelettel: Abonyiné Fekete Katalin
művészeti vezető
FELHÍVÁS

RUHABÖRZE
2018. március 24., szombaton 9-től-12-óráig ruhabörzére várjuk azokat kedves pátkaiakat,
akik vásárolni szeretnének, vagy eladó ruháikat értékesítenék.
Helyszín: a pátkai Művelődési Ház.
Érdeklődni lehet: Varga Gézánál 06/20-323-3142
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KÖNYVTÁRI HÍREK
Tisztelt Olvasók!
Az elkövetkező hétre szeretnék két programot a figyelmükbe ajánlani:
•
2018. március 23. 17 óra: Előadás a drogokról, meghívott vendég beszél a témáról
Helyszíne: A Pátkai Református Iskola épülete (Pátka, Kossuth u 60.)
Szervező a pátkai Gárdonyi Géza Községi Könyvtár.
A rendezvény látogatása ingyenes, főként szülők számára ajánlott!
•

2018. Március 24. szombat 10-11:30 óráig: Húsvéti készülődés
10 órától meseolvasás, kézműveskedés
11:00-11:30 óráig a helyi néptánccsoport rövid műsora, táncházzal.
A helyszínen könyvkiállítás.
Helyszín: A Pátkai Református Általános Iskola épülete (Pátka, Kossuth u 60.)
Szervező a pátkai Gárdonyi Géza Községi Könyvtár.
A rendezvény látogatása ingyenes.

Közlemény:
A könyvtár állandó nyitva tartása:
Hétfő: 17-19 óráig

Szerda: 17-19 óráig

Szombat_ 14-16 óráig

Az ettől eltérő időpontokról az olvasókat tájékoztatom.
Március 17-én, szombaton, március 31-én, szombaton, április 2-án, hétfőn a könyvtár zárva tart.
A könyvtár elérhetőségei: Tel: 06/30-4849-648, E-mail: patkakonyvtar@gmail.com
Továbbra is várom a középiskolás diákok jelentkezését a kötelező közösségi munka elvégzésére.
KÖNYVAJÁNLÓ
Örömmel tudatom Önökkel, hogy az idei évben már több új könyv is érkezett. Ezekből állítottam össze egy kis
ízelítőt minden korosztály számára.
A 20. századi történelem iránt érdeklődők figyelmébe ajánlom:
Szebeni Ilona: Merre van a magyar hazám?
"A rendszerváltás éveiben a Gulágra hurcoltak történeteit illetően új helyzet állt elő: oldódott a
málenkij robotra, szovjet kényszermunkára deportáltak sorsát övező szigorú hallgatás,
s megjelenhettek az első visszaemlékezések. Szebeni Ilona Merre van a magyar hazám? című
munkája a legelső híradások közé tartozott a magyar könyvkiadásban. A szerző felhívására több
mint kétszáz túlélő küldte el visszaemlékezését, ezt követően számos interjú is készült a
jelentkezőkkel. Az
1997-ben elhunyt szerző településenként sorolja fel a szovjet munkatáborokba elhurcoltak nevét,
és egy-egy még élő tanúval készített interjú alapján felidézi és megörökíti a hátborzongató
tragédiák, jóvátehetetlen erőszak-cselekmények sorát, amelyeknek zömmel a civil lakossághoz
tartozó, nem egyszer fiatalkorú személyek estek áldozatul.
A felnőtt olvasók számára ajánlott:
Allred Katherine Az ámbrafa
„Az ámbrafa az erdő kaméleonja, parafára emlékeztető kérge sajátos képességet rejt: a
cseresznyefától a mahagóniiig bármilyen fát utánozni tud. De a valódi értéke – és ezt sokan nem
veszik észre – állhatatos, erős, vörös szívében rejlik.”
A nap, amikor Alix French megismerkedik a rosszhírű külvárosi roncstelepen élő, tízéves Nick
Andersonnal, korántsem mondható szokásosnak. Az aprócska méhbalzsamos dobozzal és
rendíthetetlen elszántsággal felfegyverkezett Alix kezelésbe veszi a fiú hátán lévő sebeket – egy
közelmúltbeli verés nyomait –, és ez a gesztus mindkettőjük életét örökre megváltoztatja. A
gyerekkori bonyodalmak és a kamaszkori bánatok közepette is elválaszthatatlanok maradnak, és
a barátságuk lassan szerelembe fordul. A jövő rózsásnak tűnik, ám… Az élet valami mást tartogat
számukra.
A 10-14 éves korosztálynak, de még a felnőtteknek is tartogathat érdekességet:
Wéber Anikó El fogsz tűnni
című regénye. Az írónő felsősöknek ajánlja a hátborzongató regényt, ami egyből magával ragadja az
olvasót a rejtélyes történetszövésével. Adott egy osztály, egy tábor a remeteségben, egy kis hecc,
ami végül óriási talányt szül, amit a gyerekeknek a tanárok nélkül kell megoldaniuk. Wéber Anikó
hihetetlen pontossággal festi le a csoportdinamikai mozgásokat és változásokat, érzékenységre és
önismeretre sarkall, miközben a talányos regény minden mondata tovább húzza az olvasót. Ezt a
könyvet nem fogod tudni lerakni!
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Az alsós, óvodás korosztálynak ajánlom figyelmébe:
Bartos Erika Brúno Budapesten
című hat részes sorozatának első kötetét! A könyv Buda történelmi helyszíneit: a Várnegyedet, a
Gellérthegyet és Óbudát mutatja be a legkisebbekhez szólva. . A történet főszereplője egy óvodás
kisfiú, Brúnó, aki szüleivel a Balaton partjáról Budapestre költözik. Rokonok, és a társasházi
szomszédok segítségével lépésről lépésre ismeri meg a kerületeket. De a könyv igazi főszereplője
maga a főváros. Buda, Pest és az agglomeráció bemutatása mellett külön kötetet tervezek a
Dunáról, a szigetekről és a hidakról. (Móra Kiadó)
Valamint Dan Brown új könyve, AZ EREDET már megtalálható a könyvtárban.
(A szerző első, nagy sikerű könyve a Da Vinci-kód volt.)
A könyvtárban az idei évben elérhető folyóiratok:
National Geographic, Rubicon, Praktika,
A közelgő Húsvét alkalmából ezúton kívánok mindenkinek kellemes húsvéti ünnepeket!
Helt Margit
könyvtáros
PÁTKAI „VÖLGY-HÍD” TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

Természetbarátok figyelmébe!
Mi itt Pátkán nagyon kényelmes helyzetben vagyunk, ha szeretnénk feltöltődni a
Természetben. A két víztározó, a Császár-víz és a Rovákja mente sokaknak nyújt
pihenést, kikapcsolódást. Vannak azonban olyan látnivalóink, amelyek nem mutatják
meg magukat olyan könnyen. A pátkai „VÖLGY-HÍD” Természetvédelmi Alapítvány
hagyományteremtő céllal vezetett szakmai kirándulásokat szervez 2018-ban. Célunk
az, hogy a helyieknek és a távolról jövő érdeklődőknek bemutassunk egy-egy
időszakos, viszonylag rövid ideig látható-hallható természeti jelenséget. Valamennyi
túrán díjtalan a részvétel.
1. „Isten éltesse az Íriszeket!” – 2018. március 31. szombat
Indulás: 8:00; GP benzinkút
Írisz az ókori görögök szerint a szivárvány istennője volt. Róla
nevezték el a szem szivárványhártyáját, illetve egy virágot.
Magyarul is hívják írisznek, hivatalos neve amúgy nőszirom.
A nőszirmok közül hazánkban több faj is él, ezek egyike az
apró nőszirom, amely (névadójához méltóan) igazán sokszínű:
sárga, fehér és lila színváltozata is van.
A pátkai Királyberek dombjain szép állománya él, április elején
virágzik több más érdekes és védett növény társaságában.
Az benzinkúttól induló és ott végződő egyszerű, kényelmes
séta során igyekszünk minél több tavaszi virágot találni, illetve
madárfajt megfigyelni. Szó esik majd a Királyberek
jelentőségéről, a veszélyeztető tényezőkről és a védelem
lehetőségeiről.
2. Fülemülék éjszakája – 2018. május 12. szombat

1. Apró nőszirmok a Királyberekben

Indulás: 20:00; Kábel-gát falu felőli vége
A fülemüle jellegzetesen olyan énekes, amit hallunk, de nem látunk. A világirodalom számos lírai műve megénekli
csodálatos, egész éjjel hallatott énekét. Sétánk során megkerüljük a Kis-tavat, gyönyörködünk a fülemülék
dalában, illetve figyelünk a Természet minden egyéb, este hallható hangjában.
3. Márton-napi libales – 2018. november 11. vasárnap
Indulás: 6:30; Zámolyi-víztározó gátőrháza
A Zámolyi-víztározó országos szinten is ismert alvóhelye az
északról hozzánk érkező vadludaknak. A madarak száma
novemberben akár a tízezret is elérheti. A csapatok mérete a tél
folyamán kiszámíthatatlanul változhat, néha a leghidegebb
időben is kitartanak, máskor délebbre húzódnak. A túra
hossza csupán néhány száz méter: a ludak kihúzását a
Zámolyi-víztározó zárógátáról figyeljük meg. Teleszkóppal
megnézzük az ébredező tó többi madarát is, szó esik
védelmükről, a két tó jelentőségéről.
2. Vadludak a Zámolyi-víztározón

Mindenkit szeretettel várunk!
Kovács Gergely Károly
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HORGÁSZEGYESÜLETI HÍREK
Horgász hírek
Mikor e sorokat írom, a meteorológiai tavasz első napján, reggel mínusz 22 Celsius fokot mutatott a hőmérő.
Mégis, a tavasz közeledtével, egyre közelebb kerülünk a horgász szezon beindulásához is, amikor már a hidegebb
időjárást nem kedvelők is kimerészkednek a vízpartra. Mint minden évben, úgy most is ebben az időszakban
tartottuk egyesületünk éves, beszámoló közgyűlését, mégpedig március 3-án. A korábbi lapzárta miatt az ott
felvetődött kérdésekről nem tudok beszámolni, de azért röviden szeretnék most néhány aktuális dolgot megosztani,
melyeket ott is ismertettem.
Egyesületünk taglétszáma már évek óta 180 fő körül mozog, jelenleg 174 fő. Még mindig községünk legnagyobb
létszámú civilszervezete vagyunk! Sajnos kezd „elöregedni” a tagság, egyre kevesebb az újonnan belépő fiatal,
illetve a gyermekből ifjúságivá cseperedő horgász tagunk, de ez nem csak egyesületünknél jellemző, így van ez az
egyesületek többségénél. Nem tudom, de az az érzésem, hogy az „elszámítógépesedett” környezetből nehéz
kimozdítani a fiatalokat, s ez sajnos már egyre kisebb kortól jellemző. Mi most megpróbáljuk! Ugyanis az eddigi
gyakorlattól eltérően, nem a felnőtt egyesületi horgászversenyünkkel egy napon, hanem külön, május 27-én,
Gyermeknapon rendezzük meg a gyermek és ifjúsági kategóriában horgászversenyünket. Szeretnénk kedvet
csinálni ehhez a kiváló kikapcsolódáshoz, a horgászathoz. A helyi általános iskola igazgatójával már felvettem a
kapcsolatot, segítségét kérve az esemény népszerűsítésében, de természetesen az óvodás korúak is részt vehetnek.
Akinek nincs horgászengedélye, azokat is szeretettel várjuk, számukra is horgászati lehetőséget biztosítva.
Erre az évre vonatkozóan jelentősebb változtatás a Pátkai-víztározóra érvényes horgászrendben és a jegy árakban
nem történt. De a kifogható, méretkorlátozással védett halakra vonatkozóan, bevezetésre került heti, illetve faj
szerinti korlátozás is! Ez szerintem egy átlag horgász szórakozásában nem okozhat problémát, az 5db heti elvihető
hal is szerintem elfogadható. Az állomány védelme érdekében, felső méret korlátozás került bevezetésre, a csuka és
a süllő esetében is, a 80cm-t meghaladó egyedeket nem szabad megtartani. Megfogni azt továbbra is szabad. Egy
új, kombinált sport napi jegy is bevezetésre került, mely a több vízterületre lesz érvényes, de hal elvitelére nem
jogosít. Eddig is volt ilyen, de csak a Palotavárosi tóra volt érvényes. Illetve, van egy összevont jegy, ami 03.01.10.30. közötti időszakban, melynek birtokában hétköznaponként is lehet éjszaka horgászni. Továbbra is elérhető
lesz, a 3 éjszakás, „behúzós” jegy, mely 10000Ft, s hal nem vihető el vele.
Az elmúlt évben a Pátkai-víztározón 13.376.000Ft volt a jegy eladásból származó bevétel. Ez 232db felnőtt éves
jegy, 1837db felnőtt napi jegy, 2db ifi éves jegy, 20db ifi napi jegy és 29db behúzós jegy (3 éjszakás) értékesítéséből
származott. A kihelyezett halak értéke pedig 9.358.630Ft volt, azaz a bevétel 70%-a, ami nem rossz arány.
A haltelepítések továbbra is a halászati ütemtervnek megfelelően fognak történni ebben az évben is, remélhetőleg
havi rendszerességgel.
Végezetül egyesületi horgászversenyünkre szeretném a figyelmet felhívni, mely április 28-án, szombaton lesz. A
részletes versenykiírást is olvashatják a lapszámban. Szeretettel várjuk az érdeklődőket, mindkét versenyünkre.
Görbüljön a bot!

Hedlicska Károly
VHE elnök

Pátka, 2018.03.01.

EGYESÜLETI HORGÁSZVERSENY
VERSENYKIÍRÁS
Verseny helye:
Időpontja:
Résztvevők:

Nevezési díj:

Pátkai-víztározó Boross-gát és a Kábel-gát közötti partszakasza.
2018. Április 28. (szombat)
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. Gyermek és ifjúsági kategória NEM lesz, számukra 05.27-én, lesz egy
verseny!
1500Ft ( területi jeggyel nem rendelkezőknek 1500Ft-os verseny jegyet kell váltani!)

Nevezni lehet:

- Írásban az egyesület postacímén (8092 Pátka, Kossuth u. 141)
- Telefonon vagy személyesen az egyesület vezetőségi tagjainál.
- Az egyesület honlapján (Fórumon).

Nevezési határidő:

2018.04.26.

Verseny programja:

7 óra:
7 óra 30perc:
9 óra:
13 óra:
14 óra:

Versenyszabály:

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

Gyülekezés a halőrháznál (faház).
Sorsolás
Verseny kezdete (előtte 5 perccel etetés megkezdése)
Verseny vége.
Eredményhirdetés, ebéd.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Személyi jövedelemadója (SZJA) 1%-ával a Vértesaljai Horgász Egyesületet is támogathatja, a 2017. 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
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Tel.: +36/20-359-2136

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

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

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

Góg-Air 2006 Kft.
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RECEPTSAROK
Továbbra is várjuk kedvenceiket a patkaihirek@gmail.com címre vagy személyesen a Hivatalba.
Tavaszi édesburgonya krémleves

Mediterrán tésztasaláta tonhallal és zöldségekkel

Hozzávalók (2 személyre):
•
2 ek vaj
•
1 szál póréhagyma (vagy újhagyma)
•
1 kis fej vöröshagyma
•
2 gerezd fokhagyma
•
1 szál fehérrépa
•
1 szál sárgarépa
•
500 g édesburgonya
•
só
•
bors
•
szerecsendió
•
800 ml víz (vagy zöldségalaplé)
•
2 nagy ek tejföl

Hozzávalók (4 személyre):
•
340 g rigatoni vagy más rövid csőtészta
•
340 g brokkoli
•
200 g olajos konzervtonhal
•
50 g konzerv szardellafilé
•
3 újhagyma
•
2 közepes érett paradicsom
•
4 ek. olívaolaj
•
2 ek balzsam- vagy vörösborecet
•
2 ek. finomra vágott petrezselyemzöld
•
1 ek. dijoni mustár
•
frissen őrölt fekete bors
Elkészítés:
A brokkolit rózsáira szedjük, a szárát felszeleteljük.
A tésztát kifőzzük, és a főzési idõ utolsó 4 percére a
brokkolit is a főzővízbe tesszük. Közben egy nagy
tálban összekeverjük az olajat, az ecetet, a mustárt
meg egy kis borsot. Hozzáöntjük a tonhal és a
szardella olaját, majd belekeverjük a tonhalat, a
szardellát, az újhagymát, a paradicsomot és a
felaprított petrezselymet. Leszűrjük a tésztát és a
brokkolit, majd beleforgatjuk a tonhalas öntetbe.
Melegen és hidegen is tálalhatjuk.

Elkészítés:
A fehérrépát, sárgarépát és édesburgonyát kisebb
kockákra vágjuk. Az újhagymát felkarikázzuk, a
vöröshagymát és fokhagymát felaprítjuk. A vajat egy forró
serpenyőbe dobjuk és üvegesre pirítjuk benne a
vöröshagymát és az újhagymát, majd pár perc múlva
mehet rá a fokhagyma is. Beledobáljuk a zöldségeket,
kicsit átpirítjuk őket, sózzuk, borsozzuk, hozzáadunk
kevés szerecsendiót, majd felöntjük a vízzel (vagy
alaplével) és kb. 30 percig főzzük, amíg megpuhulnak a
zöldségek. Kb. 20 perc után mehet bele a tejföl, majd egy
alapos pürésítés botmixerrel. Melegen is szuper, de ha
hagyjuk kihűlni, úgy még tökéletesebb. Az újhagyma
zöldjével, tejföllel és popcornnal díszíthetjük.

Jó étvágyat!
Gerencsér Attila

EGÉSZSÉGÜGYI TANÁCS:
A tengeri halak (makréla, tonhal, szardínia, hering stb.) fogyasztása a bennük lévő omega-3 zsírsavak miatt jótékony hatású,
mivel növelik a vérben a HDL mennyiségét és az érfalak rugalmasságát.

FELHÍVÁS
RECEPTGYŰJTÉS
Tisztelt Lakosok, Újságolvasók!
Szeretnénk segítséget kérni a lakosságtól, hogy akinek a szülők, nagyszülők által ismert
bármilyen régi étel-, süteményreceptje van - és szívesen megosztaná velem, velünk- az
kérem, tegye meg! Szeretnénk ezeket az ételeket kamera előtt megfőzni, kipróbálni és ha
elég anyag összejönne, egy receptes füzetet készíteni belőlük. Biztos vagyok benne, hogy
sok olyan recept létezik, amit mi még nem ismerünk. Ha valaki nem tudja beküldeni és
jelzi előre, akkor szívesen kimegyek és felírom. Természetesen, aki nem szeretné vállalni
a nevét, azt nem jelentetjük meg, de a beérkezésnél mi kérünk nevet címet..
Előre is köszönöm, köszönjük!
Tisztelettel:
Elérhetőségem:
E-mail címem:

Nagy Imréné(Nelli)
06-20/240-54-19
06-22/465-149
nagynenelli@gmail.com

A Pátkai Hírek következő száma várhatóan 2018 nyarának közepén jelenik meg. A lapzárta tervezett időpontja:
2018. június 15., 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.
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