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KARÁCSONYI TÖRTÉNET
Mester Györgyi: A Hókirálynő karácsonyfája
Alkonyodott. Az utca a szegényes, málló vakolatú házfalak miatt volt szürke, az ég pedig a dunyha vastagságú
hófelhőktől. A karácsony ott lógott a levegőben, de ebből az utcán céltalanul bandukoló három fiúcska mit sem
érzett.
Nekik még sohasem volt karácsonyfájuk, mint ahogy az utcabeli ismerőseiknek sem. Unatkoztak. Nem
tagadhatták meg azonban gyermek mivoltukat, játszhatnékjuk volt, míg el nem jön a lefekvés órája.
Egyikük felvetette: menjenek pár utcával arrébb, ahol a jobb módú negyedben már bizonyára sok ablakból
kiviláglik a feldíszített, tarka fényekben pompázó karácsonyfa. Ez jó ötletnek tűnt, hát nekivágtak. Közben,
mintegy észrevétlenül, meghasadt a felhődunyha, és szállingózni kezdett a hó.
Nem tévedtek. Pár utcával odébb, több ablakból is színes fények sütöttek ki az egyre sötétülő
utcára. Meg-megálltak, gyönyörködtek benne. Egyszer csak, kis terecske szakította meg a
láncszerűen egybefolyó, magas épületek sorát. Emlékeztek, a téren, napokkal azelőtt, sötét
arcú, morcos tekintetű, nagydarab férfi árulta a szebbnél-szebb fenyőket. Mivel az ünnep
már az orruk előtt volt, s a vevők is elfogytak, az árus összetakarított, és eltűnt a sátrával
együtt.
A járda mellett azonban, ott árválkodott egy fenyőfa. Ahogy közelebbről megnézték,
megértették, az árus miért hagyhatta magára a fácskát. Valójában csak megszabadult tőle,
mint selejttől. Kidobta, szemétnek szánta. Nem tudott vele mit kezdeni, mivel görbe volt a
törzse, letört a csúcsa, és ágai végén már rozsdásodott a tűlevél.
A gyerekek, rövid tanakodást követően, ölükbe kapták a fát, és szapora léptekkel
megindultak hazafelé. Mire a házukhoz értek, már nehezükre esett a járás az egyre
vastagodó hóban. A kis fenyőt bevitték az öreg, kopott ház udvarára, és odatámasztották a
téglakerítéshez.
Forgatták, nézegették, keresték, melyik oldala mutatkozik a legegyenesebbnek, majd havat tapasztottak a fa
tövéhez, hogy el ne dőljön. Egyikük a tört ágat nyeste le a fa csúcsáról a bicskájával, míg társa a megszáradt,
rozsdaszínű tűleveleket szedegette le róla. De mivel ékítsék fel? Mi is a tél legszebb dísze? Hát persze, hogy a hó…
Hógolyókat gyúrtak, és a kisebb-nagyobb gömböket rányomkodták a fenyőcske ágaira. Amikor már tele volt
díszekkel, a tetejére hóból hegyes csúcsot formáztak. A kora esti, kékesfekete égboltra lassan felúszott a ragyogó
hold. Fényével körülölelte a kopár kis fenyőből immár karácsonyfává vált fácskát.
A házból többen is felfigyeltek a kintről behallatszó, szokatlan sürgés-forgásra. Az emeletekről a kíváncsi lakók
lassacskán leszállingóztak az udvarra. Különösen a kisebb gyerekek ámuldoztak a fácska varázslatos szépségén,
hiszen nekik még sohasem volt karácsonyfájuk.
A bámészkodók között, két kislány dideregve bújt össze, miközben a holdfényben tündöklő, hótól szikrázó kis
fenyőt csodálták. Látszott rajtuk, már addig is sokat fagyoskodtak, a lakásukban se lehetett melegebb, mint
odakinn az udvaron. Az idősebb lányka, még ácsorgás közben is, szorosan magához ölelte a húgát, úgy próbálta
melengetni. A fiúk figyelmét nem kerülte el a dolog. Őket legalább odahaza duruzsoló kályha várta, ha
karácsonyfára nem is tellett.
A lakók, miután kigyönyörködték magukat a ház karácsonyfájában, lassan visszatértek otthonaikba. Csupán a
fára lelő három kisfiú tanakodott valamin, és egy darab ideig még ott időztek az udvaron…
Reggelre eltűnt a csodaszép karácsonyfa, nyoma sem maradt. Mintha soha, nem is lett volna. Talán csak
álmodták, hogy ott volt?!
Többen azt rebesgették, a Hókirálynő megirigyelte tőlük, megtetszett neki a pompás karácsonyfa, amely a tél
legszebb, hóból készült díszeivel lett felékítve. Az éj leple alatt magával vitte hát a birodalmába, s most a fácska a
palotája előtt áll, hogy minden alattvalója megcsodálhassa.
Mások ugyanakkor azt beszélték, hogy a legszegényebbek közül való, két, didergő kislány - valakik jóvoltából,
karácsony szent estéjén -, fenyőfa tüze mellett melegedett…
ADVENTI PROGRAMOK
December 8. Szombat:
ÉRKEZIK A MIKULÁS
A Mikulás megáll:
12:45
12:50
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15

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

November 30. Péntek 13:30
Adventi koszorúkészítés az iskolában
December 15. Szombat 13:00
Karácsonyi Szöszmötölő az iskolában
(Kézműves foglalkozás)
December 22. Szombat 15:00 óra:
Mindenki Karácsonya
a katolikus templomban
December 23. Szombat 16:00 óra:
Karácsonyi utcai éneklés a kórussal
Mindenkit szeretettel várnak a rendezők!
További részletek a megjelenő plakátokon és
szórólapokon!
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ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ
Változás a hivatal személyi állományában
Kedves Lakosság, kedves Ügyfeleink! Sajnálattal számolok be arról, hogy a hivatalban dolgozó kollégáink közül
Fazekas Béláné anyakönyvezetőnk és Balázs Éva pénzügyi előadónk decembertől más helyen folytatja
pályafutását. Nagy veszteség a hivatalnak a kollégák távozása, éppen ezért ragadnám meg az alkalmat, hogy
megköszönjem munkájukat, mellyel a települést szolgálták. Különösen szeretném megköszönni Fazekas Béláné
kollégánknak, aki legrégebbi közszolgaként dolgozott a település hivatalában. Több évtizedes egy helyben töltött
munkavégzés után mindig nehéz összefoglalni mit is jelent egy dolgozó a munkahelynek és természetesen a
munkahely a dolgozónak, így erre nem is vállalkoznék, de ezúton is szeretnénk további munkájukhoz jó egészséget
és kitartást kívánni.
Szomorú ilyenkor az ember, hisz nemcsak a távozás nehéz, de nagyon nehéz megtalálni a távozók helyére érkező
megfelelő munkaerőt. Sajnos a közszolgálat ma már egyáltalán nem az, mint egykor volt, az egyre változó
jogszabályok és a változó munkafelületek és feltételek mellett a társadalmi és anyagi megbecsültsége is nagyot
romlott egyes közszolgálati munkáknak. Személy szerint ezért nagyra tartom mindazokat az embereket, legyenek
akár hivatalnokok, települési közszolgák, közrend védelmét ellátók, egészségügyi dolgozók, óvónők, pedagógusok,
akik hivatástudatból dolgoznak mindannyiunkért, és ügyes-bajos dolgainkkal foglalkoznak.

Kapcsolattartás és beszámoló a képviselői munkákról
Tisztelt Választópolgárok!
2011. évi CLXXXIX. Törvény 32. § (2) k) pontja alapján az Önkormányzati képviselő köteles kapcsolatot tartani a
választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről.
Képviselőink egy része az újságban is aktív tollforgató, így a testületi munkáról közvetlenül is beszámolnak
Önöknek. A lenti összeállítás egy rövid összefoglalója a 2018-as év fontosabb munkáinak, melyek egy része éppen
befejeződik, míg másik része még folyamatban van.
Mint minden évben, 2018-ban is állandó fogadónapot tart a közös Önkormányzati hivatal, a polgármesterek és a
jegyző valamint az aljegyző minden hét szerdai napján a lakossággal történő kapcsolattartás és a problémák
személyesebb, közvetlen megoldhatóságának érdekében. Idén is, mint minden évben rendkívül népszerű formája ez
a választókkal történő személyes kapcsolattartásnak.
2018. évben végzett polgármesteri feladataim a rendszeres hivatali kötelezettségeimen túl, -mint a hivatali
működés támogatásában végzett informatikai, egyeztetési, pénzügyi közreműködői feladatok- a következő feladatok
köré csoportosultak:
Kapcsolattatás az egyes munkaszervezetekkel, társulásokkal, valamint az Önkormányzat intézményével.
Pályázatok írása, előkészítése.
Pályázati tanácsadás helyi szervezeteknek.
Az Önkormányzat képviselete külső és belső eseményeken, rendezvényeken.
Beruházások, pályázatok műszaki ügyintézése.
A fenti feladatok során 2018-as év legjelentősebb feladatai a következő beruházások köré csoportosultak:
1. Pátkai szennyvízberuházás
2. Pátkai ivóvízminőség javítás
3. Pátkai közvilágítási lámpatestek cseréje
4. Ivánka kúria művelődési házának felújítása
5. Orvosi rendelő nyílászáró korszerűsítése
6. Óvoda felújítása
7. Magtár helyi piac létrehozása
8. EFOP pályázat elindítása, működtetése
9. TOP turisztikai pályázat
10. I világháborús emlékmű felújítása
11. II világháborús emléktábla avatás
A fenti programok megvalósítása, előkészítése során a település anyagi helyzetének figyelembevétele miatt az
önkormányzat és a polgármester feladatát képezi a szakmai anyagok teljes körű előkészítése, melyhez külső
szakembereket csak a legszükségesebb esetben vesz az Önkormányzat igénybe.
Szeretném megköszönni ezért minden kollégámnak, illetve az alpolgármesterek, a testület és a bizottságok
tagjainak áldozatos munkáját, amivel segítik a munkám megvalósítását és a település fejlődését. Hiszen az
Önkormányzat és annak képviselő testülete dolgozik - nem is keveset - azon, hogy egy-egy fejlesztés, vagy program
megvalósuljon. Képviselőink munkája az általuk vállalt területeken rendkívül fontos. Köszönöm továbbá a helyi
lakosságnak, hogy támogatják munkánkat.
Tisztelettel: Nagy Dániel
polgármester

Magam és az Önkormányzat nevében
Áldott Karácsonyi Ünnepeket kívánok Önnek és családjának!
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ÖNKORMÁNYZATI KULTURÁLIS BESZÁMOLÓ
Tájékoztató az elmúlt időszak kulturális eseményeiről
Október 23. – az ’56-os forradalom 62. évfordulója
2018. október 23-án 15 órakor megemlékezést tartottunk a templomkertben lévő
1956-os emlékműnél a forradalom 62. évfordulója emlékére.
Az első világháborús emlékműtől vonultunk át zászlókat lengetve és énekelve a
felvezető UAZ gépkocsi után az emlékműhöz.
Ott Varga Géza köszöntötte a megjelent emlékezőket, majd az ’56-os események
felelevenítése történt pár percben: Nagy Imre beszéde, rádió közlemények,
fegyverropogások.
Beszédet mondott Vitéz Hajdú Szabolcs ’56-os forradalmár, aki felelevenítette a 62
évvel ezelőtt történt eseményeket, majd a Pátkai Református Általános Iskola
tanulói ünnepi műsora következett.
Nagy Dániel polgármester Úr is megemlékezett a forradalmi eseményekről, Ország
István református lelkész imával emlékezett az eseményekre.
Koszorúzott:

Nagy Dániel és Góger Tamás az Önkormányzat nevében,
Buda József és Gács János a lakosság nevében,
Gyenei Lajos az MSZP nevében.

A Himnusz eléneklésével ért véget a megemlékezés.

November 3. – Jóó Madarak Körösfőn
2018. november 3-ára meghívást kapott a Jóó Madarak baráti társaság, hogy műsorukkal vegyenek részt a
Falutalálkozón Erdélyben, Körösfőn.
November 2-án utaztunk el a testvértelepülésünkre, délelőtt Nagyváradon városnézésen vettünk részt, majd a
Király-hágó szépségében gyönyörködtünk.
15 óra körüli időben érkeztünk meg, ahol nagy szeretettel fogadott minket Bódis László Polgármester Úr.
Másnap Körösfő és környékével ismerkedtünk, és nagy izgalommal készülődtünk az előadásra.
A Művelődési házban léptünk fel 19 órakor kb. 300- 350 fős nézőközönség előtt.
Műsorunk kezdete előtt Varga Géza a Pátkai Önkormányzat ajándékát adta át - egy festményt - Bódis László
polgármesternek, a képet Nánási Józsefné Csurgó Erzsébet készítette.
Szép Pátkába két úton kell bemenni című műsorunkat adtuk elő nagy sikerrel.

A műsor résztvevői: Sági László (harmonika), Jakab János, Jakab Jánosné, Udvardi Lászlóné, Papp Tiborné,
Hajnáczky Sándorné, Varga Géza, Magyaródi Józsefné, Árky Anikó, Árky Zsolt,
Bódog Annamária.
Köszönjük a támogatóink segítségét, akik ruhákkal, varrással és egyéb munkákkal segítettek bennünket.
Külön köszönjük Buda József alpolgármester, a Pátkai Önkormányzat és a Sportkör segítségét abban, hogy
létrejöhetett a fellépésünk Körösfőn!
Tisztelettel: Varga Géza
Köznevelési és Kulturális Bizottság Elnöke
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PÁTKA TÖRTÉNELME
Események Pátka község történelméből
120 éves a Pátkai vasút
Az 1885-ben kezdődött munkák után, 120 évvel ezelőtt 1898. november 23-án nyitotta meg a Bicske–
székesfehérvár–sárbogárdi HÉV vasúttársaság a MÁV 6-os számú, egyvágányú nem villamosított vonalát BicskeSzékesfehérvár között, melynek avatását településünkön 1898. november 21-én tartották. Az 51 kilométer hosszú
Bicske–Székesfehérvár vonal két, nemzetközi forgalmat is lebonyolító vasútvonalat köt össze. A Budapest–
Hegyeshalom vonalhoz Bicske állomásnál csatlakozik. A másik végállomás Székesfehérvár vasúti csomópont. A 19.
század vége a millenniumi kiállítás keltette gazdasági fellendülés időszaka volt. Ez természetesen a vasútépítésre is
hatott. A nagy HÉV-építési láz idején épült a Bicske–Székesfehérvár vasútvonal. Egy évvel a vasút megnyitása előtt,
1897-ben adták át a forgalomnak a Börgönd–Sárbogárd HÉV-et. A két vasút Bicske–Székesfehérvár–Sárbogárd
HÉV néven 1907-ben egyesült. A Székesfehérvár–Börgönd közötti 8,85 kilométeres szakaszt a Börgönd–
Pusztaszabolcs HÉV-vel közösen használták. A vonalat teljes hosszában – a kor szokásainak megfelelően – a MÁV
üzemeltette. A Bicske-székesfehérvári vonalon 18 őrház és 18 vasgerendahíd épült. Az újonnan megnyitott vonalat
a szombathelyi üzletvezetőség kezelésébe adta a MÁV. Már az is szerelte fel az egyes szolgálati helyeket. Az
állomásokon megépített váltóőri lakásokat bútorzattal is ellátták: 2 vasnyoszolya, 1 schwarzwaldi óra, 1 fiókos pad,
1 konyhapad, 1 kenyérpolc, 1 edénypolc, 3 szék, 1 őri konyhaszekrény, 1 ruhásszekrény tartozott a váltóőri
lakáshoz. A vonal műtanrendőri bejárása 1898. november 21-én nem mindennapi bonyodalmak közepette zajlott
le. A megnyitó vonatot Bicske állomásról indították, a kocsikban népes és előkelő küldöttség utazott, melynek
tagjait a vasútrészvénytársaság elnöke, gróf Cziráky Antal földbirtokos, az építést finanszírozó Agrárbank számos
vezetője, a vállalkozó Környei Izidor mérnök és az építési munkálatokat végző Grünwald testvérek cég képviselői
fogadták. A Székesfehérvár és vidéke című lap a következőket írta másnapi kiadásában:
„...1/4 10-kor indult az első 6 osztályú kocsiból, egy étkező teremből és egy szalonkocsiból álló külön vonat a bicskei
állomásról... A vasútépítők udvarias előzékenységgel a 80 tagból álló vendégeket nagy reggelire hívták e tájon meg...
Minthogy a vasúti étkező kocsi csak 40 terítékkel bír, a vendégeket két csoportba invitálták. Fél 11 tájban az első
csoport étkezett és éppen a halnál tartott, midőn a vonat meglassított gyorsasággal Acsa állomás bejárójánál az első
váltón akart átmenni. Irtózatos reccsenés ijesztette meg az étkezőket, melyet dübörgés és a kocsinak ugrálása
követett. A vonat azonnal megállt, a vendégek bepréselt helyzetükből kiugráltak, és rögtön látták, hogy az étkező
kocsi és az után kapcsolt szalon kocsi kisiklott és a sínek között áll. A kisiklásnak az volt az oka, hogy a nehéz
étkező kocsi alatt a váltónál lévő csúcssín eltörött. A kocsi kereke a sín helyett a váltó két sine közé került, s a
töltésen szaladt...

Lezuhant P-38-as repülőgép
1944. november 26-án P-38-as repülőgépek végeztek alacsony támadást Seregélyes és a Csákvári repülőtér ellen. A
támadók az olaszországi Rioliban állomásozó 14. Fighter Group 49. századának gépei voltak. A jelentések szerint
aznap négy légi veszteségük volt. Az egyik gép találatot kapott és lángoló motorral próbált menekülni. A pilóta
segítséget kért, egy gép mellé zárkózott, hogy kísérje. A kísérő elmondása szerint a sérült repülőgép folyamatosan
veszített magasságából, majd Pátkán a Fülöpi kastély mellett, lapos szögben földbe csapódott. Pilótája George W.
Baird Jr. főhadnagy (azonosítószáma: O -823240), a helyszínen meghalt. A gép „P-38 L” típus, gyártási száma:
44-24078. és a ”LADY LORRAINE ll.” nevet viselte. A főhadnagy az Ardennesben lévő katonai temetőben van
eltemetve, Belgiumban. (Ardennes American U.S Military Cemetery). „D” parcella, 3. sor,16-os sír.
Az eseményről 2018. november 26-án a helyszínen tartott megemlékezést Pátka Község Önkormányzata és a
Székesfehérvári Albatrosz Egyesület.
44 éves a Pátkai Óvoda
1975. november 22-én adták át a településünk Óvodáját. Az épület 1,3 millió forintos költséggel készült el.
Személyzete az induláskor: Bebesy Zsuzsa vezető óvónő, Pintér Györgyné óvónő, Kiss Józsefné élelmezésvezető,
Szabó Lajosné vezető-szakácsnő, szakácsnők: Veszeli Gyuláné és Buda Józsefné, dajkák: Jádi Lajosné,
Jádi Istvánné és Horváth Józsefné.
Lejegyezte: Nagy Dániel
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MAGYAR TÖRTÉNELEM
11.11.11.
100 éve volt, hogy véget ért az első világháború.
Az ELSŐ VILÁGHÁBORÚ LEZÁRÁSA NEM ÜNNEP A MAGYAROKNAK!
Hiszen a veszteseknek csak a fájdalom jutott osztályrészül…
Az első világháború 1914-től 1918-ig tartott.
Összesen 15 millió ember halálát okozta, a négy éven át tartó öldöklő küzdelem.
Az 1918-as évet 1920-ban a Trianoni országvesztés követte, az ország
szétdarabolása.
A négyéves háború sok áldozatot követelt a legkisebb községtől is
Magyarországon, sok fiatal áldozatot adott az Ország a nagy hatalmak
csatározásában.
A háború alatt az Osztrák-Magyar Monarchia területéről összesen 9 millió katonát
szereltek fel - ebből Magyarország és Horvátország területéről 3,4 milliót. A 3,4
millióból 530 ezer veszett oda, 1,4 millió sebesült meg és 830 ezer esett fogságba.
Pátkáról 92-en nem tértek haza többé.
Száz éve 1918. november. 11-én 11 óra 11 perckor írták alá Franciaországban a
compaigne-i fegyverszüneti egyezményt a szemben álló felek.
Ez lett a harctéren elesett katonák nemzetközi emléknapja.
2018-ban is megyeszerte megemlékeztek az első világégés végének 100 éves évfordulójáról.
Emlékezzünk a hőseinkre, akik az elmúlt 1000 évben áldozták életüket a HAZÁNKKÉRT!
A halott katona már nem ellenség, nyugodjon bárhol a világban mindenütt,
megérdemli, hogy megemlékezzünk róla!
Aki háborúba esett el és a kötelességét teljesítette, az mind hős, legyen bármilyen nemzetiségű.
Varga Géza

FELVIDÉK VISSZATÉRT
Az első bécsi döntés a szlovák és magyar felek által felkért két
döntőbíró,
Ribbentrop
német
és
Ciano
gróf
olasz
külügyminiszter 1938. november 2-án meghozott döntése volt.
A döntést Bécsben, a Felső-Belvedere kastélyban hirdették ki.
Az etnikai revíziót megvalósítva 11 927 km² (az utólagos
kiigazításokkal 12 012 km²) Trianonban elcsatolt területet
juttatott vissza Magyarországnak, 869 ezer fős lakossággal, akik
közül 752 ezer fő (86,5%) volt magyar és 117 ezer más
nemzetiségű. A döntésnek köszönhetően újra magyar lett Kassa, Rozsnyó, Ungvár, Munkács, Beregszász,
Rimaszombat, Érsekújvár, Komárom, Léva és Losonc városa. A honvédség november 5. és 10. között - 1919 óta a
magyar honvédségnek ez volt az első hadmozdulata - vonult be a csehszlovák hadsereg által kiürített területre,
ahol mindenütt örömmel fogadták őket.
Az első település, ahová a magyar csapatok 5-én bevonultak, Medve volt, míg a nagyobb településeket 10-én érték
el. Horthy Miklós kormányzó 6-án Komáromba, 11-én Kassára vonult be fehér lovon.
A bevonulás alkalmából beszédet mondott többek között Esterházy János gróf is. Ezt követően Horthy
megkoszorúzta II. Rákóczi Ferenc sírját.

A második világháború után - mint minden német területi változtatást – a megkötött párizsi béke a második bécsi
döntéssel együtt érvénytelennek nyilvánította, a visszacsatolt területek pedig újra Csehszlovákiához kerültekForrás: Wikipédia

Lejegyezte: Varga Géza és Gerencsér Attila
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A PÁTKAI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÍREI
Iskolai Hírek
Elkezdődött a 2018/2019-es tanév 34 gyerekkel, ebből 10 első osztályossal. Mint ahogy tavaly
így az idén is vannak ingyenes szakkörök: kézműveskedés, főzés, angol, lövészet, néptánc és jó
idő esetén lovaglás (Pásztor Józsiéknál).
Községi könyvtárban Helt Margit néni rendezésében tartandó Mesemondó versenyen,
szeptember 27-én Törökné Endresz Marika néni felkészítésével hat iskolásunk vett részt.
Október 28-án a pákozdi csata emléknapján is műsort adtak a gyerekek, amit a Gyűjteményes
Háznál tartottak.
A zeneiskolás tanulók örömmel és lelkesen járnak a zongoraórákra, melyet Nagy Timi néni tart
és külön foglalkozik minden gyerekkel. Október 1-én Timi néni felkészítésével megünnepelték a zene világnapját.
De izgatottan várjuk december 13-át, amikor is a gyerekek 15 órától koncertet adnak és minden szülőt szeretettel
várnak.
Az önkormányzat felkérésére ügyes kis tanulóink az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékezve műsort
adtak elő a Katolikus templom kertjében október 23-án.
Nagy sikere volt az október 26-án megrendezett Szöszmötölőnek, ahol a gyerekek (és anyukák) őszi
kézműveskedéssel töltötték a délutánt. Nagy örömömre szolgált, hogy sok óvodás, leendő elsős szöszmötölt az
iskolásokkal együtt.
Iskolai pályázat keretein belül lehetőségünk volt kirándulást szervezni az óvodás gyerekekkel együtt, így látogatást
tettünk a szentendrei Skanzenben. Külön busz és a pátkai kisbusz szállította a gyerekeket. A gyerekek már jól
ismerik Lehel bácsit, hiszen tavaly heti rendszerességgel vitte őket uszodába. Itt szeretném megragadni az alkalmat
és megköszönni Lehel bácsinak segítőkész munkáját.
A szentendrei kirándulás nagyon jól sikerült, a gyerekek kézműveskedtek, megismerték a falusi állatokat, a régi
hagyományokat és délben finom ebédet kaptak. Este nagyon fáradtan, élményekkel tele tértek haza.
Az iskolában Márton-napot tartottak november 10-én, ahol ismét a kézműveskedésé volt a főszerep, a tanító nénik
segítségével szebbnél szebb libák készültek, közben mindenki libazsíros kenyeret evett lilahagymával.
A szülői munkaközösség Jótékonysági bált szervezett az iskola javára november 17-én, szombaton. A bált az
iskolában tartottuk, zenélt a Meteor együttes, volt finom pincepörkölt, sütemények, sós ropogtatni valók, innivalók
és sok értékes tombolanyeremény várta a mulatni vágyókat. Köszönjük mindenkinek, aki támogatójegyével
segítette iskolánkat!
A tavalyi tanévben is sokan támogatták iskolánkat, szeretnénk érte köszönetet mondani.
Az Ópusztaszerre tett kirándulásunkat támogatta a Corn Agro Kft. és a Pátka Piac Szövetkezet, köszönjük, hogy
segítettek, a gyerekek sok élménnyel gazdagodva tértek haza a kirándulásról!
Mikulásra és Karácsonyra rengeteg édességet kaptak a gyerekek, köszönetet szeretnénk mondani: elsősorban
Hajdú Máriának, aki nemcsak mikuláskor csomaggal, de Gyermeknapkor és bizonyítvány osztáskor is egy-egy
jégkrémmel gondolt gyermekeinkre. Köszönjük a támogatást a Buda-Patka Kft-nek, a Dobi-Kert Bt-nek, a Pátka
Piac Szövetkezetnek, Dr. Mráz Jánosnak és feleségének Erzsikének.
Remélem nem hagytam ki senkit, mert szerencsére nagyon sokan vannak, akik segítik az iskolánkat és így szebbé
varázsolják gyermekeink iskolás éveit.
Nagy Katalin
SZMK tag
A PÁTKAI CSEMETEKERT ÓVODA HÍREI
Óvodai hírek
A 2018/2019-es nevelési évet 3 csoportban kezdtük meg a Pátkai Csemetekert Óvodában. Jelenleg
6 óvodapedagógus, 3 dajka, 1 pedagógiai asszisztens és 1 konyhai alkalmazott neveli és segíti a 65 óvodába járó
kisgyermeket.
A kiscsoportosok és szüleik nagy feladat előtt álltak szeptember 1-jén, hiszen a pici gyermekek először léptek be a
csoportszoba ajtaján. A kicsik nagyon ügyesen és hamar megszokták az új helyzetet és a kihívásokat.
Szeptember végén a nagycsoportos óvodások szerepet vállaltak az 1848. szeptember 29-i Pákozd-Sukoró-Pátka
háromszögben vívott csatában harcolók emlékére rendezett ünnepségen. Az ágyúdörgéssel befejezett megemlékezés
sokáig téma volt a Süni csoportosok között.
A Szivárvány csoportosok az Idősek világnapján ellátogattak a helyi nyugdíjas klubba, ahol szívhez szóló kis
műsort adtak elő az ott megjelenteknek. Köszönjük szépen a vendéglátást és a szívélyes fogadtatást!
Október 24-én a Gaja Környezetvédő Egyesület által tartott
környezetvédelmi foglalkozáson vehettek részt a Süni csoportosok.
Silye Sándorné mesélt a gyermekeknek, valamint játékos formában
bemutatta és megtanította a szelektív hulladékgyűjtést.
Novemberben Böde Péter Vándor Meseíró várta a nagycsoportosokat a
helyi könyvtárba. Péter interaktív, játékos formában ismerteti meg a
természetet, ezen belül a növény és állatvilágot. Ez a tevékenység nagyon
tetszett a gyerekeknek, tátott szájjal figyelték az előadót és napokig
meséltek az élményekről. Itt szeretnénk köszönetet mondani Helt
Margitnak, aki az utóbbi két programot megszervezte és finanszírozta az
óvodások számára: Köszönjük Margit néni!
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Ismét vendégünk volt Gábor bácsi („a madaras bácsi”) a Madárdalos Ovi
program felelőse, aki most egy gyógyulófélben lévő vörös vércsét hozott el.
A gyerekek sok hasznos információt tudhattak meg a madarásztól,
megnézhették a vércsetojásokat, valamint megsimogathatták (nagyon
óvatosan) a madár hátát. Érdekes volt közelről szemlélni ezt a különös
állatot.
Lassan elkezdjük feltölteni a madáretetőt eleséggel. Reméljük, idén több
kismadarat köszönthetünk majd az udvarunkon, mint tavaly.
A gyermekek és az óvoda dolgozói nevében szeretnénk kellemes
karácsonyi ünnepeket kívánni!
Tiringer-Schneider Helga

KÖNYVTÁRI HÍREK

Könyvtári események:

Tisztelt Olvasók!

Szeptember 30. a magyar népmese napja, Benedek Elek születésnapja. Ebből az alkalomból
a helyi könyvtár is meghirdetett egy mesemondó versenyt. A helyi iskolából 5 jelentkező
volt, ezen kívül egy negyedik osztályos tanuló, aki Székesfehérvárra jár iskolába. Az
elhangzott meséket, produkciókat három főből álló zsűri értékelte. Az első helyezést Nyeste
Lilla a Felsővárosi Általános Iskola tanulója, második, harmadik helyezést Jakab Anna,
Magán Patrícia érte el, akik a Pátkai Református Általános Iskola tanulói. Mesét mondott
még Tóth Amanda, Nánási Bátor. A gyerekek ügyesek voltak, kicsit megilletődve,
izgalommal adták elő a meséket. Munkájuk elismeréseképpen könyvjutalomban
részesültek.
Ebből a rendezvényből szeretnék hagyományt teremteni a helyi könyvtárban. Így a jövő évre
már lehet előre gondolkodni, ki milyen mesét szeretne mondani.
Október első hete a könyvtárakban az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozata. Ennek keretében a helyi
iskolások mesehallgatáson és ehhez kapcsolódó kézműves foglalkozáson vettek részt.
Október 7-én, vasárnap a családokat vártam a könyvtárba egy közös játékra, ezen sajnos nagyon kevés érdeklődő
volt.
Október 24-én a Gaja Egyesület munkatársai, meghívásomra játékos környezetvédelmi foglalkozást tartottak az
óvodában és az iskolában.

November 6-án, Böde Péter vándormeseíró volt a könyvtár vendége. Interaktív irodalomórát tartott az óvoda
nagycsoportosainak, illetve az általános iskola tanulóinak.

Az idei évben még a meghirdetett Mátyás király mesékről készült munkák elbírálása van folyamatban. A zsűrinek
nehéz dolga van, mert az óvodából és az iskolából egyaránt nagyon szép rajzok érkeztek.
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KÖNYVAJÁNLÓ
Kicsiknek:

Bosnyák Viktória: És most hogy festek?

Ti is szerettek bújócskázni? Bosnyák Viktória legújabb könyvének főhőse, Kamill, a kis kaméleon
is boldogan bújócskázna Licsivel, a makival és a többi kaméleonnal, de van egy kis bökkenő:
Kamill nem tud színt váltani! A leleményes Licsi mindenféle trükköt bevet, hogy segítsen a
barátján. A megoldás azonban nem ilyen egyszerű. Vajon mi a titok nyitja?
Iskolásoknak:

Lovranits Júlia: A tündérkapu titka
Kezeket fel! Ki szereti a tündéreket? És ki szeretné megtalálni Borókával az elátkozott
tündérhercegnőt? Ha te igen, akkor egy neked való mesekönyvet találhatsz, ha a kezedbe veszed
Lovranits Júlia Villő történetét!
Boróka, a nyolc éves kislány új barátaival izgalmas kalandba keveredik. A fehér sárkány, a
mesékben élő fiú és a sok tündér együtt igyekszik megtalálni a tündérhercegnőt. A tündérek nem
mind jóindulatúak, de a szeretet nemcsak a gonoszt segít legyőzni, hanem a saját félelmeinket is.
A mesélés közben pedig szép lassan találkozik a mi világunk, a tündérek és más lények által
lakott vidékkel, amely a Tündérkapun túl kezdődik.
Igazi, jó, ágyba bújós mesék ezek! Remek történetek a közös olvasás élményéhez, s egy jó kis
beszélgetéshez.

Felnőtteknek:
Robin Cook Sarlatánok
A szerző, az orvosi thriller koronázatlan királya ezúttal is letehetetlenül izgalmas regénnyel lepi
meg régi és új rajongóit. Dr. Noah Rothauser a világ egyik leghíresebb egyeteméhez tartozó
egészségügyi központ, a Boston Memorial Hospital frissen kinevezett vezető sebészrezidense. Napi
szinten ő irányítja a sebészeti osztályt, ő állítja össze a műtéti rendet és ő foglalkozik az orvosi
műhibákból eredő halálesetekkel is. Fényes karrier vár rá a jövő csúcstechnikájával, hibrid
műtőkkel felszerelt oktató kórházában, mígnem egy nap meghal egy makkegészséges ember,
akire csupán rutinbeavatkozás várt. Noah arra gyanakszik, hogy a hibát a nőfaló dr. Mason
követte el, a BMH híres, egocentrikus sztársebésze, aki persze a fiatal aneszteziológusra, Ava
doktornőre akarja hárítani a felelősséget. Aztán újabb halálesetek történnek, és miközben Noahnak minden kollégáját ellenőriznie kell, kiderül, hogy nem mindenki az, akinek mondja magát.
Pauline Peters: A rubinvörös kamra (Victoria Bredon-sorozat 1. rész)
A történet 1907-ben, Londonban játszódik. Nemesi, befolyásos családjának akarata ellenére a fiatal
Victoria egyedül él a nemrég elhunyt édesapja öreg komornyikjával. Nem gazdag, de boldog. Ám a
világa meginog, amikor valaki megszellőztet előtte egy sötét családi titkot. Az egyetlen embert, aki a
kérdésére választ tudna adni, meggyilkolják…
A lány jó híre veszélybe kerül, ám szorult helyzetében egyszer csak felbukkan a vonzó újságíró,
Jeremy Ryder – mint a megmentője. De vajon Victoria megbízhat benne?
Egy izgalmas regény sötét titkokról, meglepő igazságokról és a szerelemről.
KÖNYVTÁRI KÖZLEMÉNYEK
A könyvtár állandó nyitva tartása:
hétfő 17-19 óráig

szerda 17-19 óráig

szombat 14-16 óráig

Az ettől eltérő időpontokról a beiratkozott olvasókat értesítem. Valamint a könyvtár Facebook oldalán is
megtalálható.
Az ünnepi nyitva tartás:
A Gárdonyi Géza Községi Könyvtár nyitva tartása
2018.11.26. – 2019.01.05. között:
december 15.
szombat
2018. november 26.
hétfő
17-19 óra
november 28.
szerda
17-19 óra
december 17.
hétfő
december 1.
szombat
14-16 óra
december 19.
szerda
december 3.
hétfő
17-19 óra
december 22.
szombat
december 5.
szerda
17-19 óra
december 29.
szombat
december 8.
szombat
14-16 óra
december 31.
hétfő
december 10.
hétfő
17-19 óra
2019. január 2.
szerda
december 12.
szerda
17-19 óra
január 5.
szombat

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

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.
A Könyvtár és a Pátkai Hírek minden Olvasójának Áldott békés karácsonyt ,eredményekben gazdag
új évet kívánok!
Helt Margit
könyvtáros
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PÁTKAI PÁNTLIKA TÁNCEGYESÜLET HÍREI
Visszatekintés és terveink
A 2018-as év történései a Pántlika Táncegyesületnél
Az utóbbi időkben nem találkozott velünk a nyájas olvasó, így dióhéjban az egész esztendőről szól a beszámolónk.
• Egyesületünk idén februárban immár másodízben rendezte meg a Farsangi Néptáncgálát, melynek során most
is környékbeli vendég együttesekkel közös műsorral örvendeztettük meg a közönséget.
A műsorban fellépett a vendéglátókon kívül a sárkeresztesi Figurázó Néptánccsoport, az iszkaszentgyörgyi
Szentgyörgy Táncegyüttes és díszvendégként az Alba Regia Táncegyüttes Senior csoportja, akiknél nem ritkán
70 feletti örökifjak mutatták be a hazánk színes folklórkincséből színpadra állított koreográfiákat.

A vendégcsoportok fogadásában ezúttal is nagy segítségünkre voltak a Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub tagjai,
akik finom falatokkal, süteményekkel, frissítő italokkal kedveskedtek a táncosoknak.
A két műsorrész közötti szünetben gyermekek mutatták be ötletes jelmezeiket, bölcsődéstől iskoláskorúig. A
műsor végén hirdettünk eredményt, ahol a díjazottakon kívül a többi résztvevő is elismerésben és csoki
jutalomban részesült.
A napot farsangi bállal zártuk, amely telt házas részvétellel kulturált szórakozást nyújtott a táncolni szerető
közönségnek.
•

Bár az időjárásban nem mutatkozott, de elérkezett legszebb tavaszi nemzeti ünnepünk: Március 15.
Az 1848-as eseményeket felelevenítő programban ott voltak a márciusi ifjak közt fiaink, majd toborzót adtunk
elő az Ivánka Kúria udvarán.

•
•

Húsvét közeledtével az iskolában játszóházat szerveztek, melynek során megtáncoltattuk a gyerekeket.
Részt vettünk a június 4.-ei Trianoni megemlékezésen.

•

A június 30-ai falunapon jelen voltunk a felújított első világháborús emlékmű avatásán, majd a délutáni
műsorban dalcsokrot adtunk elő citerakísérettel, illetve meghívtunk régebbi táncosokat, akikkel Sárközi
karikázót mutattunk be.
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A nyár ezután, szabadságok miatt részleges látogatottsággal, de a szüretre való felkészüléssel telt. Szűkebb
tájegységünk, Mezőföld vidékéről való leánytáncból, lassú és friss csárdásból állítottuk össze szüreti felvonuló
táncunkat, melynek bemutatására szeptember 8-án került sor.

.
Az idén Horváth Dávid volt a kisbíró, Fazekas Martin és Szombati Dóra a bírói pár, valamint nagy örömünkre
régi szüretek közreműködői is elfogadták a felkérést az idősebb bíróék szerepére: Buda József és Éva.
Füri János és Bocska Péter jöttek hintóikkal, valamint Pákozdról és Zámolyról is érkeztek kocsik és lovasok. A
hagyományos szüreti bál, csakúgy mint két éve, a kultúr felújítása miatt elmaradt. Ezt többen nehezményezték,
de jelenleg nincs a faluban más alkalmas hely ilyen rendezvény megtartására.
•

Október 13-án Szabadegyházára voltunk hivatalosak a szüreti felvonulásra, itt is a mezőföldi összeállítást
mutattuk be a vendégszerető közönségnek.

•
•

Az október 23-ai megemlékezésen fiaink részt vettek az akkori eseményeket felelevenítő jelenetekben.
Az év hátralevő részében két programra készülünk: a második adventi hét végén az iskolában
gyermekjátékokat, táncokat tanítunk a résztvevőknek. A Mindenki Karácsonyán a Gárdonyi Géza Nyugdíjas
Klub Jómadarak együttesével közösen Betlehemes játékot adunk elő.

Az őszi-téli hónapokban – mivel részben lecserélődött a tagság - korábbi koreográfiák újra tanulását tűztük ki
feladatul. Reménykedünk a Művelődési Ház felújításának mielőbbi befejezésében, hogy készülhessünk a jövő évi
farsangi műsorra.
Addig is kívánunk a kedves Olvasóknak szép Karácsonyt, áldott, boldog, szerencsés Újévet!
Tisztelettel:

A Pátkai Pántlika Táncegyesület tagsága nevében: Abonyiné Fekete Katalin
elnök
HORGÁSZEGYESÜLETI HÍREK
Horgászok figyelmébe!

Mint ahogy azt már az előző újságban is jeleztem, szeptember elsején elindult a „Magyar horgászkártya”
regisztráció. Azonban még e sorok írásakor nem sokan kaphatták azt kézhez, mivel a Horgászjegy Kft tájékoztatása
szerint, csak november elején tudták elkezdeni a kártyák legyártását. napi 20.000 db kártya előállítására van
kapacitás, így most már folyamatosan fognak érkezni az igénylőkhöz. Aki még nem regisztrált, kérem mihamarabb
tegye azt meg, mert 2019 január elsejétől már kötelező lesz.
Így az év vége felé néhány statisztikai adatot szeretnék megosztani. Egyesületünk taglétszáma az előző évihez
képest 18 fővel nőtt, így jelenleg ez 192 fő. Ebből 70 éven felüli 27 fő. A Hofesz megbízottjaiként 3.137.600Ft
értékben forgalmaztunk értékcikkeket (területi jegyek, Állami horgászjegy). 66 db Pátkai-víztározóra érvényes
területi jegyet adtunk el, melyből 16db kombinált, több vízterületre vonatkozó, illetve éjszakára is érvényes volt.
2 db balatoni éves jegy értékesítése is színesítette palettánkat. Örvendetes, hogy 29 db gyermek horgászjegy is
gazdára talált.
A hosszúra nyúlt vénasszonyok nyara kiváló lehetőséget biztosított a horgászatra. Az utóbbi hosszú hétvégeken
szinte telt ház volt a tóparton és a fogásokra sem lehetett panaszkodni. Úgy érzem kezdenek visszatérni a
horgászok az egyre jobb fogási élményeket biztosító vízterületre. Azért a régi szép időktől még messze vagyunk, de
az irány jó!
A jövő évi jegyek értékesítése várhatóan január közepétől fog történni, a már megszokott időpontban, hétfői
napokon. Az ez évi jegyek 2019. január 31-ig érvényesek!
Végezetül így a karácsony közeledtével, mindenkinek Szeretetteljes Békés Karácsonyi Ünnepeket és Fogási
Eredményekben Gazdag, Boldog Új Évet Kívánok a Vértesaljai Horgász Egyesület Elnöksége nevében.
Görbüljön a bot!
Hedlicska Károly
Pátka, 2018.11.17.
VHE elnök
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NYUGDÍJAS KLUB HÍREI
A Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub eseményei
•

Október 19-én elindultunk a megrendelt különjárattal Zámolyra, hogy a Pedro sörözőben ünnepeljük meg
a névnapokat. A busz már idefele is füstölt, aztán a nagyszombati úti buszfordulóból, már nem mert a
sofőr tovább menni. Végül sikerült megjavítania, így több mint egy órás késéssel, de megérkeztünk, és egy
finom vacsora, még finomabb házi sör és jó zene mellett vidáman telt ez az emlékezetes este.

•

Az igazán látványos és színvonalas október 23-ai ünnepségen nagyon szép számmal vettünk részt, - nagy
élmény volt! Gratulálunk a szervezőknek!

•

29-én összejövetelünket a Gárdonyi emléktáblánál kezdtük, ahol Mrázné Erzsike - sok kis érdekes
epizódot felkutatva a nagy író életéből - tartotta meg a megemlékezést, majd Denéné Esztike is méltatta
nagy írónk munkásságát és Varga Gézával együtt helyezte el koszorúnkat a ház falán.
Ugyanekkor fájó szívvel emlékeztünk meg halottainkról.

•

Ez az este nem csupán a szomorúság jegyében telt el, mert egy kedves, alapító klubtársunk, - Láncosné
Jucika – születésnapját köszöntöttük. Többen is versikét írtak tiszteletére, aminek nagyon örült. Igazán
finom étellel és sokféle süteménnyel halmozott el bennünket. Ezúttal is szeretnék neki még sok-sok boldog
születésnapot kívánni!

•

November elején több tagunk is eljutott Körösfőre, a testvértelepülési találkozóra, ahol érdekes előadásokat
hallgathatott a mintegy 400 résztvevő, valamint koszorúztak az I. és a II. világháborús emlékműnél.
A kultúresten nagy sikerrel szerepeltek tagjaink is.

•

12-én klubunkban megemlékeztünk az I. világháborúban elesett katonákról, valamint a Felvidék
visszacsatolásáról. Gyertyát gyújtottunk, zenét hallgattunk Géza emlékező szavai után. Sajnálatos, hogy
községi szinten nem volt semmiféle emlékezés az éppen száz éve véget ért Nagy Háborúról, - ahogy
akkoriban nevezték.

•

Mára már remélhetőleg köztudomású, hogy az emlékezés virága, az értelmetlen halál szimbóluma lett a
pipacs. A katonák között elterjedt legenda szerint a rengeteg pipacs, ami a mezőkön virított, elesett
bajtársaik véréből sarjadt. Egy kanadai katonaorvos, John McCrae 1915-ben, ezzel a címmel írt verset.
Idézem versét, ezt elolvasva mindenki gondoljon hálával az elesett katonákra!

John McCrae: Flandria mezején
Flandria mezején pipacsok nőnek
Keresztjei közt egy temetőnek
Ez jelöli a mi helyünket,
s bár fenn az égen
Még bátran szól a pacsirta ének
Lenn, az ágyúdörgésben
nem hallod őket.
Mi vagyunk a halottak,
kik pár napja még
Éltünk, elestünk, ragyogott
ránk a naplemente
Szerettünk, szerettek minket
s most itt a vég,
Flandria mezején.

Viaskodjatok Ti az ellenséggel,
Átadjuk a fáklyát elhaló kézzel,
Vigyétek Ti azt magasra tartva.
De ha hűtlenek lesztek hozzánk,
mélyén a sírnak
Mi nem tudunk aludni,
bár pipacsok nyílnak
Flandria mezején
/Fordította: Nika Géza/

Klubunk folyamatosan gyűjti a papírt, kérjük, aki szabadulni szeretne feleslegétől, jelezze Dene Györgynének a
06 22 465269-es, vagy Varga Gézának a 06/20-323-3142-es telefonszámon. Köszönjük.
Kis falunk valamennyi lakójának békés, kellemes karácsonyt és boldog új évet kíván
a nyugdíjas klub tagsága!
Benke Dénesné
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OLVASÓI CIKK
Pátka – ahogy én látom
Kedves ismerőseink, barátaink látogattak meg novemberben. Évekig Pátkán éltek, és gondolkodnak azon, hogy
újra itt vegyenek ingatlant. Többször végigmentek a falun, több házat megnéztek. Nem mentem velük,
szándékosan, s amikor kérdeztem őket a látottakról, a válaszuk az volt: itt semmi nem változott az elmúlt nyolc
évben! Elgondolkodtató...
Persze tudom én - én igazán tudom -, nem egyszerű előrelépni. Kell hozzá három alapvető dolog: egy jó faluvezető
jó képviselőkkel, aztán a lakosság, mely összetart, vagyis egy jó közösség, amely nem széthúzó, és a politikai
helyzet helyes felismerése. Ja és egy negyedik: egy jól kitalált, jól felépített elképzelés, jövőkép. Azt, hogy mi
ezekben hol tartunk, mindenki döntse el magában.
LED-es közvilágítás. Nos, ez igazán jó! Minden elismerésem a falu vezetőinek. Mert ami jó, az jó. Azonban jómagam
némileg értetlenül figyelem a koncepciót: amennyiben több a lámpatest, és tudjuk sűríteni a világítási pontokat
(több helyen már minden egyes oszlopra került lámpa, ez nagyon jó!), akkor miért hagyunk sötét „lyukakat” a
besűrített vonalakon? Például a posta előtti kereszteződés (oszlopa) lámpa nélkül sötét maradt, pedig előtte-utána
sűrítve lettek a lámpák minden oszlopra! De ilyen az aluljáró külső része előtti négy oszlop is, ahol maradt egy
„lyuk” - vajon miért? Annak idején 2001-ben is jó döntés volt a csere az akkori modern lámpatestekre - és most is
az. Lehet hogy a most leszerelt lámpák már nem annyira modernek, mégis jó néhány helyen (külterületek!) még
sokáig használhatóak lennének; foglalkozik vajon valaki ezzel a hasznosítási vonallal? Vagy mennek a szemétbe a
leszereltek? A lámpák cseréje mindenkit érint, mint ahogy az utak javítása is ilyen lenne. Állítólag jelentős keret
lesz pályázható belterületi utakra, és a kormány a falvak (bekötő) útjaira is költeni fog a következő időszakban.
Oda kellene figyelni a lehetőségekre! És nagyon hiányoznak a tájékoztató táblák a falu két végéről.
Mindenszentek. A református temető továbbra is rendezett. Köszönet a presbitériumnak, de főként Szentgyörgyi
János és párja munkájának. A katolikus temető is hasonlóan nézhetne ki. Hiszen ez a kormány maximálisan
támogatja az egyházakat! Két közmunkás alkalmazása teljes támogatást kapna. Még az eszközök is pályázhatóak.
Fontos lenne, mert ezen a területen is van lemaradásunk. Sajnos tapasztalom, hogy a régi síremlékeket nem
szállítják el, hanem a szeméttárolóban végzik. Odáig rendben van, hogy megújulnak szeretteink emlékművei, de a
régiek elszállítása is a megrendelő feladata lenne. Fontos lenne a szabályok, és az íratlan erkölcsi-kegyeleti
szabályok betartása, betartatása. Más. A járdák állapota is sok helyen kritikus, néhol közlekedni is
balesetveszélyes!
ATM. Hogy őszinte legyek, eléggé dühös vagyok miatta (és lefogadom, hogy nem csak én egyedül!). Megszűnt ugye a
Takarék, és nem sikerült megmenteni az ATM-et. Hogyan történhetett, hogy Berényben is megszűnik a Takarék, de
a pátkai ATM oda kerül? Bosszantó! Hogy nem tettek meg vezetőink mindent, az biztos. Vagy a berényi vezetés
rátermettebb? Szívesen hallanék erről, hogyan történhetett meg ez. Lassan megyünk szépen lefelé! Szerintem
harcolni kellene mindenért, amit már elértünk, hogy megmaradjon. Például hogy ne veszítsük el az egyszer már
drága pénzen megszerzett ATM-et. De ez csak egy példa.
Alakul, elindul az ivóvíz-projekt. Személyesen engem is érint, hiszen egy harmincéves probléma oldódhat meg a
közvetlen közelemben. Kíváncsian figyelem a fejleményeket.
Befejezésül békés boldog karácsonyt kívánok minden kedves pátkai polgárnak,
és sikerekben gazdag boldog új évet!
„Meríts a múltadból, de úgy, hogy az ne merítsen belőled.” - Bra'tac mester
Hollósi Dezső
Lejegyezte: Varga Géza Képviselő.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Családi Kincsvadász Nap
A székesfehérvári Jótétemény Alapítvány 2018.11.24-én első alkalommal szervezett
Családi Kincsvadász Napot, adományosztást Pátkán. A rendezvénynek a Pátkai
Református Általános Iskola adott helyet.
Az alapítvány elnöke, Éliás Beáta és párja, segítőtársa Kimlei Zsolt rengeteg ruhát,
cipőt, játékot és lakástextilt hoztak, amiből a rendezvényt látogatók szabadon
válogathattak. Mindenki talált „kincset”, üres kézzel senki nem távozott. Az alapítvány
minden résztvevőnek örömet szerzett és a nagy érdeklődésre való tekintettel tervbe
vették további Kincsvadász napok szervezését.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a Jótétemény Alapítványnak és a társszervező Szövetségben Fehérvárért
Egyesületnek, Éliás Beátának és Kimlei Zsoltnak a rendezvény létrejöttét és lebonyolítását és a rengeteg
szívből jövő adomány átadását!
Nagy Tímea
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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 ) ...................................................................................................................... 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!
Kártyás fizetés is lehetséges!
SZÉP kártyát is elfogadunk!
Az ételeink allergéntartalmáról tájékoztatást kérjen a
felszolgálótól.

Góg-Air 2006 Kft.

15. oldal

PÁTKAI HÍREK

2018. december

RECEPTSAROK
Továbbra is várjuk kedvenceiket a patkaihirek@gmail.com címre vagy személyesen a Hivatalba.
Stroganoff leves – „Húsimádó” módra
Hozzávalók:
•
1 csík sertésszűz
•
2 nagyobb fej vöröshagyma
•
4-6 gerezd fokhagyma
•
50-60 dkg csiperke
•
1 marék kovászos vagy savanyú uborka
•
só és bors gazdagon
•
1 marék friss petrezselyem
•
1-2 deci alaplé
•
1,5-2 l víz
•
1 ek liszt
•
2 kk piros paprika
•
2 ek tejföl
•
mustár
Elkészítés:
A hagymát és fokhagymát megdinsztelem. Amíg a
hagymák a lábasban szépen alakulnak, addig a
szűzpecsenyét szépen felcsíkozom - olyan darabokra mint amikor tokányt készítünk. Tehát csíkozunk,
sózunk és borsozunk.
Ha jó már a hagyma, akkor rádobáljuk a húscsíkokat,
amiket kifehéredésig pirítunk. Amint a hús elérte a
kívánt állapotot, akkor jöhet az alaplé és a víz - amikkel
pírmán összefőzzük az alapunkat.
Míg ez a művelet zajlik, addig felszeleteljük a gombákat de nem keveset, hanem ipari mennyiséget. Egy
serpenyőben a gombákat több részletben elősütjük, de
fontos hogy megsüljenek - ne párolódjanak - ezért is
érdemes több részletben dolgozni. Az elkészült gombákat
papírtörlőn lecsurgatjuk.
Amint a hús már kezd bepuhulni - ami viszonylag
gyorsan meg is történik - akkor mehet a lébe a sok
gomba, a felaprított friss petrezselyem zöld, amikkel még
főzzük egy kicsit. Közben készítünk egy tejfölös, kicsit
paprikás habarást, amit hőkiegyenlítéssel a levesbe
dolgozok. Kell még az uborka is, amiket szintén vékony
csíkokban szórok a levesbe, illetve egy kevés mustárral
állítom be a leves savasságát.

Házi nutella
Hozzávalók:
• 200 g törökmogyoró (pörkölt)
• 170 g étcsokoládé (45-59%-os)
• 100 g tejcsokoládé
• 1 evőkanál kristálycukor
• 80 g vaj
• 30 g kakaópor
(holland)
• 1 csipet só

Bakonyi sertés szelet
Hozzávalók:
• 2-2 szelet sertéskaraj
(vagy comb, esetleg csirkevagy pulykamell)
• 40 dkg csiperkegomba
• 1 kis fej vöröshagyma
• 3-4 evőkanál liszt
• só, bors, fűszerpaprika
• 1 evőkanál zsiradék
• 1 dl fehérbor vagy víz
• 2 dl tejföl
• kevés kakukkfű - opcionális
• chilipaprika - opcionális
Elkészítés:
Sós-borsos lisztben meghempergettem az enyhén
kiklopfolt
karajszeleteket.
Kevés
zsiradékon
lesütöm a húst (a széleit itt-ott bevágom, hogy ne
ugorjanak össze). Megsütöm mindkét oldalukat kb.
4-4 percig, majd kiveszem a serpenyőből.
A visszamaradt zsiradékra rádobom a felkockázott
hagymát, és a felszeletelt gombákat (a kisebb
darabokat csak felezem), majd lepirítom őket.
Megszórom
sóval,
borssal
és
kevés
fűszerpaprikával. Majd felöntöm a fehérborral (vagy
vízzel), összekeverem, végül visszahelyezem a hús
szeleteket. Fedő alatt 35-40 percig párolom.
Ha megpuhult, a tejfölt kikeverem egy kevés liszttel
(vagy keményítővel) és behabarom vele a mártást.
Egyet rottyantok rajta és el is készült a csodás
bakonyi sertésbordánk.
A végén, ízlés szerint, megszórhatjuk a felszeletelt
chilivel. Egy kis tűz mindig jól jön! :)
Tálaláskor rizzsel, galuskával vagy tésztával
kínáljuk.
Nagyon
finom
tönköly
spenótos
tésztakörettel!
Gerencsér Attila

Elkészítés:
A mogyorót egy serpenyőben megpirítjuk - akkor jó, ha pattog - de
vigyázzunk, hogy ne égessük meg. Majd egy konyharuhával
ledörzsöljük a héját. Közben gőz felett felolvasztjuk az ét-, és
tejcsokoládét. A mogyorót aprítóba tesszük és 2-3 menetben
krémessé őröljük, mikor még meleg. Majd egy késes aprítóba
tesszük, hozzáadjuk a vajat, kakaóport, cukrot, sót és kb. 2 percig
krémessé aprítjuk. Tipp: Minél nagyobb teljesítményű az aprítónk,
annál krémesebb lesz a krémünk. Darabosan sem rossz, legalább
látszik rajta, hogy házilag készült. Ha felolvadt a csokoládé, akkor
hozzáöntjük a mogyorós masszához és további 3 percig krémesítjük.
A krémet üvegekbe töltjük. Ebből a mennyiségből egy 190 ml-es és
egy 300 ml-es üveggel lett. Érdemes kamrában tárolni, így
könnyebben kenhető lesz.

A Pátkai Hírek következő száma várhatóan 2018 márciusában jelenik meg. A lapzárta tervezett időpontja:
2019. február 28., csütörtök. Kérjük, hogy írásaikat eddig juttassák el a patkaihirek@gmail.com címre,
vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalba.
A szerkesztőség nem feltétlenül ért egyet az olvasói levelek, hirdetések tartalmával,
és nem vállal felelősséget azokért!
Felelős szerkesztő: Gerencsér Attila. Közreműködött: Ferenczi Dóra.
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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SZÜNIDEI PROGRAM
Gyerektáborok a szünidőben
2018 nyarán Pátka Község Önkormányzatának Uniós támogatásával 11 napos
gyerekprogramot tudtunk megvalósítani 4-10 éves korosztály számára. A
programsorozat minden várakozásunkat felülmúlta, hiszen óriási érdeklődés
övezte.
Az első alkalom júliusban került megtartására.
24 gyerkőcünk volt átlagosan az öt napon keresztül.
Négy lelkes szülő bevonásával igyekeztünk a gyerekek számára
élvezetes,
változatos
programokat
biztosítani,
melyhez
kiváló
helyszínnek bizonyult a sportöltöző tetején lévő két helyiség, ami a
gyerekek minden igényét kiszolgálta.
Délelőttönként bicikli túrákat tettünk, fociztunk, játékos sorversenyeken
mértük össze ügyességünket vagy éppen egy kosárfonó bácsi irányítása
mellett ismerkedtünk ennek az érdekes kézműveskedésnek az
alapjaival. Ebédünk elfogyasztása után csendes pihenőt tartottunk, majd délután egy kis játék után
16-17 óra között elköszöntünk egymástól a másnapi találkozásig. A hetet a tabajdi mezítlábas
parkban zártuk. A pénteki napot pedig a gyerekek (és szüleik) bátorságát próbára tevő sátorozás
koronázta meg, mivel az éjszaka közepén elég durva vihart kapott a sátorozást először kipróbáló kis
csapat.

Ezt követően augusztusban még kétszer tartottunk három napos programokat a gyerekeknek az
iskolakezdést megelőző hetekben. Amiből az egyik hét a kincskeresés körül forgott, a szokásos Geotúra
kicsit rendhagyó voltának köszönhetően.

A programsorozat tovább folytatódott az őszi szünetben a nyárihoz hasonló létszámmal. Kirándultunk,
festettünk, ellátogattunk a szentendrei skanzenbe, tököt faragtunk. Ennek a szünidei programnak a zárása
a Pitypang zenekar nagyon színvonalas előadása lett, mely bárki által ingyenesen látogatható volt.

Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki segített, hogy létrehozhassuk a gyerekeknek ezeket a
színes programokat, de mindenekelőtt a lelkes szülőtársaknak!
Tavasszal majd nyáron újra várjuk a gyerekeket!
Addig is kellemes Ünnepeket és boldog Új évet kívánok mindenkinek!
Szatzker Aliz

