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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Kedves Lakosok!
Az utóbbi napokban gyakran megállítanak a településen érdeklődve a közvilágítási lámpatestek cseréjével
kapcsolatban, ezért arra gondoltunk, hogy beszámolunk a jelenleg zajló munkákról. A jelenlegi képviselő testület
megalakulása óta foglalkozott a kérdéssel vajon mit lehetne kezdeni településünk közvilágításának javítása
érdekében. A felvetődött problémák a következők voltak:
- A korábbi képviselő testületi munkának köszönhetően közel húsz
éve kialakított jelenlegi (még ma is vásárolható ebből is láthatóan
akkor nagyon modern) lámpatesteink mára folyamatos javítást
igényelnek (izzó csere, búra csere, belső szerkezeti csere), így
üzemelési biztonságuk jelentősen csökkent.
- A településen elhelyezett lámpatestek a szabványos világítástól
jelentősen eltérnek, mivel mindig a korábbi rendszer került cserére
és bővítésre.
A négy évvel ezelőtt felvetett javaslat végül azért nem négy évvel ezelőtt került megvalósításra, mert az új LED
technológia egyes műszaki paraméterei még nem voltak hitelt érdemlően meggyőzőek, és a kivitelezés gazdasági
kérdései sem voltak tisztázottak. Az elmúlt közel négy évben vártunk arra, hogy a megfelelő gazdasági
konstrukció és a megfelelő üzemeltetési paraméterek rendelkezésünkre álljanak.
Rögtön a legelején le kell szögezni, hogy a település belterületén és a korábban a külterületen létesített
lámpatestek cseréje fog megtörténni a belterületi szakaszok szabványosítása mellett.
A településen 218 db kompakt csöves lámpatest és egy db nátrium lámpatest üzemel jelenleg, így ezek kerülnek
cserére. A jelenlegi 219 lámpatest 9.243 W fogyasztással rendelkezik. A csere és szabványosítást követően 215 db
22 W-os és 82 db 60 W-os lámpa kerül felhelyezésre. A beépített teljesítmény a 297 db lámpatest esetében ez
által láthatóan 9.650 W-ra növekedik. Ebből is érezhető, hogy nem a fogyasztáscsökkentés volt a kizárólagos
elvárás az új hálózat kialakításánál.
További fontos szempont volt többek közt, hogy olyan lámpatest kerüljön
kiválasztásra, mely itthon Magyarországon készül. Így került kiválasztásra a
Hungaro Lux Light Kft. Pearl Light termékcsaládja. A Hungaro Lux Light Kft. Európa
egyik leginnovatívabb, közvilágítással foglalkozó cége, több mint két évtizedes
fejlesztési és gyártási tapasztalattal. A Budapesti Műszaki Egyetem, a Pannon
Egyetem, valamint a Magyar Tudományos Akadémia szakembereivel karöltve elért
eredményeiket és hozzáértésüket az Európai Unió is elismerte azzal, hogy a
közelmúltban közel kétmillió euró támogatást nyújtott a LED-es lámpatechnológia
további fejlesztésére. A termékkínálat minden darabja magában hordozza az
alapítók cégfilozófiáját: kompromisszumok nélküli, nemzetközileg is elismert, biztonságos csúcstechnikájú,
alacsony karbantartási igényű LED közvilágítás és ipari LED világítás termékeinek előállítása elérhető áron. A cég
referenciái közt több város Hajdúböszörmény, Dombóvár, Hejőkeresztúr, Győr, és közel 300 németországi
település, úgy mint Bad Schwalbach is megtalálható.
A kiválasztott lámpatesteket az E.ON Kft- szereli fel a településen. A közbeszerzési eljárás keretében megkötött
180 hónapos szerződés alapján látható, hogy a beruházás nettó 34, 8 millió forint fejlesztési, és nettó 5,8 millió
forint üzemeltetési költséggel számolható, melyet 180 havi egyenlő részletben fizet meg az Önkormányzat.
A közvilágítási hálózat fejlesztését követően a belógó fákat is hozzá fogja az Önkormányzat igazítani az elkészült
új lámpatestekhez, hogy azok ne zavarják az úttest megvilágítását. Bízom benne, hogy valamennyi pátkai lakos
élvezni fogja az új közvilágítás nyújtotta előnyöket.
Nagy Dániel
polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ
Tájékoztató az elmúlt időszak kulturális eseményeiről
XIII. Rózsafesztivál - 2018. augusztus 19.
A fesztivál első programjaként 14 óra 30 perckor Szent István államalapítónkra emlékeztünk. A római katolikus
templom előtti téren énekelt a székesfehérvári Nőszirom énekkar, majd polgármesterünk, Nagy Dániel méltatta
Szent István életét és küzdelmét a kereszténységért.
Nagy Dániel polgármester és Varga Géza képviselő Szent István királyunk emlékére az országzászlónál lévő
emlékhelyen nemzeti színű szalagot helyezett el.
Új kenyér szentelése következett a templom előtt, melyet új búzalisztből sütöttek, a kenyeret Tallér Krisztián római
katolikus plébánosunk szentelte meg.

15 óra 15 perckor a nemzedékek fájánál köszöntöttük az elmúlt egy évben született pátkai gyermekeket:
Szűcs Bence
Lakatos Dorina
Dezső Zsófia Lia
Kulcsár Bence
Nagy Gergő
Fábián Márton
Zaka Tamás
Katsulova Natália
Vörös Adél
Szűcs Laura
Ország Dorottya
Németh Máté
Kádár Máté
Albrecht Zsófia Zoé
Horváth Hanna Zselyke
Lakatos Brenda Loretta
Harltov Helga /Szűzvár/
Sok boldogságot kíván Pátka Község Önkormányzata a családoknak!
Pátka Község Önkormányzata 2018-ban kispályás labdarúgó vándorkupát
alapított, amelyet Csorna János emlékének adózva nevezett el.
2018-ban a kupát RUTINO-SOOK csapata nyerte el.
A csapat kapitánya: Magyaródi József volt.
II. helyezett csapat:
Aszton Kanál
III. helyezett csapat:
Tikmon
IV. helyezett csapat:
Kék Hollandok.
A lecsófőző versenyen hat csapat indult, a versenyt
nyerte: Bolla Ferenc csapata - Kicsi csapat.
A szépen kivitelezett tűzijáték előtt lépett fel a
pátkai ismerősök, barátok JOO MADARAK csapata, amely a „Szép Pátkába két úton
kell bemenni” című zenés bohózatot adta elő nagy sikerrel.
Koszorúzás az Ivánka-emlékkeresztnél – 2018. szeptember 2.
2018. szeptember 2-án Ság-pusztán megemlékeztünk az I. világháborúban elesett báró Draskóczi és Jordánföldi
IVÁNKA LÁSZLÓ magyar királyi huszárzászlós emlékkeresztjénél.
A megemlékezésen részt vettek a 10-es huszárok képviselői és az első világháborús hagyományőrzők képviselői,
akik díszőrséget álltak.
Pátka községünket képviselte:

Nagy Dániel polgármester
Buda József alpolgármester
Varga Géza képviselő
továbbá a nyugdíjas klub képviselői és lakosaink.
Megemlékezett a 104 éve elesett katonáról és koszorút helyezett el:
Páli Csaba huszár alezredes számvevő,
Nagy Dániel Pátka Polgármestere
Megemlékezés után beszélgetés és a régi emlékek felelevenítése folyt az
ismerősök közt, majd egy kis finom gulyás elfogyasztása után
hazaindultunk.
Köszönet a segítőknek:
Jakab Jánosnak a szállítójármű biztosításáért,
Papp Tibornak és feleségének a finom étel elkészítéséért,
a tereprendezésért az erdészetnek.

4. oldal

PÁTKAI HÍREK

2018. október

A Pákozd-Sukoró-Pátkai csata megemlékezés
2018. szeptember 28.
Az 1848-49-es szabadságharc Pátkát is érintő első győztes csatájának 170 évfordulója alkalmából
2018. szeptember 28-án falunkban tartottunk megemlékezést a gyűjteményes ház oldalán lévő emléktáblánál.
A megemlékezésen Varga Géza köszöntötte a megjelent emlékezőket és a Pátkán történt eseményekről pár szóval
emlékezett. Méltatta a lakosaink küzdelmét a horvát csapatok ellen és AMBRUS SÁNDOR római katolikus
plébános kiállását a fogságba elhurcolt pátkai lakosok érdekében.
Műsorral emlékezett meg az eseményekről a Csemetekert óvoda és a református iskola növendékei.
Ünnepi beszédet mondott Nagy Dániel Polgármester Úr, aki megemlékezett az eseményekre és a győzelmünk
jelentőségére, majd koszorút helyeztek el az emléktáblánál Buda József alpolgármesterrel.

2018. szeptember 29.
Másnap a Pákozdi emlékparkban folytatódtak a megemlékezések.
2018. szeptember 29-ére, a csata emléknapjára meghívást kaptunk
a Katonai Emlékpark Pákozd vezetőjétől, Dr. Görög István úrtól a
Pákozdon tartandó központi ünnepségre.
Pátka településünket képviselte:

Nagy Dániel Polgármester Úr
Dosztály Csaba Jegyző Úr
Buda József Alpolgármester Úr
Varga Géza Képviselő Úr

Felsőszemeréd testvértelepülésről az ünnepségen részt vett:
Pásztor Tamás Polgármester Úr
Uhrin Géza Képviselő Úr
Schneider Zoltán Képviselő Úr
Hornicek Marián Képviselő Úr
A 10 órakor kezdődő ünnepségen Benkő Tibor Honvédelmi miniszter emelte ki
a Pátka- Pákozd-Sukoró térségben a horvátok ellen vívott győztes csatát.
Az a legfontosabb, hogy emlékezzünk a hősökre és példaként állítsuk magunk
elé őket.
Az ünnepi beszéd után koszorúzott a miniszter úr, majd közösen helyeztek el
koszorút Pátka, Pákozd és Sukoró polgármesterei.
12 óra 30 perckor kezdődött "A reményt adó győzelem " zenés történelmi játék,
a 170 éve zajlott csata felelevenítésével, huszárok és katonák
közreműködésével.

Megjegyzés: Több, mint egy évbe telt azt elérni, hogy számba vegyék és elismerjék, hogy Pátka is kivette részét a győztes
csatából, hogy falunk neve is megemlítésre kerüljön és képviselhetjük magunkat a rendezvényen együtt koszorúzva a többi hős
községgel.
Az ünnepség után vendégeinknek bemutattuk a katonai parkot, majd községünket, templomainkat, a víztározót és
emlékhelyeinket.
Október 6.
2018. október 5-én 10 órakor a Pátkai emlékparkban
koszorúzással emlékeztünk a 169 évvel ezelőtt kivégzett
aradi vértanúinkról és gróf Batthyány Lajos első szabad
magyar miniszterelnök kivégzéséről.
Koszorút és virágot helyeztek el:
Nagy Dániel Polgármester,
Buda József Alpolgármester
Varga Géza Képviselő
továbbá az óvoda és az iskola gyermekei.
Koszorút helyeztünk el Vak Bottyán János kuruc
generális emléktáblájánál a halálának 309. évfordulójának emlékére.
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Móri bornapok, Csilletoló verseny
Móri bornapok alkalmával tartott csilletoló versenyen részt vettünk két csapattal.
Női csapatunk:
Princz-Börcsök Rita
Bódogh Annamária
Szűcs Bettina
Pobrányi Eszter
Női csapatunk a II. helyezést érte el.
Férfi csapatunk:
Szabó László (Flasi)
Nagy Zoltán
Márkus Adrián
Nagy Ádám
Boda István.
Férfi csapatunk nagy küzdelemben
I. helyezést ért el.
Negyedik alkalommal vettünk részt a versenyen a női csapatunk már megnyerte a versenyt kétszer, a férfi
csapatunknak idén sikerült az első helyezést elhozni.
Gratulálok a két csapat eredményéhez!
Varga Géza Kulturális
Bizottság Elnöke

ZENEISKOLAI HÍREK
A zene világnapja
Yehudi Menuhin (hegedűművész és karmester) javasolta 1975-ben, hogy október
1-jén tartsák a zene világnapját, legyen ez az a nap, amelynek főszereplője a zene:
„Arra szeretnék buzdítani minden várost, falut és országot, hogy rendezzenek sokféle
zenei eseményt ezen a napon. Örülnék ha nemcsak koncerteken, rádióműsorokban
szólalnának meg régi és főként mai művek, hanem spontán megnyilvánulásként
utcákon és tereken is muzsikálnának énekesek, kórusok, jazz-zenészek és a
komolyzene legjelentősebb előadói.” – mondta Menuhin.
2018. október 1-jén a Pátkai Református Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói, a
zeneiskolás növendékek kis házi koncertjével
ünnepelték meg a zene világnapját. A zeneiskola
szolfézs csoportjai népdalokat, gyermekdalokat
énekeltek, Ligeti Dávid a Süss fel nap című
gyermekdalt adta elő zongorán. A zene világnapját
köszöntő ünnepségből az iskola szeretne hagyományt
teremteni.
A 2018/2019. tanév zeneiskolás növendékei:
Böjte Blanka, Császár István, Jakab Anna, Ligeti
Dávid, Magán Patrícia, Mikus Hajnalka, Nagy Olivér,
Nánási Bátor László, Németh Ádám, Patai Ferenc
Bence, Sinka László, Szentgyörgyi Aliz Leila, Tasi Mia
Ágota, Tóth Amanda, Tóth Dominik, Vas Gábor Máté
Írásomat Kodály Zoltán zeneszerző, zenetudós, zeneoktató, népzenekutató gondolataival zárom:
„A zene nem a magányosok kedvtelése, hanem lelki erőforrás, amelyet minden művelt nemzet igyekszik közkinccsé
tenni. Kapja meg belőle részét minden magyar gyermek.”
„A zene célja nem az, hogy ítéletet mondjunk róla, hanem, hogy táplálkozzunk vele. A zene lelki táplálék és semmi
mással nem pótolható. Aki nem éle vele: lelki vérszegénységben él és hal. Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak
a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be. A zene rendeltetése: belső világunk jobb megismerése,
felvirágozása és kiteljesedése.”
„Legyen a zene mindenkié!”
Nagy Tímea Ibolya
(zenetanár)
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ISKOLAI HÍREK
Suliváró
A Pátkai Református Általános Iskola az idén nyáron rendezte meg először, hagyományteremtő szándékkal,
iskolaváró programhetét, augusztus 27-31-ig.
A programokra nyitott kapukkal vártunk mindenkit délelőttönként, és igyekeztünk mindennap valamilyen
különlegességgel szolgálni. Az első napon üzenő füzetet készítettünk, melybe egész héten gyűjthették a piros
pontokat, csillagokat, ötösöket a résztvevők.
Hétfőn Pásztor Józsefnél lovaglóleckét vehettek az ügetők és vágtázók, kedden Varga Zsolt informatikus mutatta
meg a számítógépes játékkészítés rejtelmeit, szerdán Nagy Tímea zenedéjébe nyerhettünk betekintést, csütörtökön
Helt Margit könyvtáros kalauzolt bennünket a könyvek birodalmában, pénteken Abonyiné Fekete Katalin
néptáncos összerázójával zártuk a hetet.
Az egész heti programon 20-25 gyerek vett részt, valaki csak egy-egy napon, de voltak olyanok is, akik egész hétre
birtokba vették az iskolát. Pénteken lehetett beváltani az üzenő füzetbe gyűjtött elismeréseket, zsákbamacska
rendszerrel lehetett jutalmakat kapni.

Külön köszönet Tóth Jánosnak és feleségének, Dórának, akik kedden ebéddel kedveskedtek a Suliváró
résztvevőinek!
Pátka, 2018. szeptember

Varga Anikó
ÉRDEKES
Időjárással kapcsolatos népi megfigyelések

Ezek az időjóslások a régmúlt időkből maradtak ránk mikor a várható időjárást illetően csak saját megfigyeléseikre,
tapasztalataikra hagyatkozhattak az emberek. Természetesen ezen megfigyelések alapján kialakított
szabályszerűségek a mai tudásunk mellett gyakran bizarrnak tűnnek, azonban beválásukat vizsgálva némelyik
meglepően jó arányt mutat. A teljesség igénye nélkül álljon itt néhány régi kalendáriumokban írtak alapján.
•

Október 21.

•

Október 26.

•

Október 23.

•

November 1.

•

November 11.

•

November 19.

•
•

November 25.
December

•
•

December 6.
December 13.

•
•

December 25.
December 31.

Ha e napon hideg szél fúj, nagyon hideg tél várható, ha viszont szép az idő, akkor az akár
karácsonyig kitart.
Dömötör napján hideg szél, hideg tél hírnöke. Az októberi meleg idő, hideg februárt jövendöl.
Ha a meleg, egészen a hónap végéig kitart, a tél hirtelen nagy hideggel köszönt be.
Gyakran fordul elő, hogy 23-áig szép, meleg az idő. Amikor ez így van, a hónap utolsó
hetében beköszönt az első fagy
Amikor esős Mindenszentek, enyhe tél várható, sok csapadékkal. Ha tiszta, szép az idő,
hideg télre készülhetünk. Ha Mindenszentek napján hó esik, nem olvad el márciusig
Márton napján, ha borús az idő, szürkés tél várható. Amikor ez idő tájt napos az idő
("Márton nyara van") igen hideg, kemény tél vár ránk. Ha a lúd Márton napján jégen áll,
karácsonykor sárban botorkál.
Ha Erzsébetkor csapadék hull, így lesz majd karácsonykor is. Gyakori ez idő tájt a
hózáporos idő.
Katalin kopog, a karácsony locsog. És fordítva
Sok köd ősszel, sok havat jövendöl télre. Ha enyhe a december eleje, nagyon hideg január
várható.
Amennyiben Miklós napján esik, a tél sem késik
Luca napja. Ettől a naptól 12 napon át egészen karácsonyig kell figyelni az egyes napok
időjárását. A hagyomány szerint a napok a jövő esztendő hónapjainak felelnek meg sorrend
szerint. Tehát az első nap a január időjárását jellemzi és így tovább.
Zöld karácsony, fehér húsvétot hoz...
Szilveszter éjszakáján tiszta égbolt bőséges termést jövendöl a következő esztendőre. Borús,
csapadékos idő ennek ellenkezőjét ígéri.

Beküldte: Bokor Bernadett

Forrás: https://szekesfehervarcsapadekadatok.freewb.hu/nepi-megfigyelesek/
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NYUGDÍJAS KLUB HÍREI
A legutóbbi Pátkai Hírek megjelenése óta történteket sajnos egy számunkra nagyon fájdalmas eseménnyel kell
kezdenem. Július 31-én temettük Ódor Gyuláné, Évikét. Hirtelen halála mélységesen megrázott bennünket, hiszen ő
egy olyan ember volt, aki bármikor, bárkiét, bármit megtett. A faluban is sok önkéntes munkát végzett, kiváló
közösségi ember volt. Nagyon hiányzik a klubból, gyakran emlegetjük. Emlékét örökre megőrizzük.
• Augusztus 18-án a „Falunapon” tagjaink egy vidám dalos jelenettel vidították fel a közönséget, aki ezt
vastapssal honorálta, valamint a lecsófőző versenyen is helytálltunk.
• 24-én ismét hetényi barátainkat láthattuk vendégül, jóízű beszélgetésekkel tovább mélyítve a két klub közti
baráti kapcsolatot.
• Másnap tagjaink közül is többen mentek a szlovákiai testvértelepülésre, Felsőszemerédre, ahol a két falu
elöljárói megerősítették az 1939-ben kötött testvértelepülési szerződést. Nyugdíjas klubjuk is kinyilvánította
szándékát, hogy a mi közösségünkkel is szeretnének kapcsolatba lépni.
• Szeptember 2-án a klubunk által készíttetett emléktábla ünnepélyes avatásán vehettek részt az érdeklődők az
Ivánka keresztnél.
• 3-án ingyenes hallásszűrésen vehettünk részt háziorvosunk jóvoltából. Köszönjük a lehetőséget.
• 11-én kirándultunk. Először Pákozdon néztük meg Miska huszár monumentális szobrát, majd az agárdi
termálfürdőben pihentük ki a nyári munkák fáradalmait.
• 17-én Kőrösi András tesztelte memóriánkat, tudásunkat egy elég nehéz vetélkedővel. Élvezetes volt, sokat
tanultunk belőle.
• A hónap közepén, - mint minden évben - delegációnk is koszorúzott Hetényben a Széchenyi szobornál
szervezett emléknap keretében.
• Szeptember 29-én a felsőszemerédi küldöttség is részt vett a Pákozdon megtartott nagyszabású ünnepségen,
amelyet helyi vacsora követett. A vendéglátásban is oroszlánrészt vállaltak tagjaink.
Itt kell megemlítenem egy a Fejér Megyei Hírlapban szeptember 28-án megjelent cikket, amelyet Sági Zoltán írt, és amelyhez Varga
Géza kutatta fel az eredeti dokumentumokat. Mivel tudom, hogy a megyei lap nem sok helyre jár, ezért idéznék a cikkből, illetve
röviden leírom, miről is van szó.
Már a cikk címe is utal a pátkai nép bátor helytállására 1848. szept. 29-én: „Pákozdon Holtsche puskaporral, Pátkánál a nép vérével
győzött” A nap reggelén egy nagy horvát katonai konvoj próbált átmenni Pátkán, amely rabolt élelmiszert, lőszert és Kempen
hadosztályparancsnok személyes holmiját szállította, köztük fontos térképeket is. A szájhagyomány szerint, az egység majd fele
odaveszett, mire kiért a településről, és természetesen a térképek is eltűntek. Azok már Vigyázó parancsnok úr kezében voltak.
Legalább 60 szerezsán (vörös köpenyes, előőrsi szolgálatot teljesítő, lovas katona) feküdt halva a vermekben.
A horvátok bosszúból magukkal vitték Ambrus Sándor katolikus papot és még 28 helybelit. Az elhurcolt emberek maguk írták meg
az egész történetet, mely a Közlöny 1848. október 17-ei számában meg is jelent. Az elhurcolt emberek beszámolója elsősorban arról
szólt, hogy ebben a helyzetben papjuk rettenthetetlen bátorsággal hogyan állt ki értük, hogyan harcolta ki, hogy helyzetük naprólnapra javuljon, míg Kisfalud közelében Jellasics sértetlenül hazaengedte mindannyiukat. Itthon aztán látták, hogy a rablócsapat
milyen iszonyú nyomokat hagyott maga után: „Pátka a vitézi elszántságnak lett szomorú áldozata! És valamint büszkén fogja
mutogatni az utókornak a vermeket és gödröket, melyeket példátlan bátorsága horvátokkal megtöltött, úgy vigasztaló bizalommal
reméli, hogy a nemzet képviselői az érdemeket méltányló figyelemnél fogva tekintetbe veszik az iszonyú veszteséget, mely Pátkát
hosszú-hosszú időre visszataszította”.
A pátkai polgárok beszámolója az alábbi mondattal zárul:
„Egyéb hazai lapok igen tisztelt szerkesztőségei is engedelemmel megkéretnek eme
tudósításnak becses lapjaikba leendő felvételére. ”
„E kérésnek a Fejér Megyei Hírlap a maga részéről, 170 év múltán ezennel eleget tett. ”
Fejezi be cikkét az újságíró. Mi pedig köszönjük neki!
Ambrus Sándor katolikus pap a mi temetőnkben nyugszik. Halottak napja közeledtével
gondoljunk arra, hogy emlékhelyére is kerüljön pár szál virág!
•
•

Október 2-án óvodások köszöntöttek bennünket egy kedves kis műsorral az Idősek Világnapja alkalmából.
Köszönjük a gyerekeknek is és az óvó néniknek is ezt a szívmelengető ajándékot!
Az október 6-án szervezett madármegfigyelésen résztvevőknek klubunk tagjai készítettek zsíros kenyeret és
forró teát.
Benke Dénesné

Fotó:Pesti Tamás

MINDENSZENTEK

Lekner Balázs: Minden(szent)ek
Minden emberi lélekből egy csillag születik,
Ne sírjatok, ezt üzenik!
Szeretteink csillaga a legfényesebb,
Ezért mindenkinek a más az ékesebb.

A mai nap, este
Mindenhova gyertyából egy csillag lesz festve.
Üzenet nekik odafentre,
S majd eltűnnek, ha jő a napkelte.
Vigyáznak ránk, s bevilágítják utunk,
Ha majd az ég felé bámulunk.
De tudd, akikről emléket őrizgetünk,
Azok örökké itt lesznek velünk.
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PÁTKAI „VÖLGY-HÍD” TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

Madarászat Pátkán - kezdőkkel és haladókkal
Az Európai Madármegfigyelő Napok egy sok éves múltra visszatekintő európai rendezvény.
Minden évben október első hétvégéjén szerveznek madarakkal kapcsolatos programokat szerte az
országban, ahol tapasztalt madarászok és abszolút kezdők egyaránt megfordulnak.
Idén először szerveztünk Pátkára ehhez kapcsolódó eseményt,
bíztunk ugyanis benne, hogy mind a helyiek, mind a környéken élők
szívesen sétálnak egyet a víztározónál.
Október 6-án csodálatos vénasszonyok nyara fogadott minket, a
kabátok csakhamar lekerültek rólunk. A sportpálya parkolójába
meghirdetett gyülekezőn 24 fő jelent meg.
Kovács Norbert székesfehérvári terepmadarász, a víztározó kiváló
ismerője vezette a "komoly" túrát, amely a Rovákja hídjának
érintésével a déli tórészt vette célba. Jutalmuk egy fiatal heringsirály
volt, összesen 38 madárfaj közel 300 példányát észlelték a séta
során.
Mi a többiekkel csak a Boros-gátig jutottunk, hiszen gyakran megálltunk egy-egy madarat tüzetesebben
megszemlélni. A legkisebbektől a nyugdíjasokig vegyes korcsoport jött, de közös volt bennük a természet és a
madarak iránti érdeklődés. Így aztán, bár a tó nem hemzsegett a madaraktól, az egyszerű, hétköznapi fajok is nagy
örömet szereztek mindenkinek. Ilyen volt a karvallyal kekeckedő dolmányos varjú, az öltöző tetején pózoló
barázdabillegető, a nagy kócsag, a csodaszép nászruhában pompázó
tőkés récék. Közben pedig beszélgettünk rengeteg madárról:
fecskékről, gólyákról, kanalasgémekről, a településekre mostanában
beköltöző örvös galambról, szarkáról, szajkóról, stb.
A röpke kétórás sétában megéhezett kirándulókat az Önkormányzat
és a Nyugdíjas Klub jóvoltából tízórai várta, zsíros kenyér és tea
zárta ezt a kellemes, terveink szerint hagyományteremtő céllal
megrendezett eseményt. Köszönjük szépen a szíves vendéglátást és a
finom falatokat!
A víztározók szintje határozza meg, de szándékunk szerint november
13-án a nálunk tanyázó vadludakat is szeretnénk meglesni egy kora
reggeli időpontban. Ennek pontosabb részleteit a pátkai honlapon,
illetve a faluban elhelyezett plakátokon tesszük közzé.

Kovács Gergely Károly
„VÖLGY-HÍD” Természetvédelmi Alapítvány

OLVASÓI LEVELEK
Pátka - ahogy én látom
Kicsit rendhagyó ezen írásom, mert betegségem miatt ki sem tudtam mozdulni a lakásból. Így nem láttam,
tájékozódtam a falunkban történtekről.
De engedjenek meg nekem néhány gondolatot. Azt hallom, hogy megújul a kultúrház tetőszerkezete. Majd jön az
óvoda. Ez nagyon helyes, és sikeres eredmény. Csak gratulálni tudok a képviselőtestületnek. Annál inkább
elgondolkodtat több bejegyzés az Ivánka családdal kapcsolatban. Én nem hinném, hogy a háború előtti időben
annyira emberbaráti, vagy szeretet-tevékenységet folytattak volna. Tudomásul kell venni, ők urak voltak, a nép
jelentős része pedig cseléd. Hogy voltak karácsonyi vagy egyéb megnyilvánulások, elfogadom. De ők akkor is egy
kizsákmányoló rendszer vezető tagjaihoz tartoztak. Odáig rendben van, hogy falunk múltjához tartoznak, de csak
ennyi, nem több. Ma nagy divat az első világháborút emlegetni. De tény, egy teljesen értelmetlen, milliókat
elpusztító, csakis a hatalmasságok érdekeit szolgáló harc volt. Történelmünk borzasztó része, emlékezni kell rá, de
legfőképp tanulni kell belőle. Összegezve: az Ivánka család múltunk része, de múltunk részéhez tartozik a temetők
karbantartása is. Mert az ott nyugvó több száz ember szintén községünk múltja. Legyen ez a dolog egyensúlyban.
A szüreti felvonás nagyszerű volt. Le a kalappal ezen társaság előtt, kik évről évre őrzik a hagyományt! Kitartanak
szívvel-lélekkel, és teszik. Minden gond ellenére folytassátok! Gratulálok.
A református temető rendezett. Mert van gazdája. A katolikus temetőben is néhány lelkes ember rendet tett. Itt
nyugszik Ambrus Sándor plébános, aki a szabadságharc folyamán ékesszólásával, bátorságával, 28 falusit mentett
ki a fogságból. Itt pihen a kőkereszt tövében. Már ez a tény is elég ok lenne ahhoz, hogy az illetékesek több
figyelmet fordítsanak a katolikus temetőre. (forrás: FMH, szept. 28.)
Október 1. az idősek világnapja. Az időseké, akik egy életen át tették a dolgukat. Falunkban nagyon sok időskorú
él. (10 éve a lakosság fele nyugdíjas korú volt) Annak idején gondoltunk rájuk. Remélem, ma sem felejtik el őket.
Mert ha ők nincsenek, ma sem lenne.
„Minnél messzebb tekintünk vissza a múltba, annál messzebb látunk előre a jövőbe.” (Winston Churchill)
Pátka, 2018. szeptember. 30.

Hollósi Dezső
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HORGÁSZEGYESÜLETI HÍREK
Horgász Hírek
-

-

Ahogyan már arról az előző lapszámban hírt adtunk, megkezdődött a
Horgászkártyák igénylése, melyre többek között egyesületünknél is lehetőség van.
Fontos lenne, hogy minden felnőtt magyar állampolgárságú horgász igényelje ezt
meg november végéig, mert 2019 évtől csak ennek megléte esetén lehet
horgászjegyet váltani! Mivel minden tagunkat levél útján értesítettük az
igényléssel kapcsolatos teendőkről, most csak az időpontokat szeretném itt
pontosítani, melyek a következők: Október 29., November 5., November 19 és
December 3. Ezek hétfői napok, 17-19 óra közötti időben, egyesületünk
irodahelyiségében. Akiknek ez az időpont nem megfelelő, nyugodtan intézhetik az igénylést bármely horgászjegy
értékesítési ponton (horgászbolt, HOFESZ iroda, stb), tagsági hovatartozástól függetlenül.
- Az ez évi halasítás a halászati ütemtervnek megfelelően, a
következőképpen alakult a Pátkai-víztározón. Október 2-áig 105 mázsa
háromnyaras ponty, 5 mázsa egy nyaras ponty került kihelyezésre és 200 kg
koi ponty. Ez utóbbiakat kifogásuk után vissza kell engedni. A ragadozó
állomány színesebbé tétele végett5000 db 12 cm átlagméretű balin is került
a tóba, illetve 96 kg 2 cm átlagméretű csuka ivadék is.
Ebben az évben már 5. alkalommal került megrendezésre
szeptember 29-én és 30-án a HOFESZ Raptures csónakos pergető
horgászverseny a Pátkai-víztározón. A 31 benevezett csapatból a
versenyen végül 28 csapat vett részt. Mivel ebben az évben a
ragadozó állomány szerintem jelentősen megcsappant (tavasszal a
csukák, nyáron a süllők hullottak), kíváncsian vártam a verseny
fogási eredményeit. 22 csapat fogott halat, de a versenyt a
Jurácsik Gábor- Kövesdi Zsigmond páros nyerte meg, 328 cm
kifogott hallal. A versenyen összesen 2.787 cm halat fogtak ki,
melyek általában süllők voltak, de 5 db szürke harcsa is volt
közöttük, a legnagyobb 114 cm volt. Csuka egy sem akadt a
horogra, ami elgondolkodtató! Az előző évben 6.255 cm volt a kifogott halak hosszúsága, akkor 37 csapat volt.
Érezhető a ragadozó állomány csökkenése. Mindezek ellenére az ország több részéről idelátogató horgászok
elégedettek voltak a rendezvénnyel, többen már rendszeres résztvevői a versenynek.

Végezetül szeretném megköszönni mindazoknak, akik 2017 évi személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával
egyesületünket támogatták. Az ebből befolyt összeg 45.334 Ft. Mióta a NAV készíti el a bevallások nagy részét,
sajnos egyre kevesebben veszik a fáradtságot és élnek ezzel a lehetőséggel, pedig úgy gondolom, hogy nagy segítség
lenne ez minden civilszervezet számára.
Aki teheti, legyen minél többet a vízparton, használjuk ki még a jó idő adta lehetőséget.
Görbüljön a bot!

Hedlicska Károly
VHE elnök

Pátka, 2018.10.08
LABDARÚGÁS

Kulturális bizottsági ülésen vetődött fel, hogy van egy jó műfüves pályánk és kellene a falu amatőr
futballistáinak egy kispályás foci kupát elindítani. Ezen a januári ülésen vetődött fel, Csorna János
neve, aki mint Pátkai focista, klubelnök, majd edző, sokat tett a településünk sportjáért. A bizottság
a javaslatot előterjesztette a következő testületi ülésen és az ott elfogadásra került.
A kupa pontos neve a következő lett:
CSORNA JÁNOS KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ VÁNDORKUPA
2018- BAN ALAPÍTVA
ALAPÍTOTTA A PÁTKAI ÖNKORMÁNYZAT.
Csorna János életútja:
1948. október 12-én született Sárszentmihályon. Már kisgyermek kora óta nagyon
szeretett focizni, az iskolai csapatba és a szülőfaluja csapatában sokat játszott. 1971-ben
került Pátkára, a felnőtt csapatban játszott, mint középhátvéd. Egy évtized múlva lett a
Pátkai sportkör elnöke, amit nagy odaadással vitt 15 éven keresztül. Az elnökség
befejezése után tevékenyen részt vett a pátkai sportéletben, edzőként dolgozott tovább. A
2012-2013-as szezonban az U19-es csapattal kupát nyert.
Több sport rendezvényt szervezett, bonyolított le falunkban, utoljára 2015. augusztus 20án szervezte meg az Országos Orvos válogatott és a Pátkai öregfiúk mérkőzését.
Mindig segítőkész volt minden téren, segített azoknak, akik megkérték, úgy mint sport
terén és más segítségben is. Betegsége miatt 2014-ben búcsúzott a sportkörtől, de
figyelemmel kísérte mindig a Pátkai sportot.
2017-ben hunyt el, halálával egy igazi sportember távozott falunk életéből.
Emlékét, a Pátkai sportért tett munkáját a Vándorkupában őrizzük és visszük tovább!
Lejegyezte: Varga Géza Képviselő.

10. oldal

PÁTKAI HÍREK

2018. október

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 ) ...................................................................................................................... Normál
• Margarita ( p.alap, mozzarella ) ................................................................................................... 1090.• Bacon ( p.alap, mozzarella, bacon, lilahagyma ) ........................................................................... 1290.• Hawai ( p.alap, mozzarella, sonka, ananász, kukorica ) ................................................................ 1390.• Négysajtos ( p.alap, mozzarella, márványsajt, trappista, füstölt sajt ) ........................................... 1390.• Sonkás ( fokh.alap, mozzarella, sonka, paradicsomkarika ) .......................................................... 1390.• Dolce Vita ( p.alap, mozzarella, sonka, gomba, kukorica ) ........................................................... 1390.• Fitnesss ( p.alap, mozzarella, brokkoli, gomba, kukorica, paradicsomkarika ) ............................. 1490.• Bolognai ( p.alap, bolognai ragu, mozzarella ) ............................................................................ 1490.• Magyaros ( p.alap, mozzarella, kolbász, lilahagyma, paradicsomkarika, hegyes erős ) ............... 1490.• Négy évszak ( p.alap, mozzarella, szalámi, sonka, gomba, kukorica) ............................................ 1490.• Perugia ( fokh.alap, mozzarella, csirkemell csíkok, kukorica ) ..................................................... 1590.• Prosciutto ( p.alap, mozzarella, prágai sonka ) ............................................................................. 1590.• Falusi ( p.alap, mozzarella, bab, lilahagyma, bacon, paradicsomkarika ) ................................... 1590.• Tonhalas ( p.alap, mozzarella, tonhal, olajbogyó, lilahagyma, paradicsomkarika ) .................... 1690.• Báró kedvence ( p.alap, mozzarella, szalámi, sonka, lilahagyma, tojás ) ..................................... 1590.• Tengerészei ( p.alap, mozzarella, tintahal, rák, kagyló) ................................................................ 1790.-

Családi
2200.2550.2750.2750.2750.2750.2950.2950.2950.2950.3150.3250.3150.3150.3150.3550.-

Pizzáink mérete 32 cm. Minden pizzánk kérhető családi pizzaként melynek mérete 50 cm.
Pizzáinkat kérheted plusz feltéttel melynek ára feltétenként 150 Ft.-

Menük:
• Burger menük( választott burger + hasábburgonya )
• Gyros tál (csirkemell, friss kerti zöldség, fokh.tejföl, hasábburgonya) ................................................................ 1350.• Rántott csirkemell ( 2 db rántott csirkemell + hasábburgonya ) ........................................................................ 1550.• Rántott sajt ( 3 db rántott sajt + hasábburgonya + tartár ) ................................................................................ 1350.• Hasábburgonya (1 adag) ...................................................................................................................................... 300.( csirkemell 10-12 dkg/db, a sajt 6 dkg/db, hasábburgonya 20 dkg/adag )

Hamburgerek
• Retro burger (puffancs, saláta, marhahúspogácsa, csalamádé, lilahagyma, paradicsom, dresszing) .................. 700.• Retro sajtburger (puffancs, saláta, marhahúspogácsa, sajt, csalamádé, lilahagyma, paradicsom, dresszing) .... 800.• BBQ Bacon sajtburger (puffancs, saláta, marhahúspogácsa, sült bacon, lilahagyma, paradicsom, BBQ) ......... 800.• Csibeburger (puffancs, saláta, rántott csirkemell, sajt, csalamádé, lilahagyma, paradicsom, dresszing) ............ 650.Marlenka csokis és diós ízben ....................................................................................................................................... 350.Jelen áraink 2018.10.01-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.
Chowder édesburgonyával és füstölt hallal

Zöldséges csirkemell,
kuszkusszal

Hozzávalók:
• 3 nagyobb szelet füstölt hering
• 2 közepes édesburgonya
• 1 fej vöröshagyma
• 6 szelet bacon
• 4,5 dl tej
• 1 dl főzőtejszín
• 2 dkg vaj
• 1 kávéskanál édesköménymag
• 3 ág kakukkfű
• 1 citrom reszelt héja és facsart leve
• 1 csipet szárított chili•

joghurtos

mártással

és

Hozzávalók 4 személyre:
• 25 dkg kuszkusz
• 2 evőkanál étolaj
• cukkini
• zöldpaprika
• paradicsom
• 1 db csirkemell
• só,bors koriander
• joghurt
• gyömbér

Elkészítés:
Egy nagyobb serpenyőbe fektessük bele a füstölt halat,
majd öntsük rá a tejet és a tejszínt, valamint tegyünk bele
2 ág kakukkfüvet, és reszeljük bele a citrom héját.
Forraljuk fel, és gyöngyöztessük 3 percig, majd a tűzről
levéve fedő alatt hagyjuk, hogy a tejes keverék átvegye az
ízeket, illatokat, amit a hal és a friss fűszerek
kölcsönöznek neki.
Egy másik serpenyőben közepes lángon olvasszuk meg a
vajat, majd pároljuk meg rajta az apróra kockázott
hagymát. Ha már üveges, adjuk hozzá a felaprított bacont,
fűszerezzük a maradék kakukkfűvel, az édesköménnyel, a
chilivel, majd keverjük hozzá az kb. 1,5 cm-es kockákra
vágott édesburgonyát. Öntsük fel 2,5 dl vízzel, valamint a
félretett illatos tej-tejszín keverékével. A halszeleteket
tegyük félre. Fedő alatt főzzük kb. 16-18 percig, amíg a
burgonya megpuhul.
Tálaláskor facsarjunk a levesbe frissen citromlevet, majd
szórjuk meg a kitálalt sűrű levest a rostjaira szedett
haldarabokkal.

Elkészítése:
Ha alacsony kalóriatartalmú hússal akarjuk
elkészíteni, válasszuk a csirkemellet, de a
vegetáriánusoknak is bátran ajánlható hús nélkül,
zöldségekkel megspékelve is egyszerű és egészséges
egytálétel.
A kicsontozott csirkemellet először csíkokra, majd
kockára vágjuk, sózzuk, borsozzuk, meghintjük
korianderrel, nagy lángon, étolajon kérgesre pirítjuk,
majd egy tányérra félrerakjuk.
Abban a serpenyőben, amiben a hús sült megpirítjuk
az apróra vágott paradicsomot, paprikát, majd kevés
vizet ráöntünk, és hozzákerül, a csirkemell. Pár
percig főzzük, addig elkészítjük a köretet.
A kuszkuszt serpenyőben kevés olajon megpirítjuk,
felöntjük annyi vízzel, hogy egy ujjnyi felette legyen.
Mikor felforrt, fedő alatt 10-15 percig pároljuk.
A csirkemelles zöldségekhez köretnek kuszkuszt és
gyömbéres joghurtot tálalunk.
Gerencsér Attila

HIRDETÉS

ALAKFORMÁLÓ TORNA
Minden CSÜTÖRTÖKÖN
18.30 órától
a Sportöltöző emeletén!
A részvétel ingyenes!
Csatlakozz Facebook csoportunkhoz: DISE Aerobic órák - Pátka

A Pátkai Hírek következő száma várhatóan 2018 decemberében jelenik meg. A lapzárta tervezett időpontja:
2018. november 16., 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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Pátka - Felsőszemeréd
Felújított megállapodás
Felsőszemeréd (szlovákul Horné Semerovce) egy 630 lakosú kis község Szlovákiában, a Nyitrai kerület
Lévai járásában. A település a Selmec folyócska völgyében, az Ipolyságtól tíz kilométerre fekszik. A magyar
határtól 12 km-re található, területe 10,09 km2. Pátkától távolsága közúton (Párkányon keresztül) 121 km.
Felsőszemeréd a trianoni békeszerződésig a történelmi Magyarország Hont vármegyéjének Ipolysági
járásához tartozott. Ma a község lakosságának 44%-a magyar származású, a többi lakos szlovák
anyanyelvű. Pátka és Felsőszemeréd közötti történelmi eredetű a kapcsolat: az 1800-as évek végén mindkét
település nagybirtokosa volt az Ivánka-család

2018. augusztus 25-én Felsőszemeréden (Horné Semerovce)
községgel testvértelepülési megállapodást kötöttünk.
Pátka községünket képviselte a szerződés aláírásánál:
Nagy Dániel Ferenc Polgármester Úr
Buda József Alpolgármester Úr
Varga Géza Képviselő Úr
és öt pátkai lakos.

A megállapodást kézjegyével látta el:
- Pásztor Tamás (Tomáš Pásztor) Úr - Felsőszemeréd polgármestere
- Nagy Dániel Ferenc Úr – Pátka polgármestere
Az aláírt dokumentumban a két község vállalja az alábbiakat:
•
A
kulturális
sport
rendezvények,
baráti
találkozok
civilszervezetek kapcsolatainak megszervezése és támogatása.
•
A két falu kultúrájának egymásnak bemutatása, az Ivánkacsalád történelmi, szellemi, kulturális örökségének ápolása és
megőrzése az utókor számára.
•
A két község vállalja, hogy minden szinten képviselni fogja a
másik fél érdekeit valamennyi erre alkalmas fórumon.
•
Vallástól, világnézettől függetlenül vállaljuk, hogy együttműködésünk Isten segítségével felvirágozhat
Előzmények:
Mint ismeretes sok pátkainak, Pátkán földbirtokos volt a Báró Ivánka Család. A
család 1800 évek vége felé költözött Pátkára a Hont Megyei Felsőszemerédről.
Gazdálkodást folytattak mind a két településen és az 1900-as évektől meghatározó
szerepet játszott a Báró család Pátka életében, gazdaságában. Több majorral
rendelkeztek a falunk területén, Ság-puszta és major, Géza-major, Bel-major
Az első világháború első halottja volt Draskóczi és Jordánföldi Báró Ivánka László
huszár zászlós, aki 1914. augusztus 31-én esett el Galíciában. Az ő emlékét őrzi a
Sági-kereszt, amelyet testvére Géza állított a hősi halottnak.
A családra emlékeztet a falunk közepén elhelyezkedő Ivánka-kúria is.
A trianoni szerződéskor Felsőszemeréd Csehszlovákiához került, majd az első
Müncheni egyezmény szerint ismételten Magyarországhoz tartozott a község.
A Magyar Távirati Iroda 1939. június 20-ai hírei között jelent meg a következő írás:
A fejérmegyei Pátka Község testvérközségévé fogadta a felszabadult hontmegyei
Felsőszemeréd községet. A testvérközség részére készített díszes országzászlót dr. Thaisz
Andro tb. főbiró vezetésével vasárnap küldöttség vitte el Felsőszemerédre. A küldöttségbe
részt vettek Kiss Lajos főjegyző, Németh János római katolikus, dr. Nagy Gyula református
lelkész és 10 képviselőtestületi tag.
A fentiek alapján elmondhatjuk, hogy egy régi testvérközségünkkel újítottuk meg a
kapcsolatunkat
Soká virágozzék a Pátka és - Felsőszemeréd kapcsolata segítse elő a magyarság szlovákság és más népek
baráti kapcsolatainak kiépülését egész Európában!
Varga Géza Kulturális Bizottság Elnöke

