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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Kedves Lakosok!
Az idei év a második, ami a járvány árnyékában telt. Önök is érezhetik a saját bőrükön, hogy az egészségügyi
veszélyhelyzet hogyan gyűrűződik be a mindennapi életünkbe. Az Önkormányzat is hasonlóképpen megérezte a saját
működésében azt a válságot, ami az elmúlt két évben egyre jobban átjárja a mindennapjainkat. A bevétel nem nő
intenzíven, a kiadások viszont egyre inkább. A vállalkozási, önkormányzati szektorban a lakossági árakkal szemben
emelkedik a rezsi, növekednek a bérek, és elszállnak az árak. Egy kedves barátnak meséltem is nemrég, milyen
szörnyű, ahogyan emelkednek a kiadások mostanában. Azt mondta, hogy őt, mint vállalkozót kevéssé terheli meg a
dolog, majd árat emel. Ennél egyszerűbben az infláció csapdáját nem is lehetett volna leírni. Egyesek képesek
beárazni az emelkedést, míg mások kevésbé. Így van ez egy olyan nehezen alkalmazkodó rendszerrel is mint az
államháztartás, vagy az önkormányzat. A különbség az, hogy míg a lakosság fogyasztói kosarában a gyümölcs, vagy
a kenyér áremelkedése okoz fejfájást, addig az Önkormányzatnál a pályázatokban szereplő tételek áremelkedése.
Lefordítva az előbbieket a következő időszakban várható eseményekre, talán látható milyen bizonytalanságban
élünk. Adóemelések idén sem várhatóak. Jogszabály tiltja a járvány óta az Önkormányzatok részére, hogy azok adót,
díjat emeljenek. Ez azt jelenti, hogy bármilyen díjtétel emelkedik, az Önkormányzat azok különbözetét átvállalja.
Nálunk kevés ilyen tétel adódik, példaként említhetnénk az intézményi gyermekétkeztetést, ott az emelkedő díjak a
szülőknél nem csapódnak le, mivel a díjak a két évvel ezelőtti szinteken ragadtak. Ilyen helyzeteknél csak remélni
tudjuk, hogy a különbözetet az állam kompenzálja, ahogy azt láttuk az elmúlt években. Ugyanígy vagyunk a
béremelések esetében, mivel a 2022. évi költségvetési törvény, amelyben az Önkormányzatok működési
finanszírozása is szerepel még a nyáron került kidolgozásra, így a tervezésnél még kevéssé kerülhetett bele a bérek
emelkedése a kalkulációkba. Ilyenkor úgyszintén nagy a bizonytalanság, hogyan tervezzük a költségvetésünket
jövőre, milyen fejlesztések férnek majd bele.
Covid oltásokról, betegekről
Sokan kérdezik, miért nem osztunk meg adatokat a járvánnyal kapcsolatban. A rendelőben dolgozó kollégák
érdeklődését követően személyesen is érdeklődtem a lehetőségeinkről. Sajnos a betegjogokra hivatkozva az a
központi álláspont, hogy ilyen szenzitív adatok kiadása nem lehetséges. Kérem, ezt vegyék figyelembe. Mindenesetre
az elmondható, hogy sajnos vannak betegek a településünkön is. Mindezekért is szeretném felhívni a figyelmüket az
oltások fontosságára. Továbbá szeretném arra is felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy továbbra is használjon
védőmaszkot, és tartson megfelelő távolságot mindenkitől, a rendezvényeken is hordjanak maszkot. Amíg jobb
intézkedések nincsenek, ezekkel lehet a legjobban csökkenteni annak esélyét, hogy megfertőződjünk. Oltásokkal
kapcsolatos információkért kérem keressék az orvosi rendelőnket. Mi is oltunk 1-2-3. oltást is.
Zártkerti utcanevek
Pátka község Önkormányzata folytatta az általam a veszélyhelyzet alatt elkezdett munkát és valamennyi
közterületnek nevet adott a Vargahegyen. Ezzel lehetősége van minden külterületi lakosnak a címadatát módosítani
(házszám, utcanév bejegyzése). Kérem, aki még nem élt vele, keresse a hivatal dolgozóit. Jövőre - már valószínűleg a
választások után - folytatjuk a Páskom utcáinak elnevezésével. Az utcanevekre javaslatot várunk a lakosságtól.
Személyi változások az Önkormányzatnál
Az Önkormányzatnál az elmúlt időben és a közeljövőben is több személyi változás történt és történik. Helt Margit
könyvtárosunk végleg nyugdíjba ment, ezúton is szeretném megköszönni neki azt az évtizedekre visszamenő munkát,
amit végzett. A közművelődés új feladataira egy új kolléga fog kerülni, a cikk írásakor még nyitva a pályázat, ahová
várjuk az érdeklődők jelentkezését. Úgyszintén a nyáron járt le az óvodavezetőnk, Tiringer-Schneider Helga
megbízatása, melyet nem kívánt megújítani. Ideiglenesen Dr. Repka-Takács Judit került az intézmény vezetői helyére
kinevezve. Miután a vezetőhelyettes is felmondott (másol folytatja pályafutását vezetőként), a helyére Dobos Adrienn
óvodapedagógus került kinevezésre. Év végén jelezte a hivatalban adós kollégánk, hogy ő is máshol folytatja
munkáját jövőre, így a helyére is új dolgozó érkezik. A pályázat még itt is nyitva a cikk írásakor, így részleteket még
nem tudok megosztani.
Új orvos Pátkán
Megkapta az új működési engedélyét a település háziorvosi praxisa. Ezzel új időszak kezdődik 2022. január 1-jén,
Dr. Szabó Ágnes doktornő fogja a háziorvosi praxis orvosi feladatait ellátni. Jó munkát kívánok neki, fogadják őt jó
szívvel! Az elmúlt évek valamennyi helyettes orvosának szeretném megköszönni áldozatos munkáját.

Minden kedves pátkai lakosnak kívánok Békés, szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet! Vigyázzanak magukra!
Nagy Dániel
polgármester
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POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI

Hivatali tájékoztató
Az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot:
1.

A nyáron és azóta is sok kérelem érkezett be a Hivatalhoz kútfennmaradási engedélyeztetés ügyében. Azokat a
kérelmeket, amit a kútfelmérő szakember átadott részünkre már feldolgozásra kerültek és az engedélyek is folyamatosan
készülnek. Akik jelezték a kútfelmérőnek az igényüket, de még nem történt meg a felmérés az ingatlanaikon, őket még
idén fel fogja keresni az úr. Viszont jelezte felénk a szakember, hogy mivel rengeteg a kérelem, lesz olyan, aki nem fog
már beleférni ebben az évben, így őket 2022. tavaszán fogja majd felkeresni. A munkálatok elvégzéséig kérjük mindenki
türelmét. Elkésve még senki sincsen, hiszen 2023. december 31. napjáig kitolta a Kormány az engedélyek beszerzésének
határidejét. Szeretném jelezni, hogy azon kutaknak is szüksége van ilyen engedélyre, amelyet jelenleg nem használnak.

2.

Az idei év őszén elindult a házszámok felülvizsgálata a faluban. Ez elsősorban azt jelenti, hogy azok a lakosok, akiknek a
házán nincsen vagy nem jól látható (lekopott, leesett stb.) a házszám az ingatlanon vagy a kerítésen, nekik értesítő került
bedobásra a postaládákba azok pótlására, javítására. Ez az akció a Postával közös együttműködésben folyik, hiszen nagy
nehézséget okoz a kézbesítő számára, ha nem találja azt a címet, ahova be kell dobni a levelet. Szeretném felhívni a
lakosság figyelmét arra, hogy amennyiben az értesítők bedobása után huzamosabb idő elteltével sem gondoskodik a
tulajdonos a házszám megfelelő, jól látható módon történő elhelyezéséről, úgy az Önkormányzat rendelete értelmében
bírsággal sújtható.

3.

A lakosság számára az eddigi években (betartva a közigazgatás fokozatosságának elvét) felszólítás került első körben
kiküldésre annak, aki adózási kötelezettségének nem tett eleget. Az idei évtől lehetőség volt már arra, hogy amennyiben
valaki nem fizette be az adót, úgy a tartozását átadjuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (továbbiakban: NAV), amely
maga dönt arról, hogy annak behajtásáról milyen formában gondoskodik. Amikor az ügy olyan fázisba jut, hogy az átkerült
a NAV-hoz, a Hivatalnak már semmilyen ráhatása vagy hatásköre nincs az ügyben. Onnantól bármilyen kérdéssel,
észrevétellel feléjük lehet fordulni. A gépjármúadó teljes egészében elvételre került az Önkormányzatoktól, így ilyen
jellegű megkeresésekkel szintén a NAV irányába lehet élni.

4.

Magyarország Kormánya rendelkezései értelmében újra kötelező a maszk használata zárt helyiségekben, így kérem a
lakosokat hivatali ügyintézésük alkalmával, saját és mások egészségének védelme érdekében, viseljenek maszkot az
épületben. Előre is köszönöm az együttműködést.

5.

2022. évtől a közterület használatának rendjét, valamint az ebtartás szabályainak betartását fokozottan fogja ellenőrizni
a Hivatal és az Önkormányzat, ezért kérek mindenkit a megfelelő jogszabályok betartására. Sűrűbben lesznek
falubejárások, szükség esetén pedig felszólítások kerülnek kiküldésre. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, úgy
a bírságolás a következő fokozat. Nagyon sok bejelentés érkezik ilyen jellegű ügyekben az Önkormányzathoz/Hivatalhoz
és mindannyiunk érdeke, hogy egy rendezett falu legyen Pátka. Szeretném kérni ebben is a lakosok együttműködését és
segítségét.
Végezetül kívánok minden lakosnak magam és a hivatali dolgozók nevében:
Áldott, Békés Ünnepeket és egy Egészséggel teli, Boldog Új Évet!
Tisztelettel:

Szendrei Eszter
aljegyző
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NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS
Almafa ültetés az összetartozás jegyében
A magyar Országgyűlés a történelmi Magyarország területét szétdaraboló és a magyar nemzet harmadát idegen
államok fennhatósága alá szorító, 1920. június 4-én aláírt békediktátum 100. évfordulójára emlékezve 2020. évet a
Nemzeti összetartozás évének nyilvánította. Tessely Zoltán képviselő úr az évforduló kapcsán még 2020-ban
kezdeményezte, hogy a Nemzeti Összetartozás Napján almafákat ültessenek el a választókerületében lévő minden
olyan településen, ahol van elszakított részek magyarságával kötött testvértelepülési kapcsolat. A pandémiás helyzet
miatti korlátozások azonban nem tették lehetővé, hogy a fák elültetése megtörténjen. Így idén, a Nemzeti Újrakezdés
Évében ismét megszervezésre került a közös ültetési akció.
A kezdeményezésre a választókerület 35 települése közül 15 településen ültettek fákat, valamint csatlakozott Fejér
Megye Önkormányzata is. Délvidékről egy település, Kárpátaljáról négy, Felvidékről hét és Erdélyországból pedig
15 település vett részt az akcióban.
Pátka és testvértelepülései is csatlakoztak a kezdeményezéshez és Pátkán is, valamint a határon túli
testvértelepüléseinken is 2021. december 5-én almafákat ültettek az Összetartozás jelképeként.
Testvértelepüléseink:
Erdély:
Felvidék:

Körösfő.
Hetény és Felsőszemeréd

Ők 3-3-3 almafát ültettek el, Pátka 9 almafát ültetett.
Mi Pátkán a következő helyszínekre ültettünk:
•
3 db fa az Óvoda kertjébe kerül,
•
3 db fa a Református Iskola kertjébe,
•
3 db fa a Gyűjteményes ház udvarára lett ültetve.
(A fák ápolását átadtuk a szervezeteknek.)
A most ültetett fák jelképezik Pátka testvértelepüléseit.
Varga Géza
képviselő

POLGÁRŐR HÍREK
Tisztelt Olvasók!
Ezúton is szeretnénk megköszönni azoknak a személyeknek. akik az adójuk 1%-át nekünk utalták!
Sajnos a Covid miatt elég nehéz helyzetben vagyunk mi is, mert összejövetelek nem rendezhetünk, csak telefonos
egyeztetésekkel tartjuk a kapcsolatot az év nagy részében. Ez év második része már talán egyszerűbb. De küzdünk
azzal a nagy problémával, hogy a szolgálati időbeosztás már nehéz összeegyeztetni és lassan kiöregszik a csapat nagy
része. Ezért szeretnénk arra kérni a lakosságot, hogy aki szeretne a csapathoz tartozni, kérem jelentkezzen nálam,
Gerencsér László elnöknél!
És szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki segítette a munkánkat!
Minden Pátkai lakosnak Kellemes karácsonyi ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!
Jó egészséget, betegségmentes év végét minden pátkai lakosnak!
A polgárőrség nevében:
Gerencsér László
elnök
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ISKOLAI HÍREK
A Pátkai Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hírei
A 2021/2022-es tanévre az iskolánkba járó diákok számra 54 főre emelkedett, melyből 17-en
most beiratkozott, első osztályos tanulók. Közülük 44-en alapfokú művészeti képzésben is
részesülnek (furulya, festészet és grafika, szintetizátor-zongora szakon).
Ez nagy örömmel tölt el bennünket, mivel tanulóik ennek köszönhetően is gazdagodhatnak az
egyik fő profilunkat jelentő tehetséggondozó programok keretein belül. Örömünkre szolgál, hogy
az iskolánkba járó diákok jó közösségben, szaktanároktól tanulva teljesedhetnek ki, mely
különösen helytálló az ötödik és hatodik évfolyamot illetően. Új pedagógusaink között tisztelhetjük Seres Lilit
(magyar és fejlesztőpedagógia), Milis Ilonát (matematika és informatika), valamint Frank Fanni pedagógiai
asszisztenst, akik nem csak gyermekszeretetükről tesznek tanúbizonyságot, hanem a diákok életre való
felkészítésében is segítenek.
Iskolánk folyamatosan figyelemmel kíséri az országos pályázati lehetőségeket, a megyei és országos tanulmányi
versenyeket, melyek mellett hagyományos programjainkra (mesenap, Márton-nap, adventi időszak, nemzeti
ünnepek, farsang, húsvét) is nagy hangsúlyt fektetünk. Az elmúlt hónapok során intézményünk saját tankerttel és
mezítlábas parkkal bővült, előbbi terményeit pedig a gyermekek is nagy boldogsággal fogyasztották a nyári táborok
ideje alatt.
Varga Anikó
megbízott intézményvezető

EGYESÜLETI HÍREK
A Pátka „Gyermekeiért” Egyesület hírei
Településünkön 2001-ben alakult Pátka „Gyermekeiért” Egyesület mintegy húsz esztendős működése alatt
folyamatos programokkal támogatta a községünkben élő családokat. Aktív működésünket az elmúlt két évben
fennálló helyzet különösen megnehezítette, így kiemelten fontosnak tartottam, hogy újra segítséget nyújtsunk az itt
élők számára. Sikeres pályázati munkánk (EMT-E-CIVIL-21-0416) eredményeképp szervezetünk 5 millió forintot
nyert az általunk tervezett programok megvalósítására, melyek a következőek:
−
−
−
−
−
−
−
−

Visegrádi családi kirándulás (2021. október 24., 100 fő számára)
Élményfestés (2021. november 6., 20 felnőtt számára)
Márton-napi vigasságok (2021. november 13., létszámkorlát nélkül)
Vegán konyha workshop (2021. november 20., 30 felnőtt számára)
Adventi játszóház (2021. november 27., létszámkorlát nélkül)
Sportpálya-avató, közönségtalálkozó futballistákkal (2021. december 4., létszámkorlát nélkül)
Ízek utcája, adventi vásár a református templomkertben (2021. december 18., létszámkorlát nélkül)
Major Anita fotókiállítása (2021. december 18., létszámkorlát nélkül)

Az eseménysorozattal kapcsolatos tudnivalókat folyamatosan megtalálhatják majd a faluban kihelyezett plakátokon,
szórólapokon.
Varga Anikó
egyesületi elnök
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KÖNYVTÁRI HÍREK
Tisztelt Olvasók!
Már bizonyára mindenki értesült róla, hogy Helt Margit könyvtárosunkat 30 évnyi munkája után elbúcsúztattuk.
Ezúton is köszönjük áldozatos munkáját és boldog éveket kívánunk új otthonában, családja körében!
Engem ért az a megtiszteltetés, hogy tovább vigyem munkáját. Bár Margit néni szakértelmének és tudásának nehéz
a nyomába érni, de amit lehet megteszek annak érdekében, hogy a megszokott színvonalat és légkört biztosítsam itt
a könyvtárban.
A Székesfehérvári Vörösmarty Könyvtárnak és Margit néni további segítségének köszönhetően nagyon színvonalas
könyvválasztékot biztosíthatunk.
Szeretettel várom a visszajáró olvasókat és bíztatok mindenkit, kicsit és nagyot, hogy jöjjön és iratkozzon be!
Mert olvasni jó!
Tisztelettel: Jánosik Edit
könyvtáros

KÖNYVAJÁNLÓ
Gyermek-és ifjúsági:
Bosnyák Viktória: Mantyusok-Ki van a zsebemben?
Végre ismét olvasható Bosnyák Viktória nagy sikerű Mantyusok-sorozata!
"Vajon miért dugdos Fanni rántott húst a dzsekije zsebébe? Ki lehet ott, akiről gondoskodnia kell?
Erre kíváncsiak az osztálytársai is. De hiába kukucskálnak be a kislány kabátzsebébe, nem látnak
ott semmi különöset. Pedig valóban van ott valaki. A titokzatos zseblakó egy mantyus, aki feltétlenül
barátokat akar szerezni a magányos Fanninak. Hogy hogyan, azt csak Manka, a mantyus tudja."?

Wéber Anikó: Örökszerda
"Ébredtél már úgy, hogy azt érezted, minden ugyanolyan, mint előző reggel? Felkelés, reggeli, iskola
- mintha az egyhangú napok során megállt volna az idő?
Dáviddal pontosan ez történik. Szerinte csütörtök van. Az anyukája szerint szerda. Majd
megismétlődik az előző napja. És megint. És megint. Ráadásul mintha senki más nem venné észre,
hogy az örökszerdában ragadtak!
A fiú kétségbeesetten nyomozni kezd: vajon miért történik ez az egész? Rékával, a szomszéd lánnyal
hamarosan egy bűnügy kellős közepébe csöppennek, ahol mindenki gyanúsított, akivel találkoztak
ezen a bizonyos szerdán - és senkiről sem tudni, hogy igazat mond vagy titkol valamit..."
A Pagony legújabb sorozatába, az Abszolút Könyvekbe olyan 9-12 éveseknek szóló, olvasmányos és
izgalmas könyveket válogatunk, amelyek abszolút lendületesek, abszolút színvonalasak, abszolút maiak. Abszolút
könnyű őket olvasni, de mégsem felszínesek, abszolút nem megterhelőek, de mégis elgondolkodtatók. Van és lesz
köztük magyar és külföldi, fantasy, kaland- vagy éppen detektívregény - ami mindegyikben közös, és amit
garantálunk: ezeket a könyveket jó olvasni!
Felnőtt:
R. Kelényi Angelika: Az ártatlan 1.,2.,3. kötet
"1609 októberében Fabricius Flóra, egy pozsonyi orvos lánya Báthori Erzsébet udvarába érkezik,
hogy megkeresse eltűnt nővérét. Ha tudta volna, mi vár rá, talán útnak sem indul. Hamarosan
megtanulja, semmi sem az, aminek látszik, és semmi sem biztos, csak a halál. Ki mozgatja vajon
a szálakat? Ki az, aki befolyásolja az eseményeket, és a gyilkolástól sem riad vissza? Minden
erejére szüksége van, hogy legyőzze az akadályokat és kibogozza a sötét titkot, melyet a csejtei vár
falai rejtenek. Egyetlen emberre számíthat csupán, az Itáliából érkezett, kétes jellemű, mégis
rendkívül vonzó férfira, akiről azt sem tudja pontosan, hogy kicsoda, és azt sem, miért segít neki."
R. Kelényi Angelika, Terézanyu-díjas írónő 17. század elején játszódó regénye kalandos, izgalmas,
és vérfagyasztó történetet mesél el, korhű történelmi háttérbe helyezve. Ahogy azt már
megszokhattuk tőle, írása nem nélkülözi a romantikát és a politikai cselszövést sem.
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Borvendég Zsuzsanna: Az impexek kora
A hetvenes évek elejétől egy láthatatlan birodalom komisszárjai egyre nagyobb befolyást
gyakoroltak Magyarország gazdasági életére. A korabeli állami külkereskedelmi vállalatok, az
úgynevezett "impexek" vezetői egy nyugati irányultságú pénzügyi hálózat kiszolgálóiként elérték,
hogy a blokkban egyedülálló módon szabadon alapíthattak cégeket a kapitalista Nyugaton. A
közvetítő kereskedelem felfuttatásával, és egy offshore jelleggel működő vállalati hálózat
kiépítésével beindították pénzszivattyújukat, amely szisztematikusan lerabolta és eladósította
hazánkat. A kádári titkosszolgálat - különösen a katonai hírszerzés - "alkotmányos költségek" és
titkos jutalékok ellenőrizhetetlen rendszerén keresztül transzferálta a piszkos pénzeket fedett
számlákra. Ebből finanszírozta többek között a COCOM-listás termékek beszerzését Moszkva
számára.
Kémfilmekbe illő jelenetekben elevenedik meg, hogyan játszották ki az éber amerikai ellenőröket a Videoton vagy az
EMO munkatársai, miközben becsempészték a legmodernebb technológiát a vasfüggöny keleti oldalára. Gazdasági
visszaélések és pénzügyi csalások kísérték a hálózat tevékenységét, rátelepültek az energetikai szektorra is, és
a
korabeli
"olajmaffia"
segítségével
dollárszázmilliókat
sikkasztottak
el
az
ország
vagyonából.
A rendszerváltoztatáshoz közeledve pedig egyre nagyobb figyelmet szenteltek a hozzájuk lojális új politikai elit
kinevelésére

KÖNYVTÁRI KÖZLEMÉNYEK
A könyvtár állandó nyitvatartása:
Hétfő

17-19 óráig

Szerda

17-19 óráig

Szombat (minden páratlan héten)

10-12 óráig

A könyvtár elérhetőségei:
Tel:
06-70/500-24-82
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.

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ

Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub
Pátka
Vak Bottyán tér 2.
8092
Pályázati azonosító: NEA-KK-20-EG-0331

1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.
E-mail: nea@bgazrt.hu
Dátum: 2020.02.04
Ikt. sz.: EPER-2020-26919
Tárgy: értesítés pályázati döntésről

A Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub a Nemzeti Együttműködési Alap Közösségi környezet kollégiuma által
2019. október 1-jén megjelentetett NEA-KK-20-EG kódszámú, „Helyi és területi hatókörű civil
szervezetek egyszerűsített támogatása 2020." című pályázati kiírásra benyújtott, NEA-KK-20-EG0331
pályázati azonosítószámon nyilvántartásba vett, A pátkai nyugdíjasok című pályázata alapján 200 000 Ft
összegű vissza nem térítendő támogatásban részesül 100 % támogatási előleg formájában.
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PÁTKAI PÁNTLIKA TÁNCEGYESÜLET HÍREI
Pátkai Pántlika Táncegyesület 2020-2021
Mint minden más közösséget, úgy egyesületünket is jelentősen érintették az elmúlt másfél év szükségszerű
korlátozásai. Így 2020 tavaszától nyár közepéig szüneteltek a próbák. Ekkor lehetőség nyílt az Aratásünnepen egy
fellépésre, aratási dalcsokrot adtunk elő.
Ezt követően indult a szeptember 2. szombatjára eső szüreti felvonulásra a felkészülés. Ez jelentős szervezési
munkát, illetve új, Mezőföldi táncok betanulását jelentette. Újdonságként a felnőtt csoport mellett felléptek az iskolás
gyerekek is, nagyon élvezték a kocsizást - traktorozást és szépen végigtáncolták a 12 helyszínt.
Ezután hosszú szünet.... a tél csak nem akart véget érni, hát csatlakoztunk a Joómadarakhoz és elűztük a telet
maskarákba beöltözve, óvodások, iskolások örömére. Még kiszebábot is égettünk, így aztán csakhamar eljött a
tavasz.
Március 15.-én közös megemlékezést tartottunk az 1848-as szabadságharc évfordulóján.
Eljött a májusfa állítás, majd pünkösdkor a májusfa döntés ideje. Mind a két alkalommal táncoltunk is, utóbbiban
a gyerekekkel közösen.
Az idei nyár derekán is megrendezésre került az Aratásünnep. Igaz, esősen indult a nap, de aztán szépen kialakult
az idő, ment a gabona cséplése különféle eszközökkel. Itt az újonnan tanult Magyarbődi karikázót adtuk elő.
Meghívást kaptunk a Sárkeszi falunapra, ahol citera és köcsögduda kísérettel eltáncoltuk a Sárközi és Magyarbődi
karikázókat. Szép, gazdag rendezvény volt több résztvevővel, szívélyes fogadtatással és szép számú érdeklődő, lelkes
közönséggel... egy kicsit irigyek voltunk.
Ezt követte az augusztus végi Rózsafesztivál, ahol szintén a fenti két tánccal szerepeltünk.
Eközben már nagy erőkkel készültünk a szüretre, Magyarbődi csárdással és az iskolások játék összeállításával.
A Magyar Falu Program pályázatán nyert összegből ezúttal nagyobb szabásúra tervezhettük. Fogatokat hívhattunk,
élő zenére táncoltunk a Tilinkó zenekar közreműködésével. Fotók és videó készült a 11 megállós felvonulásról.
Harmincnégy felnőtt és gyerektáncos mellett még vagy harminc főnyi résztvevővel, a Joómadarakkal, 6 fogattal,
8 lovassal igazán nagyszabású és színvonalas programmal szereztünk szép élményt a megállókban összegyűlt
közönségnek. Reméljük, az egy pátkai lovas, Füri Fanni mellé többen is csatlakoznak a helyiek közül a következő
években.
Több éve jó kapcsolatunk van a Szabadegyházi Művelődési Házzal, akik október 16-ára idén is meghívtak a szüreti
felvonulásukra. Itt is 11 helyszínen adtuk elő a programunkat, de több volt a résztvevő fogat, lovasok, nagyobb tömeg
vonult és sokkal nagyobb a település, így 10-15 óráig tartott a felvonulás. Magas színvonalú, szívélyes
vendéglátásban részesítettek ezúttal is.
Az év hátralevő időszakában készültünk a Pátka Gyermekeiért Egyesület Márton napi rendezvényén való fellépésre
és az adventi időszakra is vannak terveink. Reméljük, lesz lehetőség mindezeket megvalósítani.
Minden kedves Olvasónak áldott, békés ünnepeket kívánunk!
Tisztelettel:

A Pátkai Pántlika Táncegyesület nevében
Abonyiné Fekete Katalin
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NYUGDÍJAS KLUB HÍREI
Visszatekintés és terveink
A Pátkai Gárdonyi Géza Nyugdíjas klub tevékenysége az elmúlt időszakban:
•

A 2020 – 2021. évben a Covid-időszakot szerencsésen átvészelték tagjaink.

•

Az elmúlt 2 évben az Önkormányzat által rendezett megemlékezéseken rendezvényeken rendszeresen részt
vettünk.
2020. július 29-én Gyene Lajos és családja látta vendégül a klub tagjait a présházba egy finom ebédre. Itt
köszöntünk el azoktól a tagjainktól, akik betegségük - fáradtság miatt már nem tudnak aktívan részt venni
a klub munkájába: Láncos Józsefné, Németh Lászlóné, Pobrányi Lászlóné - köszönjük az elmúlt évek során
végzett sok munkát, amit a klub életében végeztek, és kívánunk sok szép éveket és jó egészséget!

•

•

2020. augusztus 13-án fogadtuk a Szlovákiából érkezett hetényi testvérklubunk tagjait.
Programot szerveztünk részükre: kirándultunk a Csókakői várhoz, majd a megtekintettük a Csákberényi
vadászati kiállítást, onnan indultunk Zámolyra a Pedró sörözőbe ebédelni. Ezt követően Pátkán délután
folytatódott a találkozó. A Kultúrházban a Joo madarak léptek fel és szórakoztatták vendégeinket
műsorukkal.
Estefelé Sági László muzsikált nekünk és a vendégeinknek. Nótaszóval fejeztük be ezt a szép napot.
A vendéglátás egy részét a NEA pályázaton nyert 200 ezer Ft-ból finanszíroztuk.

•

2020. augusztus 27-én fürdőtúrát rendeztünk Csisztapusztára, ahol egy szép kellemes napot töltöttünk el
tagjainkkal közösen.

•

2020. szeptember 14-én a klubban vetélkedőt rendeztünk Gyenei Lajos klubtagunk vezetésével, jó
hangulatú érdekes vetélkedő volt. Köszönjük a felkészülést!
2020. november 2-án Gárdonyi Gézára emlékeztünk és koszorút helyeztünk el az emléktáblájánál. Majd a
klubban halottainkra emlékeztünk gyertya gyújtással.

•
•

2021 augusztusában a szlovákiai Heténybe voltunk baráti találkozón, ahol egy szép baráti napot töltöttünk
el.

•

2021. június 14-én a Sági keresztet és környékét tettük rendbe, amit a tóparton halászléfőzés követett.

•

2021. július 18-án az Aratási fesztiválon részt vettünk és a gulyás főzőversenyen III. helyezést értük el.

•

2021. augusztus 28-án a Rózsafesztiválon a lecsófőző versenyen első helyezést értünk el.

2021-ben tisztújítás volt a klubunkban és a következő személyeket választotta a tagság a vezető pozíciókba:
− Dene Györgyné
elnök.
− Varga Géza
elnökhelyettes
− Hajnáczki Sándorné
gazdasági vezető
A felügyelő bizottság tagjai lettek:
− Gábor Józsefné
− Ortnerné Aranka
− Nánási Józsefné

bizottsági elnök
bizottsági tag
bizottsági tag

Röviden ennyi történt a klubunkban, mindenkinek jó egészséget kívánunk!

Békés, kellemes karácsonyt és boldog új évet kíván a nyugdíjas klub tagsága!
Lejegyezte: Varga Géza
elnökhelyettes
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PÁTKAI JOÓ MADARAK HÍREI
A Pátkai Joo madarak baráti társaság tevékenysége az elmúlt időszakban
•

A 2020. és 2021-es évben is megrendeztük az Önkormányzat és a támogatók segítségével hagyományteremtő
céllal a II. és III. Arató Fesztivált a Jakab portán, majd és közösségi házban és udvarán.
Idén érkezett egy kis cséplőgép Vértesacsáról, amely bemutatót tartott a közösségnek a cséplés fortélyairól.
Bemutattuk a cséplés és a rostálás több mozzanatát, majd megkóstoltuk a gazda által készített gulyást.
14 órától gulyás főzőverseny kezdődött az udvaron jó hangulattal.
Színpadon felléptek: Nőszirom Énekkar, Oroszlányi bányász színjátszók, Pátkai Pántlika Táncegyesület táncosai
és a Pátkai Joo Madarak.

•

Vértesacsán voltunk főzőversenyen, ahol megnyertük a vándorkupát.

•

2021-ben felléptünk: Vértesacsán kétszer, Vereben, Pátkán, Oroszlányban.

•

Hagyományainkat őrizve készítettünk Mindenki karácsonyfáját, húsvéti tojásfát. Májusfát állítottunk
döntöttünk, farsangoltunk, Arattunk és Szüreti mulatságon vettünk részt.

•

Az Önkormányzat megemlékezésein és rendezvényein rendszeresen részt veszünk.

Röviden ennyit szerettem volna írni a Joo madarakról. Köszönet a támogatóknak!!
Idén még szeretnénk a Mikulásjáraton részt venni, kukorica és tollfosztást bemutatni és részt venni a Mindenki
Karácsonyán.
Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!
Varga Géza
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HÍRES EMBEREK
Mozzanatok a pátkai Gárdonyi Géza Nyugdíjasklub névadójának életéből
Gárdonyi Géza a XIX. század második felének és a XX. század első felének
egyik legkiválóbb írója, költője, publicistája volt az akkori Magyarországon.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után, 1863 augusztus 3án született Agárdpusztán. Heten voltak testvérek. A pátkai Vak Bottyán téri
emlékmű mögötti ház falán látható emléktáblája. Ebben a házban született
Béla nevű testvére 1866-ban. Gézát kivéve a többi gyermek rövid életű volt. Őt
Gárdonyban anyakönyvezték, ezért nevezték el Gárdonyi Gézának. Édesapja
után Ziegler Gézának hívnánk. Ebben az időben ő a Nádasdy család bortokán
dolgozott uradalmi gépészként. Gárdonyi gyermekkorában az akkori
Magyarország számos településén élt hosszabb-rövidebb ideig, édesapja
munkája miatt. Mindig a
legjobb iskolákban taníttatták,
középiskoláját
Sárospatakon
A BOGÁR
végezte,
majd
Pest-Budán
Az ablakomnak külső párkányára
fejezte
be.
leszállt egy fényes kék-aranybogárka.
Már gyermekkorában megmutatkozott írói tehetsége, ami akkor
Messziről jött és itt most megpihen.
versírásban nyilvánult meg. Egerben a Tanítóképző elvégzése
Szárnyát bevonja, s rám néz szelíden.
további életére meghatározó volt. Néptanító lett, főleg a Dunántúlon
Rám néz, s bámul.
tanított kis falvakban, igen szegényes körülmények között, gyakran
Mit gondol magában a kisbogár
nélkülözve. Ekkor kezdte el igazi írói tevékenységét: novellákat,
az ember ablakában?
újságcikkeket, regényeket írt.

Tán ezt gondolja: íme itten áll
egy óriásnagy fekete bogár,
egy nagy bogár, ki kőben éldegél,
s nincs szárnya se, csak mászik, mendegél.
S én gondolom: Mily boldog e kis élet
csak véletlen, hogy a városba tévedt;
az erdőség az ő igazi hazája,
a lomb, a fű, a virág a tanyája,
bú nélkül él, békén, függetlenül,
minden övé ahova települ.
Pénz néki nem kell, se más földi kincs,
barátja sok van, ellensége nincs;
Ház se kell néki: ha eljő az éj,
a sátra lomb, az ágya falevél.
Reggel, ha ébred, inni, fürdeni
egy tiszta harmatcsepp elég neki;
Ebédje nyíló virág mézpora,
dívánja annak selyme, bársonya;
ott szundikálja délutáni álmát
s hallgatja kedvvel a madár-dalárdát
Vajon mi hozta ezt a kisbogárt,
mi gondolat, hogy éppen ideszállt?
Tán benne is van vágy és akarat:
próbálni, látni új világokat?
Vigyázz kis boldog: messze el ne szállj!
Az ember is, ez óriás- bogár
a zöldben élt valaha réges-régen,
függetlenül, csendben és békességben;
de vágya támadt, látni új világot,
s ment-ment, elhagyva fát, füvet,
míg végre kövek közé rekedett,
a küzdelmes élet örök rabja lett.
És üldögélünk, csendes, szótlanul.
A nap kisüt a fellegek alul.
Megmozdul, fölnéz az aranybogár:
szárnyát kibontja, s dongva tovaszáll.
Gárdonyi Géza

Ő az a magyar író, aki élete során az akkori történelmi
Magyarország sok helyén élt és dolgozott. Szivacsként szívta
magába az élményeket, a hallott történeteket, akár az alföldi, akár
a dunántúli, akár az erdélyi tájról és emberekről legyen szó. Erről
a gyűjtőmunkáról tanúskodnak feljegyzései és naplója sorai is.
Egész életében szellemi küzdelmet folytatott azért, hogy írói stílusa
magas irodalmi szintű legyen. Állandóan javította a leírt magyar
nyelvet. Regényeit többször átírta. Ezeket a műveket mindenki
számára érthetően fogalmazta meg. Ő a nemzet tanítója volt, a
„lámpás”, aki minden korosztályhoz képes volt szólni. A tanító
egyben nevelő is, így Ő is műveivel nevel: a hűségre, a
becsületességre, a helytállásra.
Néhány ismert regénye: A lámpás; Az én falum; Egri csillagok; A
láthatatlan ember; Isten rabjai; Ida regénye
Megismerkedett a kor híres magyar íróival, mint Bródy Sándorral,
Jókai Mórral, Mikszáth Kálmánnal. Az 1890-es években Egerbe
költözik édesanyjával, ahol egy kis házat vásárol, amit átépíttet
saját igényei szerint. Dolgozószobája faragott íróasztalánál írta
számunkra egyik legismertebb regényét, az Egri csillagokat. A
regény megírása előtt sokat tanulmányozta a vár történetét, régi
leírásokból és kutatásokból. Csak így lehetett olyan pontosan
hitelesen leírni mindent, ahogy a regényben olvashatjuk.
Gárdonyi Géza nagyon sokoldalú ember volt, az íráson kívül
szeretett muzsikálni, sőt zenét is szerzett. Asztalán áll Dankó Pista,
a híres cigányprímás cimbalma. A másik szobában volt egy
zongora, rajta két hegedű. Figyelemre méltó pipagyűjteménye is
volt.
Az író a gyermekekről sem feledkezett meg, meséket írt nekik. Ezek
tanulságosak, meghatóak, állatokról és emberekről szólnak. Ilyen
mesekönyv például a Cifra mese.
Az 1920-as években betegsége miatt egyre zárkózottabb. 1922
október 30-n elhunyt. Végakarata szerint az egri vár Füles
bástyáján temették el, sírján ez olvasható:
„CSAK A TESTE”
A lelke, a gondolatai ma is élnek műveiben. Álljon itt egy
gondolatébresztő verse.
- Dr. Mráz Jánosné -.
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HORGÁSZEGYESÜLETI HÍREK
Horgász hírek
Előző évi közgyűlésünk, március 7-e és a Pátkai Hírek utolsó megjelenése óta jelentősen megváltozott körülöttünk
minden, a kialakult vírushelyzet miatt. Akkor még nem gondoltuk, hogy egy világjárvány fogja meghatározni
mindennapi életünket hónapokon, s most már nyugodtan mondhatom, hogy várhatóan éveken át. Későbbi
időpontban, már meg sem tudtuk volna tartani a közgyűlést, kihirdették a veszélyhelyzetet. Ez a gazdaság szinte
minden területén jelentős gondokat okozott, de a horgászok számára ebből némi előny is származott. Ugyanis a
határok lezárásával nem volt lehetősége a haltermelőknek külföldre értékesíteni a nevelt halállományukat, s ezt
kompenzálva egy kormány döntés alapján az Agrárminisztérium az állami tulajdonban lévő vizek számára
felvásárolta az így keletkezett felesleget. Úgynevezett intervenciós
telepítések voltak országszerte a MOHOSZ koordinálásával, mintegy
800MFt értékben. Ebből a Pátkai-víztározóba 120 mázsa ponty lett
kihelyezve 2020. 04.28-án Kb. ennyi szokott lenni az éves telepítés normál
esetben. Ami ezt tetézte, hogy már előtte, 02.17-én 90 mázsa bele került a
tervezettnek megfelelően. Így kiváló fogások voltak tavasszal. A karantén
miatt otthonmaradók közül sokan választották kikapcsolódásnak a
horgászatot. Országos szinten is jelentősen nőtt a horgászok létszáma is,
ma már meghaladja a 700.000 főt. Az idei évben már a
szokásosnak megfelelően történtek
a telepítések,
valamelyest csökkent a víztározó látogatottsága is, de a fogási lehetőség most is adott volt. Sajnos a
vízállás a minimális szintet közelítette meg szinte egész évben, s nem is reménykedhetünk ezután
sem másban. Ismerve a Velencei-tó vízhiányát, örülhetünk, ha legalább a minimális üzemi vízszinten
tartják a Pátkai-víztározót. Erre ugyan garanciát is jelenthet a 90-es évek végén, a HOFESZ és akkor
még polgármesterként általam is szorgalmazott, a tározókra és a Velencei-tóra együttesen vonatkozó
üzemeltetési szabályzat módosítása, miszerint a Pátkai-víztározót a minimális üzemi vízszint alá nem
engedik le. De mit sem ér a szabályzat, he nem lesz csapadék. De ezt bízzuk a természetre…
Ebben az évben nem tarthattuk meg közgyűlésünket a szokásos márciusi időpontban, ezért rendkívüli közgyűlést
kellett összehívni, ahol tisztújításra is sor került.
Többen az elnökség tagjai úgy döntöttünk, hogy itt az ideje jelentősebben fiatalítani az egyesület vezetésében. Én
magam is 35 év elnöki tisztség betöltése után átadtam helyemet, nem indultam az elnöki tisztségért. 1986 óta
végeztem ezt a társadalmi munkát, éveim számának több mint fele ideje alatt igyekeztem megfelelni az elvárásoknak.
Egy valaki, még tőlem is régebben tagja az egyesület vezetőségének, később elnökségének, mégpedig Dr. Csizmadia
László, a Fegyelmi bizottságunk elnöke. De szinte mindenki már évtizedet meghaladó ideje végezte ezt a
tevékenységet. Ezúton is szeretném az elnökség tagjainak megköszönni a szabadidejükből feláldozott időt,
partnerséget. Külön köszönöm Vastagh Lászlóné Ancikának a 27 éven át lelkiismeretesen, tisztességesen végzett
gazdasági vezetői tevékenységet. Munkáját a HOFESZ elnöksége is elismerte, a küldött közgyűlésen egy
emlékplakettet vehetett át.
Visszagondolva, számomra is rengeteg szép emlék keletkezett az évek során, a többnyire sikeres rendezvények, várvavárt horgászversenyek sikerei, kudarcai megmaradnak örökre. Rengeteg ismerőst, barátot hozott ez az időszak, de
néha bosszúságot, s néhány „ellenséget” is. Elégedett horgásszal ritkán lehet találkozni, s sokszor én voltam a panasz
áradat címzettje, még ha nem is volt rálátásom, sőt hatásköröm a témában. Nem akarok panaszkodni, szerettem és
még most is szeretem ezt csinálni, de az idő elszállt. Köszönöm családomnak is, hogy eltűrték nekem ezt az
elfoglaltságot, különösképpen hálával tartozom feleségemnek, aki mind ehhez a hátteret biztosította, s kinek jogi
jártassága sokat segített az egyesület szabályos működtetésében. De köszönettel tartozom egyesületünk tagjainak
is, akik ilyen hosszú ideig bizalmat szavaztak nekem. A zökkenőmentes átmenet miatt még legalább egy cikluson
keresztül természetesen továbbra is segítem, segítjük az elnökség munkáját.
Álljon most itt az új elnökség névsora, akiknek gratulálok az elnyert bizalomhoz, s egyben eredményes munkát
kívánok a jövőben!
Elnök:
Alelnök:
Titkár:
Gazdasági vezető:
Elnökségi tagok:
Felügyelő Bizottság elnök:
Fegyelmi Bizottság elnök:

Buda Attila
Hedlicska Károly
Újvári Gergő
László Viktória
Antal István, Jánosik Patrik, Mohácsi Máté.
Bánkuti Imre
tagok:
Dr Csizmadia László
tagok:

Boross Lajos, Dori-Horváth Dániel
Dene György, Toma Imre.

A tagsági viszony megújítására továbbra is a már megszokott, hétfői időpontokban lesz lehetőség, 17-19 óra között.
A járványügyi helyzetre való tekintettel, kérünk mindenkit az előírások betartására az ügyintézés során. Vigyázzunk
magunkra, vigyázzunk egymásra!
Az ünnepek közeledtével mindenkinek Szeretetteljes Békés Karácsonyi Ünnepeket és Eredményekben
Gazdag, Boldog Új Évet kívánunk!
Továbbra is görbüljön a bot!
Pátka, 2021.11.15.

Hedlicska Károly
VHE alelnök
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INTERJÚ
Futás, mint életforma
Czirják Norbert. Bizonyára Pátkán mindenki számára ismerős ez a név. Itt él
gyermekkora óta, itt járt iskolába, és a családja is tősgyökeres pátkai. Egész
életében sportolt, évek óta fut. Sokszor beszélgettünk, és mindig terveztem egy
írást vele. Most jött el az ideje, annak apropóján, hogy részt vett az Ultra
Balaton Trail versenyen, ahol 115 km terepfutás volt a táv. Norbi ezt 18 óra 23
perc alatt teljesítette, és a 63 versenyző közül a 35. lett. Emberfeletti
teljesítmény, pláne, ha figyelembe vesszük, hogy előtte két héttel testvérével,
Neukum Ferencel, teljesítették az Ultra Balaton párosversenyt is, ami 216 km
volt és 23 óra 30 perc alatt értek célba. Ezek után ültünk le beszélgetni, egy
nappal a versenyt követően.
−

Mikor kezdted a futást?

−

2014. január elsején. olvastam a facebookon, hogy Fuss 2014 km-t! És
innen jött az ötlet, hogy megpróbálom. Sikerült, persze előbb rövidebb
távokat, majd fokozatosan növeltem.

−

Első verseny?

−

Az első versenyem a Tatai Mini Maraton volt, 14 km, emlékezetes, mert biciklivel mentem a versenyre!

−

Mi az, ami motivált?

−

Elsősorban az, hogy mire vagyok képes, így nőttek a távok is. Másodsorban, ez egy egyéni sport, csak
magadra számíthatsz, nem olyan, mint például a foci, ahol a hibádat más is javíthatja. Itt nem. Nagy
motiváció persze az is, hogy ilyen óriási távokat legyőzzek.

−

Nyilván ez pénzbe is kerül?

−

Igen. Sporteszközök, nevezési díjak, útiköltségek. Próbálom fedezni. De szívesen veszem mások önzetlen
támogatását is, mondjuk elvisz egy versenyre stb. (a cikk írója itt jegyezi meg: ideje volna, hogy az
önkormányzat komolyan támogassa a helyi futókat!)

−

Láttam, hogy Pátka feliratú pólóban futsz!

−

Nyilván, itt élek, szeretném ezeken a versenyeken a falunk hírét elvinni. Ez sikerül is. Megindult egy
szervezés egy helyi verseny létrehozásáról. Mohácsi Máté ennek a motorja. Remélem, jövőre összejön. És
bízom benne, hogy az önkormányzat, helyi vállalkozók és helyi lakosok is segítenek, támogatják. A falunk
csodás környezetét kihasználva, a többi helyi futó bevonásával folyik a szervezés. Nagyon sikeres verseny
lehet.

−

Van edzési terved? Hogy készülsz fel a versenyekre?

−

Vannak az interneten elérhető edzéstervek, de van olyan verseny is, amire külön nem készülök ilyen
tervvel. Persze ez a mostani nem ilyen volt.

−

Mi alapján választod ki, min indulsz, min nem?

−

Januárban átnézem az éves futónaptárt és eldöntöm, min indulok. Mindig számít, hogy új helyeken új
kihívások is legyenek. A futók egy nagy baráti közösség, sok nagyszerű kapcsolat, barátság jön létre.

−

Pátkán hány aktív futó lehet?

−

Talán tíz fő fut rendszeresen, ők versenyeken is indulnak. Igazán szép eredményeket érünk el.

−

Köszönöm a beszélgetést, jó egészséget kívánok, és további sikereket!
Lejegyezte: Hollósi Dezső.

KÉPVISELŐI CIKK
A temetőkről
Néhány gondolatot engedjenek meg:
Az ide évben is sokat dolgoztunk, főként a református temetőben, de a katolikus temető is alakul.
Szeretném elmondani, hogy a köszönet és érdem azoké az önkénteseké, közmunkásoké, akik több
alkalommal is tették a dolgukat. Nagyon jól ment az „egy tank benzin" program is.
Természetesen lehetnénk többen is, hiszen összefogással sokkal nagyobb eredményeket is
elérhetnénk. Vannak terveink, és a terület rendezése is jól halad. Remélem, hamarosan a
tulajdonviszonyok is rendeződnek.
Kérek minden temetőlátogatót vigyázzon a rendre, tartsa be a kötelezőszabályokat!
Köszönöm, hogy elolvasták!
Hollósi Dezső
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AGRÁR HÍREK
Kedves Olvasók!
Megjelentek a VP-AKG és VP-ÖKO pályázati felhívások!
Több tízezer hazai gazdálkodót érint az új ÖKO és Agrár-környezetgazdálkodási (AKG) pályázat. Az AKG
pályázat keretösszege 360 milliárd forint, ami meghaladja az előző két ötéves támogatás összegét is; az ÖKO
kerete 40 milliárd forint.
Az Agrár-környezetgazdálkodás kifizetés (röviden: AKG; VP4-10.1.1-21) valamint az Ökológiai gazdálkodásra
történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása (röviden: ÖKO; VP4-11.1.1.-11.2.1.-21) pályázati felhívás
2021. szeptember 24-én jelent meg. Mindkét pályázat beadására 2021. október 25. és november 25. közt volt
lehetőség, a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A pályázatok kötelezettségvállalási időszaka – 2022.
január 1-jétől kezdődően – három év, a támogatási intenzitás 100%.
Lerövidült a trágyázási tilalmi időszak
A NAK évekkel ezelőtt kezdeményezte a Nitrát rendelet módosítását, különös tekintettel a téli trágyázási tilalmi
időszak vonatkozásában. A tápanyaggazdálkodás terén szükséges változtatásokhoz még folynak a kutatások.
A kezdeményezést követően az Agrárminisztérium megbízásából az ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet (ATK
TAKI) 2020. évi egyik kutatási feladata volt a Nitrát rögzített téli trágyázási tilalmi időszak módosítási
lehetőségeinek felülvizsgálata a klímaváltozás okozta hőmérsékleti változások hatására.
A kutatásban felhasznált adatok szerint a hazai növénytermesztés tápanyaghiányos, az EU Expert Panel
terminológiája szerint talajzsaroló gazdálkodást folytat. Az eredmények egyértelműen alátámasztották, hogy a
tilalmi időszak kezdetének október 31-ről 1 hónappal, november 30-ra való kitolása az átlagos
csapadékviszonyok esetén nem járt agrár-környezetvédelmi kockázat növekedéssel, azaz a 0-90 cm
talajréteget elhagyó nitrát-N mennyisége nem növekedett.
Az eredmények alapján az Agrárminisztérium fenti rendeletében a tilalmi időszakot november 30. - február
15. közötti időintervallumban határozta meg, beleértve a téli legeltetés időtartamát is.
Az őszi kalászosok esetében a fejtrágyázás február 1-től továbbra is megengedett.
Konkretizálásra került, hogy a 12%-nál meredekebb lejtésű terület talajára kijuttatott műtrágyát a kijuttatást
követő 4 órán belül a talajba kell dolgozni, kivéve a fejtrágyázás műveletét. Ugyancsak 4 óra áll rendelkezésre
az istállótrágya kijuttatását követő beforgatásra. Ezen előírások oka, hogy a trágyában lévő nitrogén ne a
levegőbe illanjon el ammónium formájában, hanem a növény számára hasznosulhasson a talajban, így a
gazdálkodó által kivitt anyagok a gazdálkodó számára sem vesznek kárba.
Újabb segítség a sertéstartóknak
A takarmányárak nagymértékű emelkedése, az állatbetegségek okozta korlátozások, valamint a koronavírusjárvány együttes piaci hatásának kompenzálására az Agrárminisztérium a sertéságazatot támogató több
intézkedés bevezetéséről döntött.
Feldman Zsolt, mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár bejelentése szerint a sertéstartók
számára összesen 4 milliárd többletforrást biztosít a tárca az év végén, így idén rekordösszegű, 20,8 milliárd
forint állatjóléti támogatás segíti az ágazatot.
A sertéságazat megsegítése érdekében egy új hitelkonstrukció kidolgozását is megkezdte az
Agrárminisztérium. Az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitelhez és az MFB Agrár Forgóeszköz
Hitelprogram 2020-hoz kapcsolódóan kiemelt, 100%-os kamat-, kezességi díj-, és költségtámogatás nyújtását
tervezi a tárca, kifejezetten a sertéságazat részére. A kiemelt támogatással az Agrár Széchenyi Kártya
Folyószámlahitel esetében a KKV minősítésnek megfelelő vállalkozások maximum 200 millió forint összegű, 3
éves lejáratú, míg az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 esetében a nagyvállalatok és a KKV-k
maximum 150 millió forint összegű, 6 éves futamidejű, azokon belül 3 éves türelmi idejű kamat és
költségmentes forgóeszköz hitelhez juthatnak. A kedvezményes hitelösszeg a termelő sertésállományával
arányos mértékű lehet- mondta az államtitkár.
Forrás: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Legfrissebb agrárhírek: www.nak.hu
Kigyűjtötte: Vargáné Bokor Bernadett
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RECEPTSAROK
Az osztrák fővárosba látogatunk ma ezzel a két recepttel.
Továbbra is várjuk kedvenceiket a patkaihirek@gmail.com címre vagy személyesen a Hivatalba.
Bécsi szelet
Hozzávalók (4 főre):
•
4 borjúszelet, egyenként 150-180 g
(helyettesíthető sertéssel vagy pulykával is)
•
2 tojás
•
kb. 100 g liszt
•
kb. 100 g zsemlemorzsa
•
só, bors
•
kiadós mennyiségű vajzsír
és/vagy növényi olaj
•
citromszeletek a díszítéshez
Elkészítés:
A hússzeleteket helyezzük vágódeszkára és távolítsuk
el az esetleges hártyákat, majd klopfoljuk vékonyra.
Sózzuk
és
borsozzuk
mindkét
oldalán.
A lisztet és a zsemlemorzsát öntsük egy
lapostányérra, a tojást verjük fel egy mélytányérban.
A szeleteket egymás után forgassuk meg először a
lisztben, majd helyezzük bele a felvert tojásba és
ügyeljünk rá, hogy ne maradjanak száraz részek
sehol. Végezetül pedig forgassuk meg a hússzeleteket
a zsemlemorzsában és a villa hátoldalával
nyomkodjuk rá egy kicsit a panírt, így az jobban
megtapad a húson.
Egy nagy serpenyőben (vagy 2 közepesben)
olvasszunk meg annyi vajzsírt, hogy a hússzeletek
szinte úszni tudjanak benne (vagy hevíthetünk
növényi olajat 1-2 evőkanál vajzsírral vagy vajjal).
A panírozott hússzeleteket csak akkor tegyük a
serpenyőbe, ha az olaj olyan forró, hogy felhabzik,
amikor egy-egy darab zsemlemorzsát vagy egy kis
darab vajat dobunk bele.
A szeleteket vastagságuktól és a hús fajtájától
függően 2 perc (vékony borjúszeletek esetén) vagy 4
perc
(vastagabb
sertésszelet)
alatt
süssük
aranybarnára az egyik oldalukon, majd egy
húsfogóval fordítsuk meg (ne szúrjunk bele villát) és
a másik oldalukat is süssük aranybarnára.
A ropogós szeleteket vegyük ki a serpenyőből és
helyezzük egy papírtörlőre, majd óvatosan itassuk fel
róla az olajat. Az elkészült bécsi szeletet tegyük
tányérra
és
a
felszolgálás
előtt
díszítsük
citromkarikákkal.
Köretként petrezselymes burgonyát, rizst, bécsi
krumplisalátát(!) vagy zöldsalátát kínálhatunk hozzá.

Bécsi burgonyasaláta
Hozzávalók:
•
2 közepes db lila hagyma
•
1 tk só
•
1.5 dl almaecet
•
2 ek cukor
•
800 g kifliburgonya
•
1.5 ek mustár
•
2 ek napraforgó olaj
•
200 ml alaplé
•
1 ízlés szerint bors
•
1 csokor snidling
•
1 közepes db újhagyma zöldje
•
1 csokor petrezselyem
Elkészítés:
Vágjuk fel a hagymát finomra, majd öntsük egy
keverőtálba. Adjuk hozzá a sót, a cukrot és az ecetet,
kavarjuk el, és hagyjuk állni 20 percet. Ily módon a
hagyma nem fog megerjedni a burgonyasalátában,
ezáltal tovább áll majd el a hűtőben.
A burgonyát tegyük fel enyhén sós vízben főni, amíg
megpuhulnak, utána szűrjük le. Miután kissé kihűlt,
vágjuk fel karikákra. Burgonyasalátához érdemes pl.
kifliburgonyát használni, ami nem fog szétfőni.
A hagymás alaphoz adjuk hozzá a mustárt, az olajat
és a forró alaplevet. Ehhez használhatunk bármilyen
alaplevet, húslevest is. Kavarjuk el alaposan, ezután
adjuk hozzá a karikákra vágott burgonyát, majd
forgassuk össze.
Tegyük a hűtőbe minimum 2 órára, de lehetőleg egy
egész éjszakára, hogy felszívhassa a burgonya a levet,
és összeérhessenek az ízek. A burgonyasalátának
kissé szaftosnak kell lennie, ha száraznak találnánk,
akkor adjunk hozzá egy keveset a folyékony
alapanyagokból, amíg elérjük a kívánt állagot.
Tálalás előtt szórjuk meg a finomra vágott, friss
zöldfűszerekkel
Gerencsér Attila
Jó étvágyat!

A Pátkai Hírek következő száma várhatóan 2022 márciusában jelenik meg. A lapzárta tervezett időpontja:
2022. február 28., hétfő. 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.

Pátkai Hírek
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2021. december

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Sajtóközlemény
„Tisztítsuk meg az Országot!” 2021 projekt
Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. pályázati kiírást tett közzé a „Tisztítsuk meg az Országot!" Projekt 2021.
évben megvalósítandó I. üteme tárgyú pályázat keretében az ország egész területén az illegális
hulladéklerakók felszámolására.
A pályázati kiírásra benyújtott pályázatunkat (Pátka Község Önkormányzata 2021/TMOP2/0041) és az
Innovációs és Technológiai Minisztérium, mint Támogató, támogatásra alkalmasnak minősítette és az
Önkormányzatot 2021. november 22. napján meghozott döntése alapján – 100 % támogatási intenzitással –
7 353 051 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.
Az elnyert támogatásból – a pályázati felhívás célkitűzésével összhangban – Pátka Községközigazgatási
területén lévő illegális hulladéklerakók felszámolására kerül sor 5 helyszínen.
A helyszínekről összesen 245 m3 építési, veszélyes és vegyes hulladék kerül elszállításra, több mint 1000 m2
terület kerül megtisztításra.
A projekt keretében számos kisértékű eszköz is beszerzésre kerül, melyek segítségével a Község alkalmazottai
támogatják a hulladék konténerekbe pakolását, a területek megtisztítását.
A munkálatokról folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot, és a városvezetés mindent megtesz annak
érdekében, hogy a hulladék, szemét újraképződését megakadályozza.
Hrsz: 038

Pátka Község Önkormányzata
Cím: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4
Telefon: +36/22-580-508
e-mail: igazgatas@patka.hu
Web: www.patka.hu

Hrsz: 400/2

