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KARÁCSONYI TÖRTÉNET 

Adventi történet: Pappy és a csengettyű 

Pappy kedves öregember volt, akire nagyon jó volt ránézni. Mindig gondosan megfésült haja nem is 
lehetett volna fehérebb. Szépen tudott fütyülni, s minden nap boldogan fütyörészve tisztogatta, törölgette 
a zálogboltját. Az ügyfelei többnyire visszajöttek zálogba adott holmijukért, és Pappy alig keresett az 
üzleten. Nem bánta, számára a bolt inkább kellemes időtöltés volt, mint megélhetési forrás. 
Egyik nap, miközben újonnan összerakott lámpását fényesítgette, megszólalt a bejárat fölötti csengettyű. 
Ez a különösen szép hangú csengő évszázadok óta a családjáé volt. Nagyon a szívéhez nőtt, és szívesen 
osztotta meg csilingelését bárkivel, aki belépett a boltjába. 
Először észre sem vette a vendéget. A kislány selymes fényű hajjal borított fejebúbja alig érte el a pult 
szélét. 
- Miben segíthetek, kis hölgyem? – szólalt meg Pappy kedvesen. 
- Jó napot, uram. - A kislány szinte suttogva beszélt. - Szeretnék venni egy ajándékot - mondta félénken. 

- Lássuk csak,- szólt Pappy, - kinek lesz az ajándék? 

- Nagyapámnak. De nem tudom, mit vehetnék. 
Pappy megpróbált ötleteket adni. 
- Ezt a zsebórát? Jó állapotban van, én magam állítottam be, büszkélkedett. 

A kislány nem felelt. Odament az ajtóhoz, és megfogta. Óvatosan mozdított rajta, hogy 
megszólaljon a csengettyű. Pappy arcán szomorúság suhant át, ahogy meglátta a 
kislány felragyogó mosolyát. 
- Ez éppen jó lesz, - repesett a gyermek. - Anya mondta, hogy nagyapa szereti a zenét. 
Pappy elkomorodott. Nem akarta megbántani a kislányt, igyekezett a legkedvesebb 
hangján mondani: 
- Sajnálom, kisasszonykám. A csengettyű nem eladó. 
Igyekezetében, hogy megértesse magát, Pappy elmesélte a kislánynak a csengettyű 
történetét, azt, hogy milyen régóta van már a család birtokában, s hogy ezért nem 
válhat meg tőle. 
A kislány felnézett rá, s egy nagy könnycseppel a szemében ennyit mondott: 
- Azt hiszem, értem. Mindenesetre köszönöm. 

Hirtelen Pappynak az a gondolata támadt, hogy a család többi tagja már mind itt hagyta a földi létet. Egy tőle 
eltávolodott lánya él még messze valahol, akit már több mint tíz éve nem látott. Miért is ne? Miért ne adja oda a 
csengettyűt valakinek, aki örömöt akar szerezni vele. 
- Várjon csak kis hölgyem, - szólalt meg épp, mikor a kislány ki akart lépni az ajtón, s megszólalt a csengettyű. - 
Mégiscsak eladom a csengőt. 
A kicsi lány tapsolni kezdett. 
- Ó, nagyon köszönöm, uram. Nagyapa olyan boldog lesz! 
Este, mialatt készült bezárni a boltot, Pappy a csengettyűre gondolt. Azt már eldöntötte, hogy nem tesz fel újat az 
ajtóra. Pappynak úgy rémlett, hogy hallja a csengettyűt. Odafordult az ajtóhoz, és lám, ott állt a kislány. Boldogan 
rázta a csengőt, és kedves mosoly ült az arcán. Pappy nem értette a dolgot, odalépett hozzá. 
- Mi történt kis hölgyem? Meggondolta magát? 

- Nem, - mosolygott a kislány. - Anya azt mondta, hogy öné az ajándék. 
Mielőtt Pappy megszólalhatott volna, a kislány félreállt az útból, és belépett a boltba az édesanyja. Könnyes 
szemmel mondta: 
- Szia, apa.  

 
 

ADVENTI PROGRAMOK  

December 8. Szombat: 

ÉRKEZIK A MIKULÁS 

A Mikulás megáll és szeretettel 
várja a gyermekeket: 

10:00 Vasút utca 

10:30 Buda Éva boltja 

11:00 Posta 

11:30 Református általános iskola 

12:00 Kossuth – Petőfi utca kereszteződés 

12:30 Petőfi – Jókai utca kereszteződés 

13:00 Gazdabolt - Petőfi utca 

A melegedni vágyó szülőket forralt 
borral és teával várjuk! 

Közreműködik a Pátka Elektro Kft.  

December 7. Szombat 14:00 órától 

Mikulásváró rendezvény különféle  
programokkal a Művelődési Házban 

December 14. Szombat 16:00 óra 

Mézeskalácssütés és díszítés a Kúriában 

December 21. Szombat 15:30 óra 

Mindenki Karácsonya a 
Református templomban  

December 22. Vasárnap 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 HÍREK 

A VÁLASZTÁSI EREDMÉNYRŐL 

A 2019. október 13. napján megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/N.§ (1) bekezdés alapján a helyi választási bizottság a szavazóköri 

jegyzőkönyvek alapján összesítette a polgármester-választás, valamint egyéni listás választás eredményeit és 

megállapította a választás eredményét. 
 A 2019. október 13. napján megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása 

eredményét megállapító határozatok 2019. október 17. napján jogerőssé váltak.  
 A Ve. 306. § (2) bekezdése értelmében a helyi választási iroda vezetője az általános választás évében 

február 15-ig határozatban állapította meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát. A helyi választási 

iroda vezetőjének határozata értelmében Pátka településen a megválasztandó települési önkormányzati képviselők 

száma 6 fő. 
A legtöbb szavazatot kapott 6 képviselő a következő lett: 

 Név Jelölő szervezet Azonosító Szavazatok száma 

3. HOLLÓSI DEZSŐ Független jelölt Azonosító: 175 383 

5. FÜRI MILÁN Független jelölt Azonosító: 299 329 

6.  NAGY IMRÉNÉ Független jelölt Azonosító: 286 311 

11.  BUDA JÓZSEF Független jelölt Azonosító: 207 246 

15. GERENCSÉR ATTILA Független jelölt Azonosító: 252 322 

19. VARGA GÉZA FIDESZ-KDNP Azonosító: 143 350 

 A megválasztott polgármester és önkormányzati képviselők részére a megbízólevelek átadására 2019. 

október 21. napján került sor.  
 A képviselő testület alakuló ülésén Hollósi Dezső javaslatára főállású alpolgármestert választott. Az 

alpolgármesteri tisztség betöltésére korábbi munkájának elismeréseként és bizalmam jeléül - szakítva korábbi 

szavazatszám alapú jelöléseimmel, melyet még a választási kampány során fogadtam meg egy polgármester 

jelölttel történt beszélgetés során- Nagy Imréné képviselő asszonyt javasoltam, melyet a képviselő testület 

támogatott. 
 A képviselő testület munkáját két bizottság segíti a Humánerőforrás Bizottság (szociális, egészségügyi, 

kulturális, testvértelepülési feladatokkal) elnöke Varga Géza, tagjai Buda József és Hollósi Dezső; a Pénzügyi, 

Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke Gerencsér Attila, tagjai Füri Milán és külsős tagja Góger Tamás. 
A megválasztott Képviselő-testület munkájához sok sikert, kitartást kívánok. 

 Nagy Dániel  
polgármester 

SZOCIÁLIS TŰZIFA IGÉNYLÉS 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének pályázata alapján 

Magyarország Kormánya 70 erdei m3 szociális tűzifa támogatást nyújt Pátka község számára. 

2019. évben a szociális célú tűzifát azok igényelhetik, akik 

a. 25/2019.(XI.15.) önkormányzati rendeletben felsorolt családi és jövedelmi 

viszonyoknak megfelelnek; 

b. csak fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkeznek, gázbekötéssel nem; 

c. Pátka község közigazgatási területén életvitelszerűen laknak és ott lakcímmel 

rendelkeznek; 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 

• ugyanazon lakóingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg a támogatás, 

függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától; 

• nem lakott ingatlanra a támogatás nem kérhető; 

• nem jogosult a támogatásra az a kérelmező, aki valótlan vagy hiányos adatokat 

nyújt be, kérelme érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. 

A kérelem átvehető a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Pátkai Kirendeltségén, ezt kitöltve ugyanitt kell 

leadni 2020. január 7. napjáig. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

 Tisztelettel: Nagy Dániel 

polgármester 
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ÖNKORMÁNYZATI KULTURÁLIS BESZÁMOLÓ 

Tájékoztató az elmúlt időszak kulturális eseményeiről 

Augusztus 20.  

Az ünnepség a pátkai Szent Anna templomban került megrendezésre. 
Az új kenyeret ifj. Jakab János és családja hozta, melyet meg áldott Tallér Krisztián római katolikus plébános.  
Augusztus 20. ünnepének kialakulását méltatta Varga Géza képviselő, az Ünnepi beszédet Nagy Dániel 
Polgármester tartotta. 
A Szent István aláírásánál és az országzászlónál nemzeti színű emlékszalagot helyezett el Nagy Dániel és Varga 
Géza.  
A megemlékezés után a megszentelt kenyeret felvágta Zaka István és Jakab János gazda, majd az ünnepségen 
résztvevőket kínálták egy kis fehér borral együtt. 

    
 

Szeptember 2. - Koszorúzás az Ivánka-emlékkeresztnél 

Pátka Ság pusztán lévő báró Ivánka László emlék keresztjénél szeptember 2-án 10 órakor megemlékezést 
tartottunk. 
Nagy Dániel polgármester úr emlékezett Pátka első világháborúban elesett báró Ivánka László huszárzászlósról, aki 
Galíciában halt hősi halált 1914. augusztus 31-én.  
A gránitsziklába állított keresztet testvére báró Ivánka Géza emelte, így állított emléket Pátka első hősi halottjának 
a birtokán és az utókor számára jelezve ezt.  
A megemlékező beszéd után koszorút helyeztünk el a keresztnél. 
Ezt követően egy kis beszélgetés következett a Ság puszta régi életéről majd pörköltet és pogácsát fogyasztottuk egy 
kis üdítő kíséretében és elindultuk hazafelé. 
A megemlékezésen 19 fő vett részt, köszönjük a részvételt! 

   
 

Szeptember 29. - Pákozd-Pátkai-Sukorói csata. 

Az 1848. szeptember 29-ei Szabadságharc első győztes csatájára 
emlékeztünk, amely Pákozd-Pátka-Sukoró háromszögben zajlott le.  
Pátkán október 27-én emlékeztünk meg a csatáról 10 órai kezdettel a 
Gyűjteményes ház oldalán lévő emléktáblánál. 
Műsorral emlékeztek meg az óvodások és az iskolások is, az 
eseményekre emlékezett Nagy Dániel polgármester, majd koszorút 

helyezett el Varga Géza képviselővel. 
 
Szeptember 29-én az országos központi ünnepségen Nagy Dániel 
polgármester és Varga Géza képviselő képviselte Pátka községet 
Pákozdon. A megemlékezés során koszorút helyeztek el a Pákozdi 
emlékműnél. 
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Október 23. – az ’56-os forradalom 63. évfordulója 

A forradalom 63. évfordulója alkalmával rendezett ünnepség 10 órakor kezdődött az ’56-os emlékműnél.  
Varga Géza köszöntötte a megjelenteket, majd röviden ismertette a forradalom egyes jelentős mozzanatait, 
eseményeit. 
Ünnepi beszédet mondott Nagy Dániel polgármester.  
 
A megemlékezés koszorúját helyezte el az emlékműnél:  

- Nagy Dániel polgármester az Önkormányzat nevében 
- Pásztor József és Országh István a FIDESZ- KDNP- nevében  
- Gyenei Lajos az MSZP nevében.  

Az ünnepség a Kultúrházban folytatódott, ahol a Pátkai Református iskola tanulói elevenítették fel az ’56-os 
eseményeket színvonalas előadásban. 

    

 
 

PÁTKAI JOÓ MADARAK HÍREI 

A Pátkai Joó Madarak hagyományőrző baráti társaság  

• Szeptember 28-án Vereb községen rendezett Idősek napján két műsorral léptünk fel nagy sikerrel.  
A műsor után megismerkedtünk a verebiekkel.  

• Október 1-jén a Székesfehérvári Tiszti Klubban jártuk a honvéd nyugdíjasoknál.  

Az idősek világnapja alkalmából rendezett ünnepi műsorban szerepeltünk egy előadásunkkal.  
Előadás után ismerkedtünk a Nőszirom énekkar tagjaival és a nyugdíjas katonákkal beszélgettünk. 

• November 11-én, Márton napon a pátkai óvodában és iskolába jártunk a gyerekeknél.  

Elmeséltük nekik Márton életét legendáját és pár mozzanatot le is játszottunk majd énekeltünk közösen. 
Minden gyerek, aki részt vett az eseményen, kapott tőlünk pogácsát, sült almát, este volt még sült tök is.  

Megleptük őket nyakba akaszthatós kis libával is, amit mi készítettünk bőrből.  
Este lámpással megkerültük a katolikus templomot a gyerekekkel és szüleikkel közösen.  

Köszönet a támogatóknak!! 

Idén még szeretnénk a Mikulásjáraton részt venni, kukorica és tollfosztást bemutatni és részt venni a Mindenki 
Karácsonyán.  

Varga Géza 

  

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és  
sikerekben gazdag, békés 

Boldog Új Esztendőt kívánunk 

Önnek és családjának! 

Pátka Község Önkormányzata 

Tisztelettel: Varga Géza  
Humánerőforrás Bizottság Elnöke 
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A PÁTKAI CSEMETEKERT ÓVODA HÍREI  

Óvodai hírek 

A 2019/2020-as nevelési évünket 3 csoportban 66 kisgyermekkel kezdtük meg. Az újonnan érkező kicsik nagyon 
ügyesek, a szerető, meleg otthonból kerültek hozzánk, és hamar megszokták az ovi légkörét, szabályrendszerét. 
Rögtön év elején -szeptemberben- egy közösségkovácsoló kirándulásra mentünk a Szivárvány és Katica csoportos 
gyermekekkel a Budapesti Állatkertbe. A remek időben rengeteg állatot tekintettünk meg, sokat sétáltunk és 
játszottunk a park játszóterén. Jó élményekkel tértünk haza, mely az óvodai életünkben is témául szolgált a 
későbbiekben. 
2019. szeptember 26-án a könyvtárból meghívást kaptunk Helt Margit nénitől egy mesemondó versenyre. 
Óvodánkból 6 kisgyermek képviseltette magát és szépen helyt álltak, amit könyvvel és apró ajándékokkal 
honoráltak a szervezők. A könyvtár szervezésében még további két programon vettünk részt: az egyik egy 
kutyaterápiás bemutató volt, amit nagyon érdekesnek találtak a gyermekek, valamint Misi Mókus kalandjait 
tekintettük meg bábelőadás formájában. Köszönjük szépen Margitka néninek a szervezést és az érdekes és 
tartalmas programokat! 
Szeptember 30-án a nagycsoportos gyermekek az önkormányzat szervezésében a pátkai-pákozdi csata emlékére 

rendezett ünnepségen vettek részt. 

   

November hónapunk is aktív, programokkal teli időszak volt. Az őszi projekthetünkön az óvó nénik izgalmas és 
sokszínű tevékenységgel töltötték meg a gyermekek mindennapjait. Kirándulást szerveztünk a szülők bevonásával 
az őszi erdőbe, ahol Kovács Gergely, az egyik óvodásunk édesapja volt a túravezetőnk. Megfigyeltük az erdő őszi 

köntösét és a tópart élővilágát, lehullott terméseket gyűjtöttünk és nagyot túráztunk. Az állatkerti kirándulás, és 
az erdőben tett séta tapasztalatait felhasználtuk a „Fabrikáló délelőtt” folyamán. Megelevenedtek a látott állatok 
különböző termésekből, levélképekből, gyurmából, amiből kiállítást szerveztünk. Erre az eseményre meghívtuk az 
óvoda partnereit és partnerintézményeit. A meghívott vendégeknek a gyerekekkel együtt táncházzal, „relaxáló 
terméstornával” és kézműveskedéssel kedveskedtünk. A programunk zárónapjaként interaktív mesével dolgoztuk 
fel az ősz témakörét. 

Az idősek napja alkalmából kis műsorral kedveskedtek a Katica csoportosok a 
nyugdíjas klub kedves tagjainak. Néhány kisgyermekkel ellátogattunk az idősek 
otthonába is, ahol verssel és énekkel köszöntöttük a ház lakóit. 

Márton napon kukoricát morzsoltunk, mesével feldolgoztuk a Márton napi témát, 
táncoltunk és lámpást készítettünk. A délután folyamán a Jómadarak 
Hagyományőrző Baráti Kör finom pogácsával, sült tökkel és almával kedveskedtek a 
gyerekeknek, közben vetítéssel és táncos énekekkel hozták közelebb a Márton nap 
hangulatát. Záró részként a résztvevőkkel a katolikus templom körül tettünk egy 
sétát a lámpásainkkal. Köszönjük a vendéglátást és a szervezést a „Jómadaraknak”! 

Óvodánkban az udvari játszótér felújítása és 
biztonságosabbá tétele folyik. Megkezdték az intézmény 
épületének szigetelését és vakolását.  
Az intézményben már most lehet érezni a szigetelés és 
az új ablakok áldásos, meleg hatását. Az intézményfejlesztés keretében folyamatban 
van a gyermekek mosdójában a WC ülőkék cseréje, valamint a csoportokba új 
impregnált terítőket vásároltunk. A konyhai munkát egy mosogatógép beszerzésével 
tesszük még hatékonyabbá. 

Végezetül szeretnénk elbúcsúzni az újság hasábjain keresztül is Dori-Horváth Béláné, 
Vera dajka nénitől. Szeretett dajka nénink több, mint 25 évig dolgozott az 
óvodánkban. Embersége, gyermekszeretete, segítőkészsége példaértékű volt. Az utolsó 
munkával töltött napján a gyermekek, szüleik és kollégái búcsúztatták el személyre 
szóló köszöntőkkel, versekkel és énekekkel. Egy kedves anyuka tortát sütött ez 
alkalomból, ami pillanatok alatt elfogyott a gyerekek által. Buliztunk, táncoltunk, 
sírtunk és nevettünk. Jó volt! Köszönünk mindent Vera néni! Jó pihenést kívánunk 
nyugdíjas éveidre! 
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A hetekben beszereztünk alapítványi pénzből 3 aroma diffúzort, mely orvosi vélemények alapján tiszta illóolajjal 
használva hatékony levegőfertőtlenítő. Reméljük így a betegségek megelőzésére jó hasznát vesszük a 
készülékeknek. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni Papp Lajosnak és családjának, hogy 50 000Ft-ot ajánlott fel az óvoda 
udvarának szépítésére! 

Tiringer-Schneider Helga 

A PÁTKA GYERMEKEIÉRT EGYESÜLET HÍREI 

Beszámoló 

2001-ben alakult egyesületünk annak idején azért jött létre, hogy a helyi közösséget (elsősorban a gyerekeket és 
családokat) felkarolja, az egyesület szervezésében meghirdetett programokon ingyenesen részt tudjanak venni, s 
olyan élményeket szerezzenek, melyek a személyiségek kiteljesedését szolgálják. 

     A pár csendes évet követően szervezetünk új lendületet kapott, és munkájával segíteni tudta a különböző 
gyerekrendezvényeket. 

     2019-ben anyagilag picit megerősödve vágunk bele a következő évi munkába, köszönhetően az 1%-ok 
felajánlásának. Ezúton is köszönöm támogatóink segítségét! 

     Egyesületünk taglétszáma jelenleg 11 fő, de szeretném megerősíteni szervezetünket, ezért várom mindazok 
jelentkezését, akik szellemi vagy gyakorlati tevékenységükkel segíteni akarják és tudják e nemes szándékú 
egyesület továbbélését! 

     Találkozzunk 2019. november 29-én 14.00 órakor a Pátkai Református Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
adventi koszorú készítő programján az iskola tanulóinak szüleivel, valamint 2019. december 7-én, az adventi 
játszóházban! 

Pátka, 2019. november 19.  Varga Anikó 

egyesületi elnök 

FELHÍVÁS 

Tisztelt pátkai civilszervezetek! 

Pátka Község Önkormányzata Jegyzőjeként az alábbi felhívást teszem közzé: 
 A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
82. és 83. §-a lehetőséget ad arra, hogy településenként Közművelődési Kerekasztal alakuljon. 
A Közművelődési Kerekasztalt azok a közművelődési célú egyesületek hozhatják létre, melyeknek bejegyzett 
székhelye az adott település, s amelyeknek legfelsőbb szerve írásos határozatban jelzi ez irányú szándékát. 
A Közművelődési Kerekasztal elsődlegesen a lakossági igények megjelenítésének, a kulturális érdekérvényesítésnek 
és a közművelődési tevékenységek önkéntes összehangolásának rendszeres és folyamatos helyi fóruma. 
 A Diák és Ifjúsági Sport Egyesület és a Pátkai Zenei és Kulturális Egyesület benyújtotta a jegyzőnek a 
Közművelődési Kerekasztal megalakítására vonatkozó határozatát. 
A Jegyző ezeket a határozatokat közzéteszi. A közzétételtől számított 30 napon belül további szervezetek 
nyújthatják be a jegyzőhöz csatlakozási szándékot tartalmazó határozataikat. 
 A 30 napos határidő lejárta után a jegyző írásban szólítja fel a határozatot benyújtó szervezeteket a 
Közművelődési Kerekasztal megalakítására. 
 A felszólítást követő 90 napon belül a határozatokat beküldő szervezetek mint alapító tagok kimondják a 
Közművelődési Kerekasztal megalakulását, meghatározzák a Közművelődési Kerekasztal szervezeti és működési 
rendjét, megválasztják képviselőiket. Az erre vonatkozó, az alapító tagok képviselőinek eredeti aláírásával ellátott 

határozatot benyújtják a jegyzőnek. 
 A fentiek alapján kérem mindazon szervezeteket, akik a törvényi feltételeknek megfelelve részt kívánnak venni 
a Közművelődési Kerekasztal munkájában, 2019 december 29-ig küldjék meg erről szóló írásos határozatukat 
emailben az igazgatas@patka.hu email címre, vagy postán a 8092 Pátka Vak Bottyán tér 4 címre illetve 
személyesen a Közös Önkormányzati Hivatal épületében. A határozat mellé kérjük mellékelni a munkában 
résztvevő képviselő elérhetőségét is. 

Tisztelettel:  Dosztály Csaba 
 Jegyző 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Tisztelt pátkai lakosok! 

Szeretném megköszönni mindazoknak a szavazatát, akik hozzájuttattak, hogy ismét képviselő lehetek.  
A Polgármester Úrnak köszönöm, hogy javasolt az alpolgármesteri posztra. (Ami elég nagy meglepetést okozott 
Képviselőtársaimnak, hogy ebben támogatták őt és engem is, ezúton is KÖSZÖNÖM!) Remélem nem fognak 
csalódni bennem. Én igyekezni fogok mindent megtenni és a falu érdekeit képviselni.  
Kérem keressenek bizalommal! A törvényeket és a szabályokat betartva próbálom segíteni, könnyíteni a 
Polgármester Úr munkáját. Szeretném, ha képviselőtársaim is segítenék és nem hátráltatnák a munkát. 

Telefonszámom: 06/20-240-5419, de a hivatalban is elérhető vagyok Ügyfélfogadási időben. 
 

BÉKÉS BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET, BOLDOG ÚJ ÉVET ÉS  
JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNOK MINDENKINEK! 

 

Nagy Imréné Nelli 

Alpolgármester



8. oldal PÁTKAI HÍREK  2019. december 

KÖNYVTÁRI HÍREK 

Tisztelt Olvasók! 

Szeretettel köszöntöm a Pátkai Hírek Olvasóit! 

A könyvtár őszi programjairól: 
Szeptember 26. A településen most került sor második alkalommal a Benedek Elek nevével fémjelzett Mesemondó 
versenyre. Az idei évben már a nagycsoportos óvodások számára is meghirdettem a mesemondást. A könyvtár 
zsúfolásig megtelt arra a délutánra. Nagy örömömre az idén már szülők, nagyszülők is ellátogattak az eseményre. 

A gyerekek munkáját három tagú zsűri értékelte. 15 mesemondót hallgattunk meg.  

Közülük választotta ki a zsűri a díjazottakat. Mindegyik kategória első 3 helyezettje könyvjutalomban részesült, a 
többi versenyző sem távozott üres kézzel, ők is jutalomban részesültek. 

Az óvodás korcsoportban:  1. helyezett: Repka Lelle 
 2. helyezett: Gerencsér Tamara 
 3: helyezett: Dori-Horváth Zsófia 

Az általános iskola 1-2. osztály:  1. helyezett: Pallos Lara 
 2. helyezett: Seres Alma 
 3. helyezett: Patai Bence 

Az általános iskola 3-4. osztály: 1. helyezett: Tóth Dominik 
 2. helyezett: Jakab Anna  
 3. helyezett: Császár István 

Ezúton is gratulálok a nyerteseknek és a többi résztvevőnek is. 
Köszönöm a pedagógusok, óvónők és a szülők munkáját, akik a 
gyermekek felkészülését segítették. Remélem, hogy a következő tanévben sem szakad meg ez a rendezvénysorozat.  

Az évente megrendezésre kerülő Országos Könyvtári Napok 2019. szeptember 30-október 6-ig tartott. Ennek 
keretében október 3-án, már második alkalommal látogatott el településünkre Böde Péter vándormeseíró. Itt is 
korcsoport szerint nagycsoportos óvodások és az általános iskola tanulói 1-2. osztály, 3-4. osztály számára tartott 
nagyon érdekes interaktív foglalkozásokat, amit mindhárom csoport rajzos munkával fejezett be. 

   

A hét másik nagy rendezvénye a terápiás kutyák bemutató foglalkozása volt, amelyben a gyerekek információkat 
kaptak arról, hogy a kutya, mint segítőtárs az élet mely területein jelenik meg. Valamint a kutyák aktív 
részvételével figyelemfejlesztő feladatokat hajtottak végre a gyerekek a terápiás vezető Csorbáné Szigetvári Melinda 

logopédus instrukciói alapján, aki a Székesfehérváron működő Pata és Mancs Egyesület vezető munkatársa.  

A hét harmadik rendezvénye az óvodásoknak egy könyvtárlátogatás, bábos mesehallgatás, kézműveskedés volt. 

November 13-án még lehetőség nyílt egy bábelőadásra, amit a soproni Csemete bábcsoport adott elő. 

November 29-én került sor Kovács Gergely Károly könyvbemutatójára, aki településünk környékét mutatja be 
Szűzvártól a Tikmony-völgyig című könyvében. 

December 7-én délután a Pántlika tánccsoport szervezésében a Pátka Gyermekeiért Egyesület, a Gárdonyi Géza 
Községi könyvtár, a Nyugdíjas klub és Pátkai Jómadarak részvételével nagyszabású program megrendezésére kerül 
sor, amelynek keretében adventi játszóház, népzene, Mikulással való találkozás, táncház és esti bál lesz a program. 

Az idei év rendezvényiről néhány információ. 
Aki elolvasta az újságban megjelent programokról a beszámolót láthatja, hogy több könyvtári rendezvénynek 
anyagi vonzata is volt. Ehhez a forrást Székesfehérvárról a Vörösmarty Mihály könyvtár közreműködésével 
biztosítják. 2013. második félévében valósult meg egy könyvtári ellátási rendszer országos szinten, ennek 
keretében a megyeszékhelyek könyvtárai koordinálják a kistelepülések könyvtárait. Évente 4 alkalommal van 
lehetőséget új könyvek, valamint folyóiratok, hangoskönyvek, DVD-k beszerzésére. Rendezvények lebonyolítására 
külön keretet bocsátanak rendelkezésünkre, amiből elsősorban a helyben élő gyermekeknek igyekszem egész 
évben programot biztosítani. Azt gondolom, hogy minden településen a helyi iskola, óvoda azok a helyek, 
amelyekkel a falusi könyvtárak igyekeznek jó kapcsolatot ápolni és programokat hozni nekik. Ezúton szeretném 
megköszönni a helyi óvoda és általános iskola vezetőinek segítségét, hogy biztosították a gyermekek részvételét a 
programokon. Remélem, a jövőben is tudunk együttműködni.  

A helyi Önkormányzatnak, képviselőtestületnek is szeretnék köszönetet mondani a könyvtárnak éves szinten 

nyújtott fix összegű támogatásáért, amiből az éppen aktuális sikerkönyveket a megjelenés után rövid idővel az 
olvasók rendelkezésére tudom bocsátani. 
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KÖNYVAJÁNLÓ 

Kicsiknek: 
  Anne Ameling: 3,5,8 perces esti mesék Mikulásra és karácsonyra 

3,5,8 perces esti mesék Egy közös mézeskalácssütés, vidám szánkózás, kalandos hógolyócsata 
vagy egy varázslatos meglepetés a téli erdőben meghitté teszik a Mikulás és a karácsonyvárás 
izgatott napjait. A közel húsz történet tökéletes választás az adventi időszakra: olvass belőle 
minden este egyet, és hipp-hopp itt a karácsony! 

9-12 éves korosztálynak ajánlott: 
Vadadi Adrienn: Miénk a színpad! 

A művészeti iskola drámaosztálya híresen összetartó, idén mégis egyre szaporodnak a 
konfliktusok, miközben az év végi színpadi vetélkedőre, a Művész Bejáróra kellene készülniük. 
Milus és Viki legjobb barátnők, de nagyon különbözőek. 
Az osztályban zajló konfliktusok közepette vajon tényleg jóban-rosszban kitartanak egymás 

mellett? Mindent elmondanak egymásnak, vagy nekik is megvannak a titkaik? Hiába fulladnak 
káoszba a próbák, és veszik össze lassan mindenki mindenkivel, meg kell találniuk a lányoknak 
a saját útjukat és szerepüket. Ráadásul közben az első szerelem is beköszön. A helyzet 
kétségbeejtő… 
Muszáj a diákoknak komolyan venni saját magukat, és önállóan rendbe hozni a dolgaikat! Mert a 
bemutatón senki sem akar leégni, sőt… 

Idősebbeknek: Gárdos Péter Királyi játék 

A szerző új könyvében egy időben távoli, de hangulatában biztosan ismerős világba kalauzolja 
az olvasót. A Királyi játékban megismerhetjük egy nagyravágyó uralkodó PR-gépezetét, a 
titkosszolgálatát és a közvélemény befolyásolásának trükkjeit. 
1782-t írunk, amikor két különleges férfi elindul, hogy becsapja Európa uralkodóit. Forradalmi 
ötlettel járják be az egész földrészt, óriási a hírverés körülöttük, küldetésük valódi célja titkos. 

Az egész Osztrák-magyar Monarchia érdeke a sikerük, de ha megbuknak, az biztosan az 
életükbe kerül...  
Kempelen Farkas, a polihisztor udvari tanácsos számára az egész út időfecsérlő ostobaság, ami 
csak akadályozza abban, hogy valódi tudományos munkáival foglalkozzon. Dragóner Arnold, a 
hányattatott sorsú, briliáns sakkozó pedig méltánytalannak tartja, hogy folyamatosan 
rejtőzködnie kell. Megszületik a gondolkodó gép, de a titokzatos fogaskerekek nem pont a 
mesterséges intelligencia korai konstrukcióját rejtik.  
Ahogy Európa rázós útjain zötykölődnek a titokzatos találmánnyal, kisszerű árulások, fékezhetetlen irigység és 
brutális gyilkosságok örvényében találják magukat. Mindeközben kiderül, hogy egy kényszerű munkakapcsolat 
hogyan formálódhat át igazi, mély barátsággá. Legyűrheti őket a hatalom mocskos praktikái? Van bennük elég 
rafináltság és kitartás ahhoz, hogy túléljék a kalandot?  

Náray Tamás: Zarah álma 

A nagysikerű Zarah trilógia (Zarah, Zarah öröksége) befejező kötete. 
"Nem az az ember lesz boldog, aki szerencsés, vagy a sorsa kegyes volt hozzá, hanem az, aki az 
életében egyikre sem szorult rá." Arvin és Leonard, Carla és Andy fiai szépen cseperednek. Zarah-t 
felkavaró álmok gyötrik, melyek egyrészt különös egyezést mutatnak a valósággal, másrészt egy 

párhuzamos valóság körvonalai rajzolódnak ki belőlük... Lewinson tábornok meglepő nyomokra 
bukkan Andy halotti bizonyítványának felkutatása közben. A főhőssel közösen felgöngyölített 
szálak egy olyan házaspárhoz vezetnek, akik nem rendelkeznek semmiféle múlttal. Egy vidámnak 
induló gibraltári hajókiránduláson azonban ennél is váratlanabb események történnek. Ezek pedig 
olyan lavinát indítanak el, ami alapjaiban változtatja meg a család életét. 

David Lagercrantz: A lány, aki kétszer élt 

A lány, aki kétszer élt a Stieg Larsson által elindított, zseniális "tetovált lány"-sorozat utolsó része. 
A szerző bevezet bennünket a politikai botrányok, hatalmi játékok és az orosz trollgyárak által 
manipulált gyűlöletkampányok világába, miközben megtudhatjuk, milyen fordulatokat tartogat a 
sors a szereplők számára. 

Frei Tamás: Bábel - Marco Boretti története 

A terrorizmust a drótkerítés sem képes megállítani. A modernkori népvándorlás bábeli 
zűrzavarában minden lehetséges! 
André Calvi, Frei Tamás eddigi négy sikerkönyvének a főszereplője mindig azt mondta: a végén a 
rosszak győznek. Marco Boretti, az új főhős szerint viszont a gátlástalan okosak! 
A Bábel a korábbi regényekhez hasonlóan fordulatos, izgalmas, akciódús történet, és szokás 
szerint lényeglátó és égetően aktuális. A mai valóságot mutatja be. Rávilágít arra, hogy mi rejlik 
az óriásplakátokra írt párszavas üzenetek hátterében. 
Marco Boretti, az édesanyja révén magyar származású firenzei régész aligha hitte, hogy 
szakmája az európai migránsválság kellős közepén kulcsszerephez juttatja egy olyan 
szövevényes ügyben, amiben semmi sem az, aminek látszik.  
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A tudósból kincsvadász lesz. A segélyszervezetek munkatársaiból műkincscsempész. A fegyverkereskedőből 
miniszterelnöki tanácsadó. Üldözőből üldözött. 
Az író a színfalak mögé viszi az olvasót, megmutatja, hogy milyen hatalmi manőverek révén ragadhatja magához 
egy kellően gátlástalan politikus egy ország irányítását, és miféle cinizmus kell ahhoz, hogy a nyugati világ 

legbefolyásosabb emberei véres műkincsekkel teli luxusvilláikból finanszírozzák az iszlám terrorizmust. 
A háttérben pedig Magyarországon futnak össze a szálak, ahol mindenre találni megoldást… 

Frei Tamás eddig megjelent kötetei is megtalálhatók a könyvtárban. Ezen kívül még sok más olvasnivalóval és jó 
filmekkel várom Önöket! 

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, illetve a könyvtár Facebook oldalán valamint a 
kihelyezett plakátokon is megtalálható. 

A decemberi nyitva tartás:  

A Gárdonyi Géza Községi Könyvtár nyitva tartása: 

december 2. hétfő 17-19 óra december 14. szombat 14-16 óra 

december 4. szerda 17-19 óra december 16. hétfő 17-19 óra 

december 7. szombat ZÁRVA december 18. szerda 17-19 óra 

december 9. hétfő 17-19 óra december 14. szombat ZÁRVA 

december 11. szerda 17-19 óra január 5. szombat 14-16 óra 

A legközelebbi nyitvatartási nap: 2020. január 4.  szomba 14-16 óra 

Az ünnepek közötti időszakban telefonon elérhető a könyvtár. Amennyiben az Olvasók közül bárkinek valamilyen 
szolgáltatásra feltétlenül szüksége van 

A könyvtár elérhetőségei:  
Tel:   06/30-4849-648 vagy 06/20-505-2995 

E-mail:  patkakonyvtar@gmail.com 

Igénybe vehető szolgáltatások: 
Könyvek, DVD-k, folyóiratok egyaránt kölcsönözhetők. Internet használatra is van lehetőség az asztali gépeken. 
Irodai szolgáltatás. (iratmásolás stb.) Ezen kívül szabad Wifi is rendelkezésére áll mindenkinek. Könyvtárközi 
kölcsönzés is lehetséges. 

A középiskolás diákokat továbbra is várom a kötelező közösségi munka elvégzésére. 

A könyvadományokat ezúton szeretném megköszönni Mindenkinek. Amennyiben régi könyveit nem tudja 
értékesíteni, de megválna tőlük, kérem ne dobja ki, gondoljon a könyvtárra! Azokat a köteteket, amelyek nem 
kerülnek a könyvtár állományába, a folyosón elhelyezett polcokról bárki ingyen elviheti. 

Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánok! 

 

POLGÁRŐR HÍREK  

A polgárőrség hírei 

Először is szeretnénk meg köszönni a 2018-as adók 1%-át azoknak, akik ezzel is támogatták a munkánkat,  
75.000 Ft. jött érkezett be számlánkra. Évi közgyűlésünket az év elején megtartottuk. Ilyenkor történik az előző évi 
beszámoló a kiadásokról, bevételekről és megtárgyaltuk a következő évi ütemtervet. Sor kerül az éves tagdíj 
befizetésére is.  
Most már lassan mondhatjuk, hogy hagyomány, mert igyekszünk a megyei polgárőr napokon részt venni, ami 
mindig jó hangulatú szokott lenni és sok programmal dúsítva. Mi lányok a főzőversenyen, a fiúk a különféle 
sportversenyeken szoktak részt venni. A főzőversenyen megint sikerült elhoznunk az első díjat. Köszönöm a csapat 
munkáját, akik részt vettek és segítettek! 
Az Önkormányzattal tartva a kapcsolatot, minden rendezvényen igyekszünk ott lenni és a helyszínt biztosítani, 
előre egyeztetve a szervezőkkel. Körzeti megbízottunkkal is jó kapcsolatot ápolunk. Sajnos nem egyszerű az ő 
helyzete sem. 
Szeretnénk megkérni a lakosokat, hogy aki teheti, az idei évben is támogasson bennünket az adója 1%-ával.  
Előre is köszönjük. Adószámunk: 

PÁTKA KÖZSÉG POLGÁRÖRSÉG 19098533-1-07 

VÁRJUK a fiatal polgárőrök jelentkezését, mert sajnos lassan ki öregszik a csapat és szükség lenne a 
fiatalításra!!!!!! 

Végül de nem utolsó sorban: 

Szeretnénk mindenkinek BOLDOG BÉKÉS ÜNNEPEKET KÍVÁNNI és Jó egészséget! 

Gerencsér László elnök megbízásából  
Nagy Imréné 

Polgárőr 

Helt Margit 
könyvtáros 
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PÁTKAI PÁNTLIKA TÁNCEGYESÜLET HÍREI 

Visszatekintés és terveink 

Az elmúlt hónapok napsütéses időjárása kedvezett az őszi szabadtéri 

programjaink megvalósításához. 

Az első ugyan még nyári napra esett: augusztus 31-én Pákozdra hívtak 

bennünket, ahol egy hagyományos falusi lagzit tartottak táncosok, zenészek 

közreműködésével. A jól sikerült programmal hagyományt akarnak teremteni 

és már előre kértek bennünket a jövő évi rendezvényen való részvételre is. 

A következő esemény Egyesületünk számára mindig kiemelt jelentőségű: szeptember 14-én a pátkai szüreti 

felvonulás és az azt követő bál. Nagy örömünkre szolgál, hogy egyre többen támogatják ezt a hagyományt, a falu 

népe előtt felvonulva a szép kocsikkal, lovakkal. Környező települések szüreti felvonulásaihoz hasonlóan, a mieink 

is örömmel éltek a bemutatkozás lehetőségével. 

   

Ezúton is köszönjük Füri Jánosnak, Bocska Péternek, Krusovszi Imrének, Jónás Balázsnak, a Royal Rose 

lovardának és Sági Jánosnak a rendezvényünkön való közre-működést. Jövő évben is számítunk rájuk! 

És köszönjük a vendéglátást a 12 helyszínen bennünket fogadó kedves háziaknak, ahol a Mátyusföldi táncokból 

készült rövidített összeállítást mutattuk be. 

A felvonulásról visszatérve Abonyi Géza várta bográcsos babgulyással a közreműködőket. 

Végül, a hagyományokhoz híven, jól sikerült szüreti bállal zártuk a napot. Itt moldvai táncokat tanítottunk, majd 

Csőgör Zsolt húzta a talpalávalót a jókedvű közönségnek. 

Szeptember 28-án hazai pályán egy nagyszabású családi nap alkalmából, több közreműködő mellett mi is 

felléptünk, Mátyusföldi táncokat adtunk elő. 

Október 12-én, immár harmadik alkalommal 

vettünk részt a Szabadegyházán megrendezett 

szüreti felvonuláson. A 12, utasokkal teli kocsi 

körül 15-20 lovas nyargalászott, forgalmat 

biztosított, mutatványokkal is szórakoztatva a 

lelkes közönséget. Ki nyeregben, ki anélkül, apuka 

előtt ülő 2-3 éves kislány, nagyobb lányok, férfiak, 

nők. Egy 7 éves kisfiú nyereg nélkül jött végig a 

pónival az 5-6 órás felvonuláson, néha átszállt 

édesapja lovára...mintha ott nőtt volna fel. A 

megállókban a szüreti összeállítást táncoltuk el, 

ezt követően több helyszínen a közönség is táncra 

perdült. Fárasztó, de igen jó hangulatú rendezvény 

volt. Jövőre is várnak miket.  

Október 23-án jelen voltunk az 56-os megemlékezésen, ahol elöljáróink ünnepi beszédét követően az iskolások 

állítottak magas színvonalú műsorukkal méltó emléket 56 hőseinek. 

November 6-án részt vettünk az alakuló Kulturális Kerekasztal megbeszélésen. Örülünk a hasznos 

kezdeményezésnek, mi is szükségesnek látjuk a civilek közérdekű munkájának összehangolását. Nehéz a mai 

korban megnyerni az emberek érdeklődését, még a legkiválóbb programokra is. Ha összehangoljuk a terveinket, 

igyekszünk minőségi programokat kínálni, remélhetőleg sikerül többeket bevonni a közösségi életbe. 
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December 7-ére Mikulásváró összeállítással készülünk a gyerekek részére, az újság hátsó fedőoldalán található 

plakátban részletesen felsoroltak szerint. Köszönjük a felkérésünket elfogadó szereplőknek, hogy hozzájárulnak az 

alkalom megvalósulásához: Laczkó Krisztina néptáncpedagógus és Varró János népzenész, Helt Margit (Gárdonyi 

Géza Községi Könyvtár), Varga Anikó (Pátka Gyermekeiért Egyesület), Varga Géza és a Joómadarak Baráti Kör, a 

Nőszirom Énekkar, a Gárdonyi Géza Nyugdíjas Egyesület, valamint Pátka Község Önkormányzata, a helyszín 

biztosításával. A táncház költségét a Pántlika biztosítja, pályázati forrásból. 

Minden gyermeket, szülőt, nagyszülőt szeretettel várunk. 

Tervezzük a Mindenki Karácsonyán való részvételt, a program még most formálódik. 

Azt kívánjuk minden Kedves Olvasónak, hogy az év hátralevő heteit hasznosan, örömmel és megelégedéssel végzett 

munkával, az azt követő jó pihenéssel, és az adventi várakozással töltse el. 

Mert ne feledkezzünk meg arról, hogy a Karácsony nem télapó és fenyőünnep, nem a túlköltekezés, a megfelelési 

kényszer, irreális elvárások („engem tegyenek boldoggá”) ünnepe. 

Bár nem tudható pontosan, mikor született, de a keresztény világ ekkor ünnepli a Messiás világra jöttét. Akinek 

máskor nem jut eszébe, legalább most legyen hálás a Megváltóért.   

Áldott, békés Karácsonyt és boldog Újévet kívánok szeretettel 

 Egyesületünk minden tagja nevében. 

Abonyiné Fekete Katalin 

elnök 
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• Erősáramú elosztó 
berendezések gyártása 
3200A-ig  

• Erősáramú 
berendezések 
szabványossági 
felülvizsgálata 

• Rendezvény hangosítás 

• Ipari riasztó rendszerek 

• Ipari video megfigyelő 
rendszerek (analóg, 
TurboHD, IP) 

• Beléptető rendszerek 

• Kapuautomatizálás 

• Ipari automatizálás 
 

átka Elektro Kft 
     www.patkaelektro.hu         hello@patkaelektro.hu         20 / 4-539-239        Pátka Port 

Felvételre keresünk önállóan dolgozni tudó, elosztó berendezés 

gyártásban jártas villanyszerelő kollegát!
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HORGÁSZEGYESÜLETI HÍREK 

Horgász hírek 

Így az év vége felé először néhány statisztikai adatot szeretnék megosztani, főként a horgászat iránt 

érdeklődőknek. Egyesületünk taglétszáma 176 fő, mely az előző évihez képest 16 fővel csökkent. Ebből 70 éven 

felüli 24 fő. Az elmúlt évben éppen az ellenkezője történt, körülbelül ennyi fővel nőtt taglétszámunk. A HOFESZ 

megbízottjaiként 2.848.350 Ft értékben forgalmaztunk értékcikkeket (területi jegyek, állami horgászjegy), így 

helyben kiszolgálva tagjainkat, s természetesen folytatódott a horgász kártya regisztráció is. Összesen 71 db 

Pátkai-víztározóra érvényes területi jegyet adtunk el, melyből 26 db kombinált, több vízterületre vonatkozó, illetve 

éjszakára is érvényes volt. Örvendetes, hogy 26 db gyermek horgászjegy is 

gazdára talált. Szeretnénk, ha minél több gyermek élne ezzel a lehetőséggel, s 

választaná hobbijának a horgászatot. Egyesületünk igyekezik is megragadni 

minden lehetőséget arra, hogy megszerettesse, megismertesse a horgászat alapjait 

a jövő kis horgászaival. Ezt szolgálta a november 9-én, az Önkormányzat 

támogatásával, az őszi vízi sportnapok keretében megtartott gyermek 

horgászverseny is. Az évszakhoz képest jó időben 13 versenyző mérte össze 

tudását. Az alacsony vízállás miatt sajnos kevés hal tartózkodott a part közelében, 

így a gyerekek számára szinte elérhetetlenek voltak. Az első helyet Kovács István 

szerezte meg, egy 750 grammos hal kifogásával. Kitartásukért azonban dicséret 

illeti az összes résztvevőt is. 

Az alacsony vízállás ellenére a tervezettnek megfelelően történt ebben az évben is a haltelepítés. A HOFESZ 

tájékoztatása szerint mintegy 150 mázsa 2-3 nyaras ponty,10 mázsa extra méretű ponty, 311 kg 3 nyaras csuka 

(1,4kg/db) és 410 kg 2 nyaras süllő került telepítésre. Színesítendő a palettát, 5000-5000 db előnevelt balin, 

kősüllő és csapó sügér is került a tározóba. Reméljük nem hiába! 

A HOFESZ, az általa kezelt vizeken állomány felmérő halászatot végeztetett az ősz folyamán. A Pátkai-víztározón 

ez október 25-én történt. A teljesség igénye nélkül néhány érdekességet szeretnék az elkészült felmérésből 

közreadni. A mintavételek során, melyeket több helyen végeztek az ilyen célra kifejlesztett, a halak számára 

kíméletes elektromos halászati eszközzel, 18 halfaj egyedeit tudták befogni. 

Érdekességként megemlíteném, hogy naphalat, sügért, és szivárványos öklét is 

fogtak, de megjelent a folyami géb is a tározóban. A mintavétel során kifogott halak 

41%-a a nem őshonos ezüstkárász volt, mely állomány visszaszorítására kell 

törekedni a jövőben. A kifogott pontyok átlagmérete 45 cm alatt volt. A Kábel-gát 

feletti kis tóban számottevő mennyiségű, egy nyaras, vélhetően helyi ívású pontyot 

sikerült fogni, melyek közel felét a nyurga testalkatú, ún. „kosfejű” változat teszi ki.  

A tanulmány megállapítása szerint jelentős a tó süllő állománya is illetve a harcsa is nagy egyedszámban 

megtalálható. Végezetül a szakemberek is megállapították, hogy a jelenlegi alacsony vízállás – a vizsgálatkor  

425 cm volt -, és a vízminőség együttesen szinte bármikor, de különösen a tározó befagyásakor előidézhet tömeges 

halpusztulást. Csak remélni tudom, hogy ez utóbbi nem fog bekövetkezni. Ehhez azonban az eddigieknél is 

nagyobb odafigyelésre, gondosságra lesz szükség a tél folyamán és természetesen minél több csapadékra. 

A jövő évi területi jegyek árai a HOFESZ vizein nem változnak tudomásom szerint, kivéve a 

megyei összevont jegyet, amely 45.000 Ft-ról 50.000 Ft lesz. A MOHOSZ az állami jegyek árát 

2.200 Ft-ról 3.300 Ft-ra emeli. A 70 éven felüliek számára ez továbbra is ingyenes marad. 

Újdonság lesz az online jegyértékesítés bevezetése az elkészült országos jegymátrix alapján. Ennek 

lényege, hogy nem lesz papíralapú területi jegy! Természetesen ki lehet majd nyomtatni, de a 

szövetség nem készíttet papíralapú okmányokat. Ez ismét nem könnyíti meg majd a 

horgászengedélyek megújítását végzők dolgát. Erre egyébként január második felében lesz majd 

lehetőség, az eddigi gyakorlatnak megfelelően hétfői napokon, 17 és 19 óra közötti időben. Természetes ez 

otthonról is intézhető lesz majd, ha a tagsági viszony megújítása már megtörtént. Az ország bármely MOHOSZ 

kezelésben lévő vízére meg lehet váltani a területi jegyeket.  

A területi jegyek január 31-éig érvényesek, ne feledjék, hogy a fogási naplókat, azok figyelmesen történt 

összesítése után, február 28-áig kell leadni! 

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! 

Pátka, 2019. november 22. Hedlicska Károly  
VHE elnök 

 



14. oldal PÁTKAI HÍREK  2019. december 

PÁTKAI „VÖLGY-HÍD” TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 

Etessünk madarakat! 

A tél a madáretetés évszaka, a madárvédők minden évben elmondják a legfontosabb tudnivalókat. A gyerekek 

természetszeretetre nevelésének, felelősségérzetük kialakításának nagyszerű módja az, ha az ő bevonásukkal 

készít a család madáretetőt és besegítenek annak napi feltöltésébe is. Ehhez nyújt segítséget az alábbi összefoglaló. 

Milyen legyen a madáretető? 

Ha a beletett mag száraz marad, akkor elvben bármi alkalmas: kivágott tökhéj, egy 

egyszerű fadoboz, a boltokban kapható házikók. Utóbbiak amúgy abból a 

szempontból nem praktikusak, hogy minden oldalról nyitottak, vagyis egy hófúvás 

pillanatok alatt befújja őket hóval. A kivágott pillepalack nem túl szép, de akár az is 

megfelelhet. A kivágott nyílás legyen teljes kör, ne próbáljunk U-alakú vágást 

készíteni és a műanyag lapkát behajlítani, hogy a palack önetetőszerűen működjön: a 

madár feje beszorulhat! 

Mivel etessünk? 

A legjobb, legtermészetesebb a napraforgó. A búzát, kukoricadarát a verebek elcsipegetik (ők is nagyon fontosak!), 

a cinegék és pintyfélék azonban nem. Kenyérrel semmiképpen ne etessen senki! Vannak olyan téli madárvendégek, 

melyek nem magevők, a rigóféléknek (fekete- és fenyőrigó, vörösbegy) egy almacsutka, romlófélben levő alma, 

esetleg főtt répa kiváló csemege. Nagyon kényelmes a boltokban kapható cinkegolyó, a faggyúból és napraforgóból 

házilag készített madárkalács, cinegék számára a nem sózott szalonna és a diómaradék. 

Mikor etessünk? 

A hidegek beköszöntétől szünet nélkül egészen február végéig. Nem szabad abbahagyni az etetést, hiszen a 

madarak ekkor már „kényelmesek”, várják a biztos élelmet. Éhen is halhatnak, ha ez a megszokott táplálékforrás 

elmarad. 

Milyen madarak érkezhetnek? 

Pátka belterületén a házi- és mezei veréb, a szén- és kék cinege, a zöldike, esetleg a 

fekete rigó és balkáni gerle lehet gyakori vendég, de lehet esély meggyvágóra, 

vörösbegyre, és természetesen a mindannyiukat ijesztgető ragadozó karvalyra. A 

zártkertekben csuszka, nagy és balkáni fakopáncs, erdei pinty, őszapó és tengelic is 

felbukkanhat. 

Kell –e itatni? 

Erről megoszlanak a vélemények. A hómentes, de nagyon kemény fagyokban naponta 

egyszer-kétszer tehetünk ki forró vizet egy tálba. Ez jó darabig folyékony marad, így a 

szomjas madarak ihatnak belőle. Ha van hó, azt is elcsipegetik, nem annyira lényeges 

az itató frissítése. 

Kovács Gergely Károly 

Szűzvártól a Tikmony-völgyig – Pátka természeti kincsei 

A Vértes-Gerecse LEADER csoport támogatásával, a „VÖLGY-HÍD” Természetvédelmi 

Alapítvány kiadásában idén novemberben jelent meg ez a fényképekkel illusztrált 

könyvecske. Bemutatja Pátka természeti környezetét, a legfontosabb értékeket 

(víztározók, Királyberek, Tikmony-völgy), illetve a javasolt túraútvonalakat a falu és a 

szomszédos települések között.  

Gyakran mondjuk, hogy Pátka gyönyörű környezete egész évben kínál 

érdekességeket. A kötet fő részét 15 látnivaló részletes bemutatása jelenti, melyek 

csakugyan lefedik az egész évet a telelő erdei fülesbaglyok megfigyelésétől a tavaszi 

virágokon át az őszi vadlúdvonulásig. 

A könyvet a kirándulások megszervezéséhez szükséges tippek, illetve pátkai 

osztálykirándulásokhoz elkészített óravázlatok zárják. 

Kovács Gergely Károly 
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NYUGDÍJAS KLUB HÍREI 

A Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub eseményei 

• Megköszönjük Benke Dénesné Marikának az eddig végzett munkáját, amit a klubunkban végzett az elmúlt 

évek alatt és színvonalas írásait a Pátkai Hírekbe a klubunk életéről, most más veszi át a tudósítást. 

Jó egészséget és sok örömöt kívánunk a következő évekre! 

• Augusztus 20-ai ünnepségen tagságunk aktívan részt vett a Katolikus templomban tartott kenyér 

szentelésen. 

• Augusztus 28- án kirándult a klubtagságunk a Somogy megyei Csiszta-fürdőbe. A gyógyvíz mindenkinek 

jól esett, igazi kikapcsolódás volt. Útközben betértünk Buzsákra a tájházba, ahol idegen vezetéssel 

ismerkedtünk a táj hagyományaival és megtekintettük a hímző asszonyokat, akik akkor is dolgoztak a 

tájházban. 

• Idén 18 klubbon kívüli személy jött velünk, akik nagy örömmel vettek rész a napi programban. Köszönjük 

a jó szervezést Varga Gézának! 

• Szeptember 2-án Ság pusztán voltunk koszorúzni Ivánka László keresztjénél. 

• Szeptember16-án Körösi András szervezett vetélkedőt nagy sikerrel. 

• Október elsején és 14-én tartottuk az Idősek világnapját a klubunkban, az óvodás gyermekek szép kis 

előadással köszöntöttek bennünket. Köszönjük a felkészítést az óvónéniknek! 

• Október 5-én a szlovákiai Hetény községbeli testvérklubunktól kaptunk meghívást a Széchényi emlék 

napra. Hét fővel képviseltük klubunkat, Széchenyi István szobránál koszorút helyeztünk el. 

• Október 7-én koszorút helyeztünk el - Varga Géza és Dene Györgyné - az Aradi 13 vértanú és Vak Bottyán 

János kuruc generális emlék táblájánál. 

• Október 16-án az óvodában jártunk és megtekintettük a gyerekek által készített tárgyakat, melyek eredeti 

ötletek voltak, szebbnél szebbek. Köszönjük a meghívást az óvoda vezetőjének! 

• Október 22-én éves névnapokat ünnepeltük a kultúrházban finom vacsorával jó zenével, sok beszélgetéssel 

és tánccal. 

• Október 28-án Gárdonyi Géza emléktáblájánál koszorúztunk a halála évfordulóján és a klubban 

emlékezett meg életéről-családjáról Varga Géza. 

• Halottak napja közeledtével megemlékeztünk az elhunyt klubtagjainkról. 

Egy nagyon szép Gárdonyi Géza vers: 

Gárdonyi Géza: Szeptember 

Elnémult a rigó. Az esteli csöndben 

az őszi bogár szomorú pri-pri dala szól már. 

A távoli szőlőkben panaszolja szünetlen: 

Elmúlt, odavan a nyár, a meleg nyár! 

 

Igy változik búsra az én hegedűm is:  

fejemre az ősz dere, az ősz dere száll. 

Gazdagon érik a szőlőm, a csűröm se üres, 

de pri-pri: odavan a nyár, - a nyár... 

1903 
 
 

Békés, kellemes karácsonyt és boldog új évet kíván a nyugdíjas klub tagsága! 

Dene Györgyné  
elnök 

KÉPVISELŐI CIKK 

A dadus nyugdíjban  

Az élet vize kis falunkban is folyik. Újra nyugdíjba vonult valaki, aki e kis közösség gépezetének fontos része volt. 

Kindl Veronika nyugdíjas lett. 

25 évet töltött az oviban, dadaként. Felsorolni is hosszú lenne, hány kisgyermek felcseperedését követhette 

figyelemmel... Sokan közülük ma már saját gyerekeiket viszik reggelente oviba. És a dadus ott várja őket, tele 

szeretettel, mosolyogva, a nyugalmat árasztva magából. Mert ez a dolga. Mert így ismertük őt. Kedvesen, a 

gyerekek iránti felelősséggel, kedvességgel. Szerintem ezt másképp nem is lehet tenni. Lassan lecserélődik az ovi 

személyzete. De sem Veronikát, sem Idát, sem Anikó óvónénit - nem felejtjük. 

Kedves Veronika! Kívánunk boldog nyugdíjas éveket, jó egészséget, sok boldog pillanatot családod és gyönyörű 

unokáid körében! És nem utolsósorban: köszönjük! 

Hollósi Dezső 
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JOG 

Munkavédelem – nem csak vállalkozásoknak 

2019. első félévében a munkavédelmi szabálytalanságok miatt a Pénzügyminisztérium munkavédelmi főosztálya 
224 esetben, összesen 100,59 millió forint munkavédelmi bírságot szabott ki. Elgondolkodtam, hogy ha ennek 

az összegnek csak egy részét fordították volna a vállalkozások az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek megteremtésére, mindenki jobban járt volna. 

Az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok betartásának 
ellenőrzésénél 99218 munkavállaló munkavégzési körülményeit vizsgálták, és az ellenőrzött dolgozók  
67,2 százalékánál tapasztaltak szabálytalanságot, a szabálytalan körülmények között foglalkoztatott 
munkavállalók 31,4 százalékának súlyos szabálytalanságok mellett kellett dolgoznia. 

A munkavédelem a szervezett munkavégzésre vonatkozó biztonsági és egészségügyi követelmények összessége, 
amelyet törvénykezési, szervezési, intézményi előírások rendszere támogat. A munkavédelem célja a szervezetten 
munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása, és a munkakörülmények humanizálása. 

A személyi és tárgyi feltételeket olyan módon kell megteremteni, hogy megelőzhessük a munkabaleseteket és a 

foglalkozással összefüggő megbetegedéseket. Mindezek függetlenek a munkavégzés szervezeti vagy tulajdoni 
formáitól. 

A jogalkotói szándék is a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása, 
amelyből csak kivonatosan idézek néhány jogszabályi kötelezettséget. 

A munkavédelem alapvető szabályait az Alaptörvényben foglalt elvek alapján az Országgyűlés foglalta törvénybe. 
Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről (Mvt.) célja, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit szabályozza. 

Mvt. 1. § (1) E törvény alkalmazásában munkavédelem: a szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági 
és munkaegészségügyi követelmények, továbbá e törvény céljának megvalósítására szolgáló törvénykezési, 
szervezési, intézményi előírások rendszere, valamint mindezek végrehajtása. A munkaegészségügy a 
munkahigiéne és a foglalkozás-egészségügy szakterületeit foglalja magában. 

(2) A Magyarországon munkát végzőknek joguk van a biztonságos és egészséges munkafeltételekhez. 

Mvt. 2. § (2) A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
követelményeinek megvalósításáért. A munkavállalók munkavédelmi kötelezettségei nem érintik a munkáltató 
felelősségét. A munkáltatói feladatok teljesítésével összefüggésben keletkező költségeket és egyéb terheket nem 
szabad a munkavállalóra hárítani. 

Mvt. 54. § (2) A munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, illetve 

szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, 
különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat 
érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. A kockázatértékelés során a munkáltató azonosítja a 
várható veszélyeket (veszélyforrásokat, veszélyhelyzeteket), valamint a veszélyeztetettek körét, felbecsüli a 
veszély jellege (baleset, egészségkárosodás) szerint a veszélyeztetettség mértékét. A kockázatértékelés során az 
egészségvédelmi határértékkel szabályozott kóroki tényező előfordulása esetén munkahigiénés vizsgálatokkal 
kell gondoskodni az expozíció mértékének meghatározásáról. 

Mvt. 81. § (1) A munkavédelemre vonatkozó szabályok megtartásának elősegítését, valamint ellenőrzését a 
munkavédelmi hatóság látja el. 

(5) A munkavédelmi hatóság jogosult az ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében e 
törvényben és külön jogszabályban meghatározott intézkedés és felelősségre vonás alkalmazására. 

Az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló rendelet által meghatározott tevékenységet folytató és veszélyességi osztályba sorolt 
munkáltató a rendeletben megállapított munkavállalói létszámhoz és képesítési feltételekhez igazodóan köteles a 
tevékenységhez elegendő létszámot és időt biztosítva, de legalább az előírt időtartamokra munkavédelmi 
(munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező elegendő, de legalább az előírt létszámú szakembert 
foglalkoztatni. 

A munkahelyeken ma már a munkáltató számára a biztonság megteremtése nem csak költségelem kell, hogy 
legyen. A biztonságos, szervezett munkavégzés jelentős költségmegtakarítást is eredményez a foglalkoztatás 
terén, így nem meglepő, hogy ezen előnyöket ma már egyre szélesebb körben aknázzák ki a fejlett gazdaságok. 
Ebből fakadóan elengedhetetlen a jól felkészült, szakmai tudással rendelkező szakemberek jelenléte a 
munkahelyen. 

 

Szilvágyi József 

munkavédelmi technikus 

Mobil: +36620-351-3051 

E-mail: office@szilvagyi.net 

BE koordináció 

Kockázatértékelés 

Munkavédelmi oktatás 

Belső előírások készítése 

Munkabalesetek kivizsgálása 

Oktatásási tematika készítése 

Egyéni védőeszköz belső rendje 

Munkavédelmi üzembehelyezés 
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KÉPVISELŐI CIKK 

Pátka – ahogy én látom  

Maradt a cím, de a helyzet változott, mert önök megtiszteltek, az égig emeltek, a legtöbb szavazatot kaptam a 
képviselők között. Nagy tisztesség, nagy felelősség. Minden erőmmel a faluért dolgozok! 
Az idők változtak, más szelek fújnak, régen nem így volt. Más szabályok vannak, nem igazán tájékoztat a 
polgármester úr. Nem tudom, milyen pályázataink vannak bent, hogy állunk pénzügyileg, nem egyeztettünk 
személyi kérdésekben stb. És nekem ez furcsa! De én tájékoztatok, írok, időpontot kérek. És megyek helyről helyre 
és beleásom magam a dolgokba. Szeretnék az elmúlt évek dolgaiból, szerződésekből is, minél többet elolvasni. 
Kértem felmérést a külterületi utakról, mert el kell kezdeni valami tervezett javítást. Igen, nincsenek csodák, de 
lépésről lépésre lehet haladni. Kell tartani fórumokat, külön a külterületen élőknek is. Minden ügyben társulni 
kell, úgy, mint bent a faluban. Ha van erre szándék, azt támogatni kell. Természetesen falufórumokat kell tartani, 
például már februárban, a 2020-as költségvetésről. 
Rengeteg feladat van, ezért jó ötlet lehet a főállású alpolgármester. Ha konkrét feladatokat kap Nelli, akkor 

biztosan haladnak majd a dolgok. Ez nem könnyű. Persze, hogy nehéz, de a pozíció már csak ilyen. Én a magam 
részéről minden előremutató, jó dolgot támogatok, megszavazok. Valamiért azt gondolják rólam, hogy én valamiféle 

ellenzéki vagyok. Erről szó sincs! Ez butaság, nincs is értelme. Vonjanak be a dolgokba, hívjanak, segítek 
mindenben. Persze egy dolog viszont továbbra is tény: az én értékrendembe nem fér bele a nyilvánosság kizárása, 
és csakis az őszinte beszéd az elfogadható! 
Már régóta írnom kellett volna azokról, akik futnak. No nem a busz után - hanem irtózatos távokat, igazán nem is 
tudom, miért? Egészségükért, sportért vagy csak a mozgás öröméért? Nem tudom. De tény, hogy számuk egyre nő. 
És viszik ennek a kis falunak a hírét. Jó hírét. Országos és nemzetközi hírű versenyeken vesznek részt. Ezért kéne 
kissé támogatni őket. Hogy a ruhájukon jól olvashatóan ott legyen: PÁTKA. Csak ennyi. Mindenesetre: köszönöm 
fiúk-lányok, és további sok sikert! 
Remélem, az aktuális ügyekről képviselőtársaim is írnak majd. És persze polgármester úr is! Bár kértem az alakuló 
ülésen - semmi nem történt a temetők tekintetében! Szégyellem magam, mindazok előtt, akik elhunyt szeretteikhez 
idelátogatva szembesültek a szomorú valósággal... Ez a katolikus temetőre vonatkozik. Többeket láttam takarítani 
a sírokat, de legalább a szemetet el kellett volna tüntetni! Ja, hogy nem az önkormányzaté a temető? Ez igaz. Hogy 
ez így egy szűklátókőrű gondolkodás? Ez pláne igaz. Miért nem jut el a tudatig, hogy egy csapat vagyunk?! Az 
irígység az ok? Az igénytelenség? És persze ugyanez év közben ott van, meglátszik közterületeinken is! 
Természetesen az egyházakkal le kell ülni, és átbeszélni a dolgokat. Nagyon jó kezdeményezés a virágosítás, persze, 
majd tavasszal. Jó ötletek vannak, csináljuk! 
Jártam Gánton, el kell menni, itt van a szomszédban, és tanulnunk kell. Mert ők valamit értenek, és jobban 
csinálnak, mint mi. És ott van Zámoly is: térköves járda, megújult középületek… 
A közvilágítás megújult, s ez nagyon jó (az előző testület helyes döntése volt). Ha valaki hibát észlel, jelezze nálam. 
Néhány helyen még a régi lámpák vannak, s talán maradnak is, a lényeg, működjenek. Külterületen napelemes 
lámpákról hallani. A benzinkútnál, az írás megjelenésekor, remélem, már működik a közvilágítás. Talán az 
oszlopok elhelyezése másképp is történhetett volna. Javasoltam, hogy a hiányzó oszlopok helyére fa oszlopok 
kerüljenek, bár három oszlop ára…??  És út is lenne-lehetne, van helyi anyagunk, abból jó út lehet. 
Van egy új írássorozatom: Hírhozó. Aki Messengeren elküldi email-címét, annak küldöm rendszeresen. Lassan 
véget ér ez az év is. Gyorsan elszaladt, ideje számot vetni, mi minden történt velünk. 

Mostanra ennyi. Kellemes ünnepeket, boldog új évet kívánok mindenkinek! 

  

ÉSZREVÉTELEK 

Kedves Olvasók! 

Általában ritkán szoktam egy cikkhez észrevételt fűzni, és az újság szerkesztői is ritkán hagynak ki egy-egy 
ilyen levelet, hiszen a képviselői írások műfajnak fontos része, hogy annak tartalma megjelenhessen. Most 
mégis miért fontos hozzászólnom? Néhány elemet pontosítani szükséges ahhoz, hogy Önök korrekt 
tájékoztatást kaphassanak.  
Két testületi ülés alapján, képviselő úr helyében nem vonnék le messzemenő következtetéseket a képviselő 
testületi munkáról. A személyi kérdésekről szóló egyeztetésre a képviselőket invitáltam, többen el is jöttek az 
alakuló ülést megelőzően.  

A temetőkre vonatkozóan fenti észrevételt az alábbiakkal szükséges kiegészíteni. A temetői egyeztetés 
lebonyolításának feladata a Humánerőforrás bizottság feladatkörébe tartozik, melyben Hollósi Dezső is tag, 
viszont meg kell védjem képviselő urat, az eltelt egy hónap munka nem biztosított elég időt a kérdés 
megoldására, emiatt ne szégyellje magát. 
Kifejezetten szeretem a szomszédos településeket, ezért fokozott figyelmet szentelek fejlődéseiknek. Egy-egy 
fejlesztési feladatot azonban kiragadni tipikusan hibás megközelítés. Az elmúlt két évtized legfontosabb 
feladatai nálunk a szennyvíz és az ivóvíz fejlesztés munkálatai voltak, ez elvitte a szabad forrásaink nagy 
részét. Ezért komoly küzdelem volt a művelődési ház felújítása és ugyanúgy óriási feladat az óvoda 
felújítása. Tanulhatnánk másoktól, de míg Pátkán nincs földadó, Zámolyon van, és míg nálunk 6 Ft a 
telekadó, Gánton 130 Ft. Azonban nem minden működőképes itt, ami máshol igen. Más települések, más 
problémákkal, más lehetőségekkel.  
A benzinkútnál a három oszlop ára alapanyag költséggel számolva 300-400 ezer Ft, ehhez jön a kivitelezés 
költsége. A vége valahol 600 ezer és 1 millió Ft között lehet. Sajnos ezeket előbb elő kell teremteni. Reméljük 
az összekötő belső útra a forrásokat elő tudjuk teremteni, mert a 385 m hosszú útra nincs raktáron 308 m3 
kavics, hogy jó utat tudjunk építeni, de járdalapból is hiányzik a 2.888 db-hoz még jópár.  

Nagy Dániel  

Hollósi Dezső 
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Nyitvatartási idő:  
 Hétfő:  zárva  Kedd:  12-20 óráig 
 Szerda:  12-20 óráig  Csütörtök:  12-20 óráig 
 Péntek:  12-22 óráig  Szombat:  12-22 óráig 
  Vasárnap:  12-20 óráig 

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

(igazi olasz recept és alapanyagok alapján készült, vékony és ropogós pizzatészta kétféle méretben)  ø32 cm ø50 cm 
Margherita (paradicsomszósz,mozzarella,paradicsomkarika) ..................................................................... 1590.- 3390.- 

Dolce Vita (paradicsomszósz,mozzarella,sonka,gomba,kukorica) ................................................................ 1990.- 3790.- 

Bacon (paradicsomszósz,mozzarella,bacon,lilahagyma) ............................................................................... 1790.- 3590.- 

Hawai (paradicsomszósz,mozzarella,sonka,ananász,kukorica) ..................................................................... 1990.- 3790.- 

Négysajtos (paradicsomszósz,mozzarella,márványsajt,füstölt mozzarella,parmesan) ................................... 1990.- 3790.- 

Bolognai (bolognai ragu,mozzarella) ......................................................................................................... 1890.- 3590.- 

Négy évszak (paradicsomszósz,mozzarella,sonka,gomba,kukorica,szalámi) ................................................. 2090.- 3890.- 

Perugia (fokhagymás tejföl,mozzarella,csirkemell,kukorica) ........................................................................ 1890.- 3590.- 

Magyaros (paradicsomszósz,mozzarella,bacon,szalámi,lilahagyma) ............................................................ 2090.- 3890.- 

Falusi (paradicsomszós,mozzarella,bab,lilahagyma,bacon,hegyes erős,paradicsomkarika) .............................. 1890.- 3590.- 

Chili Con Carne (bolognai ragu,mozzarella,bab,kukorica,jalapeno) ............................................................ 2190.- 3990.- 

Tonhalas (paradicsomszósz,mozzarella,tonhal,lilahagyma,paradicsomkarika,olívabogyó)  ............................. 2190.- 3990.- 

Carbonara (fokhagymás tejföl,mozzarella,bacon,tojás) .............................................................................. 1890.-  3590.- 

Calzone 
(hajtott 32 cm-es pizza) 

Dolce Vita (paradicsomszósz,mozzarella,sonka,gomba,kukorica) ................................................................ 1990.- 

Bolognai (bolognai ragu,mozzarella) ......................................................................................................... 1890.- 

Perugia (fokhagymás tejföl,mozzarella,csirkemell,kukorica) ........................................................................ 1890.- 

Menük  
Burger menük (választott burger + hasábburgonya) 

Rántott csirkemell (2 db rántott csirkemell + hasábburgonya) ........................................................................................ 1850.- 

Gyros tál (friss salátakeverék,csirkemell csíkok,hasábburgonya,fokhagymás tejföl) .............................................................. 1750.- 

Rántott sajt (rántott sajt + hasábburgonya + tartármártás) ............................................................................................... 1750.- 

Hasábburgonya (1 adag) ................................................................................................................................................ 400.- 
(csirkemell 10 dkg/db, sajt 6 dkg/db, hasábburgonya 20 dkg/adag ) 

Hamburgerek 
Retro burger (puffancs,saláta,marha vagy csirkehúspogácsa,csalamádé,lilahagyma,paradicsom,dresszing) ............................ 700.- 

Retro sajtburger (puffancs,saláta,marha vagy csirkehúspogácsa,cheddar sajt,csalamádé,lilahagyma,paradicsom,dresszing) ... 800.- 

BBQ Bacon burger (puffancs,saláta,marha vagy csirkehúspogácsa,sült bacon,lilahagyma,paradicsom,BBQ szósz) .................. 800.- 

Csibeburger (puffancs,saláta,rántott csirkemell,csalamádé,lilahagyma,paradicsom,dresszing) ............................................. 1100.- 

Jelen áraink 2019.11.19-től visszavonásig érvényesek! 

Kártyás fizetés is lehetséges! SZÉP kártyát is elfogadunk!  

Az ételeink allergéntartalmáról tájékoztatást kérjen a 
felszolgálótól. 

 

Tel.: +36/20-359-2136 

Góg-Air 2006 Kft. 
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RECEPTSAROK 

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

Sültparadicsom leves 
Hozzávalók (2 főre): 

• 70 dkg paradicsom 

• 1 közepes fej vöröshagyma 

• 10 dkg sárgarépa 

• só, bors 

• 1/2 dl olívaolaj 

• 1/2 l zöldségalaplé 

• 3 evőkanál bazsalikom  
pesztó 

• 1 evőkanál balzsamecet 

• 1/4 teáskanál csilipehely 

Elkészítés: 
A paradicsomot mosd meg, a nagyobb szemeket 
vágd ketté. Érdemes többféle paradicsomból 
készíteni, hiszen a különböző fajtáknak más és 
más aromája van. (Egyúttal remek a maradékok 
felhasználására is.) A hagymát és a répát tisztítsd 
meg, és ezeket is vágd nagyobb darabokra. Tedd 
tepsire, sózd, borsozd, és locsold meg az 
olívaolajjal. 
190 fokos sütőben, légkeveréssel süsd kb 45 
percet, amíg a zöldségek meg nem puhulnak. 
Közben azért néha nézz rá, forgasd át, hogy nehogy 

megégjenek.  
A levével együtt borítsd át egy lábosba, add hozzá a 
zöldségalaplé felét, és botmixerrel pürésítsd. 
Közben szükség szerint hígítsd tovább az alaplével.  
Ízesítsd a pesztóval, és a balzsamecettel, és forrald 
fel. Sajtos pirítóssal és még egy kevés pesztóval 
tálalva isteni! 

 
Kolbászos csirke fehérbabbal  

Hozzávalók:  

• 4 evőkanál olívaolaj 

• só 

• 4 db csirkecomb 

• 12 dkg puha kolbász 

• 1 fej hagyma 

• 1 db kápia paprika 

• 1 gerezd fokhagyma 

• 1 evőkanál paradicsomos pesztó 

• 1 db fehérbab konzerv 

• 3 dl húsleves-alaplé 

• 1-2 ág friss kakukkfű 

• 1 teáskanál őrölt pirospaprika 

Elkészítés: 
Felforrósítjuk az olívaolajat, hozzáadjuk a 
megtisztított, besózott csirkecombokat, és a bőrös 
felükön 5 percig pirítjuk. Hozzáforgatjuk a 
meghámozott, felkarikázott kolbászt és a 
megtisztított, felszeletelt hagymát. 
Megfordítjuk a húsokat, majd hozzákeverjük a 
kimagozott, feldarabolt paprikát, a zúzott 
fokhagymát, a pestót és a leszűrt babkonzervet. 
Hozzáöntjük az alaplevet, majd a kakukkfű 
lecsipkedett leveleivel, és a pirospaprikával 
fűszerezzük. Lefedjük, és 25 perc alatt puhára 
főzzük.  
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

ÖNÖK KÜLDTÉK 

 

Hozzávalók: 
(kb.8 db nagy töltött palacsintához) 

• palacsinta (sós) 

• 1 fej vöröshagyma 

• 150-200g laskagomba 

• 200g túró 

• egy nagy marék spenót 

• só 

• ízlés szerint tejföl 

 

 

A laskát az emberek többsége pörköltnek készíti el, vagy kirántja. 
Pedig számtalan módon lehet kombinálni tojással, túróval, 
kölessel, tésztával, de készíthető belőle szendvicskrém, vagy gomba 
saláta is. Pátka fás területeinek jó részén már terem a téli laska. 
Egy családi séta a Víztározó körül, vagy kirándulás a Király-
berekben a túra élményén kívül egy kosárnyi téli laskagombával is 
gazdagíthat bennünket. 

Elkészítés: 
Vizet forralunk, s pár percre beledobjuk a megmosott spenótot. 
Mikor megpuhultak a levelek leszűrjük a vizet, s kihűlés után 
felaprítjuk a spenótot. Hagymát pirítunk, rátesszük a finomra 
vágott gombát, és sózzuk.10-15 percet főzzük,és ha szükséges a 
spenót leszűrt vizéből egy keveset önthetünk a gombára. Amikor 
elkészült a gomba hozzákeverjük a felaprított spenótot, s a tűzről 
levéve a túrót. A kész töltelékkel megtöltjük a palacsintákat, s ízlés 
szerint sós tejföllel tálaljuk. 

Jó étvágyat! 
Fóris Anna 

 

Laskagombás palacsinta 
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A Pátkai Hírek következő száma várhatóan 2020 márciusában jelenik meg. A lapzárta tervezett időpontja:  
    2019. február 28., 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. 


