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Tisztelt Patalomiak!
Karácsony szent ünnepe mindannyiunkban megszólaltatta a szeretet örök
csöngettyûjét. Ez a hang a családot, az otthon melegét juttatta eszünkbe. Az
ünnep hangulatában a másik emberre figyeltünk és arra gondoltunk, hogy mit
nyújthatnánk szeretteinknek és azoknak, akik fontosak számunkra. Ez a mi legemberibb értékünk.
Az az Ember, aki nem csak saját magáért él, aki igazi harmóniát tud teremteni belsõ világában, saját lelkében és környezetében egyaránt. Ahol harmónia,
béke, szeretet van, ott meghitt, bensõséges kapcsolatokra épülõ családot, közösséget lehet teremteni.
Ezen gondolatok jegyében kívánok Önöknek sikeres, eredményekben gazdag, boldog új esztendõt.
Patalom, 2009. január 1.
Tisztelettel:
Keszler Ferenc
polgármester

Újévi köszöntõ
Békés álmainkban ne csalódjunk soha
Oltalmazzon minket angyalok mosolya
Lelkünkben béke és szeretet virítson
Düh és gaz álnokság meg ne szomorítson
Ostoba szólamra ne hajoljon szívünk
Gazdagság kísérje minden vidám léptünk
Útjaink vigyenek igaz célunk felé
Jövendõnk munkája ne váljon keresztté
Éjszaka pompásan ragyogjon csillagod
Veled lehessek, amikor csak akarod
Egymásra találjon most minden keresõ
Társával éljen minden egymást szeretõ
Közösen tegyük szebbé ezt a világot
Ízleljük már most a mennyei boldogságot
Váljon minden titkos, szép álmunk valóra
Áldott legyen minden együtt töltött óra
Nevetni tudjunk és õszintén örülni
Odvas idõ fogát messze elkerülni
Keveset mondok végül, de szépet:
Kívánok Boldog Új Évet!

Ballag már az esztendõ, vissza-visszanézve,
nyomában az öccse jõ, vígan fütyörészve.
Beéri az öreget s válláról a terhet legényesen leveszi,
pedig még csak gyermek.
Lépegetnek szótlanul, s mikor éjfél eljõ,
férfiasan kezet fog Múlttal a Jövendõ.

Magyar szilveszteri babonák
• Ha nem falunk fel mindent szilveszterkor, akkor az újesztendõben
sem fogunk hiányt szenvedni.
• Ne feledjük, hogy tilos baromfihúst ennünk, mert a baromfi hátrakaparja a szerencsénket.
• Disznóhúst együnk, mert a disznó viszont kitúrja a szerencsét.
• A gazdagságot sokfajta rétessel lehet hosszúra nyújtani.
• Régi szokás az egész kenyér megszegése is, hogy mindig legyen a
családnak kenyere.
• Ha férfi ember köszönt elsõként újév napján az szerencsét hoz.
• Pénzt nem szabad kiadni újév napján, mert akkor egész évben csak
megy a pénz a háztól.
• Nem szabad takarítani, söpörni az év elsõ napján, mert kisöpörjük a
szerencsénket.
• Nem szabad a szemetet kiönteni, mert megtudják a család dolgait
és arról fognak pletykálkodni egész évben.
Kívánom, hogy az új év napjai nagyon jól teljenek el minden
patalomi ember számára. Kívánságuk teljesüljön maradéktalanul. Egészségük, vidámságuk, boldogságuk maradjon meg ebben
az évben is, de a szomorúság, bánat kerüljön el mindenkit!
Keszler Ferenc polgármester
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Szociális és gyermekjóléti alapellátások
biztosítása Patalomban
Patalom község lakosai számára az
önkormányzat biztosítja a szociális és
gyermekjóléti alapellátásokat.
A szociális igazgatásról szóló
1993. évi III. törvény (továbbiakban:
Szt.) 59. § (1) szerint: „Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a
szociálisan rászorulók részére saját
otthonukban és lakókörnyezetükben
önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból
származó problémáik megoldásában.”
Ezek az alapszolgáltatások:
Étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Családsegítés
Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás.

Az ellátásokról bõvebben

fenntartása érdekében szükséges ellátást.
(2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell
a) az alapvetõ gondozási, ápolási
feladatok elvégzését,
b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közremûködést,
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelõzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.
(3) Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok
ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végzõ személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat
keretében történõ ellátást.”
A kérelmeket a körjegyzõségen,
illetve a házi szociális gondozónál lehet benyújtani. A térítési díj fizetését
az önkormányzat a rászorultaktól átvállalja.

Étkeztetés
Családsegítés
Szt. 62. § (1) „Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezésérõl kell gondoskodni, akik
azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel
nem képesek biztosítani, különösen
a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai
betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk
miatt.”
Kérelmeket a körjegyzõségen lehet benyújtani. Az étkeztetésrét térítési díjat kell fizetni. A napi egyszeri
meleg étel a szociális otthontól kerül
megrendelésre, ahonnan az étel elvihetõ, illetve rászorultak esetén házhoz
szállítjuk.
Házi segítségnyújtás
Szt. 63. § (1) „Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe
vevõ személy saját lakókörnyezetében
kell biztosítani az önálló életvitel

Szt. 64. § (1) „A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák,
illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezetõ okok
megelõzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megõrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
(2) A családok segítése érdekében
veszélyeztetettséget és krízishelyzetet
észlelõ jelzõrendszer mûködik. A jegyzõ, továbbá a szociális, egészségügyi
szolgáltató, intézmény, valamint a
gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói
felügyelõi és a jogi segítségnyújtói
szolgálat jelzi, a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyrõl
szereznek tudomást.
(3) A (2) bekezdés szerint kapott
jelzés alapján a családsegítést nyújtó
szolgáltató, intézmény feltérképezi az
ellátási területen élõ szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdõ csa-

ládok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja õket a családsegítés (4) bekezdésben megjelölt
céljáról, tartalmáról.
(4) A családsegítés keretében biztosítani kell
a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
b) az anyagi nehézségekkel küzdõk számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális
szolgáltatásokhoz való hozzájutás
megszervezését,
c) a családgondozást, így a családban jelentkezõ mûködési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elõsegítését,
d) közösségfejlesztõ, valamint
egyéni és csoportos terápiás programok szervezését,
e) a tartós munkanélküliek, a fiatal
munkanélküliek, az adósságterhekkel
és lakhatási problémákkal küzdõk, a
fogyatékossággal élõk, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdõk, illetve egyéb szociálisan
rászorult személyek és családtagjaik
részére tanácsadás nyújtását,
f) a családokon belüli kapcsolaterõsítést szolgáló közösségépítõ, családterápiás,
konfliktuskezelõ
mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élõ családokat segítõ szolgáltatásokat.
(5) A családsegítés keretében végzett tevékenységnek - a szolgáltatást
igénybe vevõ érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül - a
szükséges mértékig ki kell terjednie
az igénybe vevõ környezetére, különösen családjának tagjaira. Kiskorú
személyre a családsegítés akkor terjedhet ki, ha
a) a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és
b) a kiskorú érdekei - a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül
- e szolgáltatás keretében is megfelelõen biztosíthatók.”
A kérelmeket a körjegyzõségen,
illetve a családgondozónál lehet be-
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nyújtani. Az ellátásért térítési díjat
nem kell fizetni.
Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
Szt. 65. § (1) „A jelzõrendszeres
házi segítségnyújtás a saját otthonukban élõ, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelõ használatára képes idõskorú vagy fogyatékos
személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülõ krízishelyzetek
elhárítása céljából nyújtott ellátás. Jelzõrendszeres házi segítségnyújtást a
házi segítségnyújtást végzõ szociális
szolgáltató, illetve intézmény biztosíthat.
(2) A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell
a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a
helyszínen történõ haladéktalan megjelenését,
b) a segélyhívás okául szolgáló
probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét,
c) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.
(3) A fogyatékos személyek, illetve a pszichiátriai betegek részére nyújtott jelzõrendszeres házi segítségnyújtás ellátója együttmûködik a támogató szolgáltatást, illetve a pszichiátriai
betegek részére közösségi alapellátást
nyújtó szolgáltatóval.
(4) A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából
szociálisan rászorult
a) az egyedül élõ 65 év feletti személy,
b) az egyedül élõ súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy,
vagy
c) a kétszemélyes háztartásban élõ
65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy,
ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.
(5) A (4) bekezdés c) pontja szerinti esetben a háztartásban élõ kiskorú
személyt nem kell figyelembe venni.
(6) A súlyos fogyatékosságot a 65/
C. § (5)-(7) bekezdése szerint, a pszichiátriai betegséget és az egészségi
állapot miatti indokoltságot külön
jogszabály szerint kell igazolni.”
A kérelmeket a körjegyzõségen,

illetve a családgondozónál lehet benyújtani. Az ellátásért térítési díjat
nem kell fizetni.
Az önkormányzat biztosítja továbbá a Gyermekek védelmérõl és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XIII. törvény (továbbiakban:
Gyvt.) 39. §-sa szerinti gyermekjóléti
szolgáltatást is.
Gyermekjóléti szolgáltatás
Gyvt. 39. § (1) „A gyermekjóléti
szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védõ speciális személyes szociális
szolgáltatás, amely a szociális munka
módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és
lelki egészségének, családban történõ
nevelkedésének elõsegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelõzését, a kialakult veszélyeztetettség
megszüntetését, illetve a családjából
kiemelt gyermek visszahelyezését.
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás
feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történõ nevelésének elõsegítése érdekében
a) a gyermeki jogokról és a gyermek fejlõdését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
b) a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a
mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelõzését célzó tanácsadás
vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
c) a szociális válsághelyzetben
lévõ várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint számára a családok átmeneti otthonában igénybe vehetõ ellátáshoz
való hozzájutás szervezése,
d) a szabadidõs programok szervezése,
e) a hivatalos ügyek intézésének
segítése.
(3) A gyermekjóléti szolgáltatás
feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelõzése érdekében
a) a veszélyeztetettséget észlelõ és
jelzõ rendszer mûködtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elõsegítése a megelõzõ rendszerben,
b) a veszélyeztetettséget elõidézõ
okok feltárása és ezek megoldására
javaslat készítése,
c) az a) pontban, valamint a 17. §

(1) bekezdésében meghatározott személyekkel és intézményekkel való
együttmûködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,
d) tájékoztatás az egészségügyi
intézményeknél mûködõ inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történõ elhelyezésének lehetõségérõl.
(4) A gyermekjóléti szolgáltatás
feladata a kialakult veszélyeztetettség
megszüntetése érdekében
a) a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: családgondozás) a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkezõ mûködési zavarok ellensúlyozása,
b) a családi konfliktusok megoldásának elõsegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
c) az egészségügyi és a szociális
ellátás - különösen a családsegítõ szolgáltatás -, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése,
d) javaslat készítése a gyermek családjából történõ kiemelésére, a leendõ gondozási helyére vagy annak
megváltoztatására.
(5) A gyermekjóléti szolgáltatás
feladata a családjából kiemelt gyermek
visszahelyezése érdekében
a) a családgondozás biztosítása az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végzõ intézménnyel együttmûködve - a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülõ és a gyermek közötti
kapcsolat helyreállításához,
b) utógondozó szociális munka (a
továbbiakban: utógondozás) biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végzõ intézménnyel együttmûködve - a gyermek családjába történõ visszailleszkedéséhez.
A gyermekjóléti szolgálat családgondozója 2009. január 1. napjától:
Pál-Fám Mária, aki ügyfélfogadást
tart az önkormányzat székhelyépületében minden csütörtökön 8-930 óra
között, azt követõen 11 óráig családlátogatást végez az alapellátásban
lévõ gyermekek családjánál.
Az ellátások igénybevételével
kapcsolatban bõvebb felvilágosítás a
körjegyzõségen kérhetõ.
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Könyvtári szolgáltatás
Kicsi falunk parányi könyvtára
nagy utat tett meg az elmúlt idõszakban Európa felé, a jövõbe vezetõ úton.
A tavaly elkezdett átfogó felújítás-korszerûsítés idén folytatódott a megszépült környezetben egy új, modern számítógép is került nyomtatóval, s több
témakörben számos szép, új kiadvánnyal bõvült a könyvállomány, valamint rendszeresen érkeztek hetente,
illetve havonta megjelenõ folyóiratok. Ez a korszerûsítés a fenntartó Önkormányzat erejébõl nem lett volna
ilyen mértékû, az elmúlt évhez hasonlóan 2008-ban is biztosított az állam
egy keretösszeget, melynek egy részét
most is a fenntartó fordítja a könyvtárral kapcsolatos költségek fedezésére,
a fennmaradó részébõl pedig a szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény
gazdálkodhat. Talán ezen felúításnak
köszönhetõ, hogy bõvült a könyvtárba beiratkozott olvasók köre, és örömmel számolhatok be. Hogy könyvtárlátogatók tábora is jelenõsen bõvült.
A gyerekeket inkább a számítógép
vonzotta, de azért szívesen lapozgatták az új könyveket is, illetve keresték az iskolában kért olvasmányokat
is. A felnõttek tetszését is elnyerte a
modern technika megjelenése a
könyvtárban, de õk inkább a könyveknek, folyóiratoknak szenteltek nagyobb figyelmet ki-ki a saját ízlése
szerint .Mint minden új esztendõ, így
a 2009-es év is hoz magával változtatásokat: ez évben is támogatja az állam a könyvtárakat, de sajnos a világban zajló gazdasági válság itt is érzeti
hatását, mert bizonyos feltételekhez
szabja a támogatás létét…

Szeretnénk bõvíteni a könyvtári
szolgáltatások körét: internet hozzáférés lehetõvé tételével, valamint még
egy számítógép, vagy egy televízió és
DVD lejátszó beszerelésével. Továbbá a szakkönyv állományt szeretnénk
növelni, frissíteni a szépirodalmi kiadványok állományát, valamint tervezzük mûsoros DVD lemezek beszerzését. Továbbá kikölcsönözhetõk lesznek a folyóiratok is: Kiskegyed, Nõk
Lapja, IM, Magyar Horgász, Praktika
Popkorn. A rendelkezésére álló keretösszegekbõl lehetõség van továbbá
rendezvények lebonyolítására: pl.:
elõadásokat szerveznénk a lakosság
érdeklõdésének, igényeinek figyelembevételével különbözõ témakörökben
/egészséges életmód, mezõgazdaság,
kézmûves foglalkozások/. A könyvtár
használatával kapcsolatos bõvebb információk megtekinthetõk a könyvtárban kifüggesztve, illetve a könyvtáros is tájékoztatja az érdeklõdõket a
szabályokról, valamint a lehetõségekrõl. A világ, melyben élünk folyamatosan változik, fejlõdik, az élet rohanó léptekkel halad elõre. Többek között a könyvtár is azt hivatott szolgálni, hogy ezekrõl a változásokról a
megjelenõ új találmányokról a lehetõ
legtöbb információ eljusson a legkisebb településeken élõ emberekhez is.
Ebben szeretne segítségünkre lenni a
továbbiakban is Tián Józsefné Erzsike, mint megbízott könyvtáros a
könyvtár nyitvatartási idejében vagy
azon kívül is. Minden kedves érdeklõdõt szeretettel vár: a KÖNYVTÁR!!!
Tián Józsefné
mb. könyvtáros

Patalomi Polgárõr
Egyesület
Az idén augusztus 9. napján ismét megrendezésre került a már hagyományossá vált „Rizsfesztivál”,
amelynek biztosításában részt vettünk. Felügyeltünk e rendre, irányítottuk a forgalmat, az esti bál során
is felügyeltünk, hogy semmiféle
rendbontás ne legyen és a rendezvény
zavartalanul bonyolódhasson.
Augusztus 25-27-ig a gyermekeknek nyári táborozást szervezett az önkormányzat, amelynek keretében a
gyermekek a szociális otthon parkjában sátoroztak. A gyermekek éjszakai nyugalmát felügyeltük és persze
azt is, hogy köztük sem legyen semmilyen probléma.

Patalomi Nyugdíjas Egyesület
2008. év második felében elmentünk kirándulni és füödni Csisztapusztára.
részt vettünk az idõsek hónapja alkalmából rendezett bemutatón Taszáron.
Október hónapban a Batéi Nyugdíjas Klub meghívott bennünket egy baráti
találkozóra, amely nagyon kellemes hangulatban telt el.
Novemberben mi is viszonoztuk a meghívást és megvendégeltük a batéi
csapatot a kultúrházban, ahol egy nagyon kellemes délutánt töltöttünk együtt.
December hónapban a Kaposvári Keleti Kistérség nyugdíjas vezetõi Patalomban tartották az évzáró ülésüket. Ez a nap nemcsak a tanácskozásról szólt,
hanem a szórakozásról is, mert a vendégeink megtekintették a község néprajzi
gyûjteményét, a kápolnát és a Bor Irénke néni babagyûjteményét is.
Minden rendezvényen nagyon jól éreztük magunkat. Örülök, hogy a falu
nyugdíjasait ki lehet otthonukból mozdítani, hogy együtt tölthessük el idõnket
kellemesen, szórakozva, beszélgetve.
Ebben az évben is szeretnénk minél több programot szervezni, kirándulni
menni, vagy egyszerûen csak itthon egymás között elbeszélgetni.
Bognár József
elnök

polgárõrségünk a 2008. évet sikeresen zárta. Ezúttal megköszönöm
a polgárõrség tagjainak a 2008. ében
végzett munkájukat, valamint az
Igali Rendõrõrsnek a gyors reagálását.
A térfigyelõ kamararendszer továbbra is nagy segítséget jelent a bûncselekmények megelõzésében.
Továbbra is számítok a közös
együttmûködésre, és ezúton kívánok
boldog új évet!
Szilágyi József
polgárõr parancsnok
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Somogyi polgármesterek fakanállal
Nagyszakácsi, 2008. július 31.
Huszonötféle pogácsa került a zsûri elé a Dél-dunántúli régió turizmusbarát polgármestereinek Nagyszakácsiban rendezett találkozóján. 15 csapat versenyzett, közülük két település
már nyolcadik alkalommal mutatja be
tudományát.
Hogy milyen volt a sokféle, fantáziadús pogácsa diósan, szilvával megbolondítva, hagymásan, tepertõsen,
tökmagosan, sajtos-tejszínesen vagy
paprikás-túrósan? A versenyudvar asztalaira kirakott kóstolnivaló gyors elillanásából úgy sejlik, kiváló lehetett
mind. A legjobb díjat elnyerõt a Somogy Portál tudósítója is megízlelte
Keszler Ferenc patalomi polgármester
szívélyes invitálására. Akkor még sem
a vendég, sem a kínáló házigazda nem
tudta, hogy a szõttes szalvétában kínált krumplis pogácsa elsõ helyezést
ért el az igényes bírálók elõtt.
Tegnap bizonyossá vált, hogy Patalomnak kiváló szakácscsapata van:
nem volt elég számukra a pogácsás
elõbbség, dobogós helyezést értek el
a települések fõzõversenyén is. Az ítéletre felkért urak ugyanis úgy döntöttek, hogy második helyezést érdemel
a patalomi krumplis tészta! Ezzel koronát kapott egy szívünk szerint ugyan
kedves, de a mindennapokban nem
sokra tartott étel. Örüljünk neki, hisz a
magyar konyha híre nem a különleges, idegen nemzetektõl átvett ízeken
alapul, hanem az olyan ételeken, mint
a kemencében paprikás-hagymás alapon ropogósra pirult, szalonnával
megbolondított krumplis tészta.
Nos, maradjunk a versenynél: két
település vitt még el dupla elismerést.
Zákányfalu harmadik helyezést ért el
sajtos pogácsájával, míg polgármesterük, Rada János bora a vörös borok versenyén kapott bronz minõsítést. Személyes tapasztalatunkat itt sem hallgathatjuk el: bár díjat nem kaptak a
fõzõversenyben, ám a gombával ízesített dámszarvas pörkölt igazán kiváló volt.
Valójában ezen a versenyen nehéz
helyezéseket osztani, hiszen a résztvevõ csapatok már kipróbált fõzõk, s
a szabadtûzön készült ételek között

Fõzõversenyeken
elért eredmények
2008. június 28. Krumplis-fesztivál
Mernye
Patalom csapata:
- Kakas Ferenc csapatvezetõ
- Keszler Ferencné
- Varga Jánosné
- Szántó Józsefné
Eredmények:
fõtt étel kategória: - tejfölös újkrumpli leves – III. helyezés
sült étel kategória: - patalomi
krumplis aprópecsenye – nem nyert
2008. július 27. Rétes-fesztivál
Mesztegnyõ

nagyon nehéz sorrendet felállítani.
Szenvedtek is a zsûri tagjai, hiszen
jobbnál jobb kulináris élvezetben volt
részük.
A különleges asztali örömök Somogyban rendezvénysorozat tegnapi
programján - amikor a települések csapatai mutatták meg fõzõtudományukat - az alábbi eredmények születtek.

Fõzõverseny
1. helyezés: Mesztegnyõi rétessütõ
asszonyok
Díjnyertes étel: mesztegnyõi sárdagasztó réce rétestésztával könnyítve
2. helyezés: Patalomi önkormányzat
Díjnyertes étel: Krumplis tészta kemencében pirítva, hagymával, szalonnával
3. helyezés: Nagyszakácsi csapata
Díjnyertes étel: Somogyi betyár
batyus leves, káposztával töltött
pulykarolád színes borsmártással, bazsalikomos pulyka kemencében sült
új krumpli ágyon, erdei gyümölcsös
lepény

Pogácsasütõ verseny
1. helyezés: Patalom (krumplis pogácsa)
2. helyezés: Nagyszakácsi (paprikás-túrós pogácsa)
3. helyezés: Zákányfalu (sajtos pogácsa)
A fenti cikk a verseny után jelent
meg az interneten.

Patalom csapata:
- Kakas Ferenc csapatvezetõ
- Keszler Ferencné
- Bognár Józsefné
Eredmények:
- káposztásrétes – külön díj
- húsos krumplis rétes – II. helyezés
2008. július 31. Polgármesterek
kedvenc étele és pogácsasütõ verseny
Nagyszakácsi
Patalom csapata:
- Keszler Ferenc polgármester
- Keszler Ferencné
- Werner Gáborné
- Bognár Józsefné
- Kakas Ferenc
Eredmények:
- pogácsasütõ verseny: krumplis
pogácsa – I. helyezés
- polgármester kedvenc étele:
krumplis tészta – II. helyezés
2008. augusztus 9. Rizsfesztivál
Patalom
Patalom csapata: - Patalomi Nyugdíjas Egyesület nevében Bognár
Józsefné
Eredmények:
fõtt ételek kategóriában: Ludaskása- I. helyezés
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Mihályi Jolán

Karácsonyi ünnepség
Karácsony ünnepén

Karácsonykor a szeretet ünnepén
a fenyõfákon kigyúlt már ezernyi gyertyafény.
Mindenütt a kalácsok, sütemények, finom ételek
illata teszi varázslatossá az amúgy megváltozott életet.
Ilyenkor mindenki meghitt hangulatban
elõször bontogatja a szerényebb, jobb ajándékokat,
azután következik, hogy sikerül a vacsora
mi ízlik jobban: a rántott gomba vagy a halacska.
A karácsonyt nemcsak családokban ünneplik,
szociális otthonokban is közösen készülõdnek:
a nõvérek a mozgékony, ügyes lakókkal igyekeznek,
hogyan tegyék kellemesebbé betegebb lakóinak az ünnepet.
Vannak pártfogó hivatalos személyek, vendégek,
akik értékes ajándékokkal, édességgel kedveskednek.
A lakók ezt megköszönvén kézimunkákat készítenek.
Ki-ki tehetségéhez mérten kis mûsorral hálálja meg
Önfeledten azért nem tudunk igazán ünnepelni,
mindannyiunknak a lelkét bántja, hiányzik valaki.
Van, akinek soha nincs látogatója, nem jön hozzá senki.
Az is fájó, feledhetetlen, éppen karácsonykor veszítette el,
Aki legtöbbet jelentett a sebzett lelkû betegnek.

Kedves Gyerekek!
A „Patalomi Hírmondóban”
megjelent információkból hiányoznak a ti gondolataitok.
Kérünk benneteket, színesítsétek az újság tartalmát írásaitokkal,
verseitekkel, rajzaitokkal. A rajzok
legyenek színesek, tükrözzék hovatartozásotokat, érzelmeiteket. Javasoljuk, hogy témáitok között szerepeljen „Az én falum” címû munka, amely lehet rajz, festés A 4-es
rajzlapon. Ezeken a munkáitokon
tükrözõdjön, hogyan látjátok környezeteteket, és hogyan szeretnétek látni.
A beküldött rajzaitokból kiállítást rendezünk, és a legszebbeket
értékes díjakkal jutalmazzuk.
Beküldési határidõ:
2009. február 28.
A rajzok leadhatók:
- Skoda Norbert falugondnoknál
- Mester Anita tanító néninél

A falu karácsonyi ünnepségére december 19-én este 18 órai kezdettel
került sor. A kultúrház karácsonyi díszbe öltözött ez alkalomból. A sarokban
állt ünnepi pompájában a karácsonyfa, és a színpad szélét is karácsonyi
díszlet borította. A magyaratádi iskolások adtak hangulatos, nagyon szép
mûsort, versekkel, énekekkel, jelenetekkel. A patalomi gyermekek közül
inkább a kisebbek szerepeltek: Herceg
Dzsenifer, Orsós Andrea, Bor Vivien,
Bor Gábor, Kapinya Patrik, Tán Balázs,
Tián Gergõ, Nemes Bence. Klarinéton
adott elõ karácsonyi mûveket Bozsó
Bibiána és Bozsó Babett. A mûsor végén közösen a nézõkkel elénekelték a
Mennybõl az angyal címû éneket, miközben a gyerekek lejöttek a színpadról és a saját égõ gyertyáikkal meggyújtották a nézõknek már elõzõleg
kiosztott gyertyákat. A gyerekeket a
magyaratádi iskola két pedagógusa,
Nagyné Bõhm Mária és Kele Andrea
tanította be.
A mûsor végeztével nem széledtek
szét az emberek, hanem együtt maradtak egy kis beszélgetésre, miközben
kaláccsal lettek megvendégelve az
ottmaradottak.

Mikulás járt a faluban

Mint ahogy azt illik is, december 6. napján télapó járta a falut és betért a 14
év alatti gyermekekhez, hogy átnyújtsa az önkormányzat által készített mikulás
csomagokat. A télapót két rossz krampusza is elkísérte, akik rakoncátlankodtam
egy keveset, de azért sokat segítetek a jóságos, öreg télapónak a csomagok
kiosztásában. A gyerekek szeretettel várták a télapót, volt, aki verssel vagy
dallal örvendeztette meg a télapót a csomagért cserébe.
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Irénke néni babamúzeuma
Bevezetõül annyit kívánok elõadni, hogy Bor Irénke nénirõl a
„Patalomi Hírekben” a teljesség igénye nélkül fogalmaztam meg
gondolataimat, ezért visszatértem, hogy látogatásom során meggyõzõdjek arról, hogy a mondás igaz, miszerint: gyermekkorunk
jelei ott maradnak életünk helyszínén, ahogy a virág illata is ott
marad a szobában, amit díszített.
Beszélgetésünk során Irénke néniben felelevenednek a szülõi
házban töltött gyermekkori emlékek, különösen a szabó-varró édesanyjáról, akinek ügyes kezei nyomán szebbnél-szebb ruhaköltemények készültek el. A család ruhatára színes és egyéni volt. Környezetében élõk kérésére másoknak is szívesen varrt. Irénke néni, mint
fejlõdõ leányka, ott sündörgött a varrógép körül és szent áhítattal

nézte, figyelte édesanyja boszorkányos ügyességét, a készülõ ruhák
alakulását. Sóvárogva várta, hogy talán egyszer a varrógép munka
nélkül pihen, akkor õ is kipróbálhassa. Sikerült bebizonyítania,
hogy örökölte édesanyja kézügyességét. Egyre több sikerélmény
birtokába jutott, és már önállóan dolgozhatott. Ezután már nem is
akart más, csak varrni és varrni.
Patalomba repítette az élet új családba. Álma- ágya volt, hogy a
családjának varrjon. Egyre több és több ruhadarad készült el keze
munkája nyomán. A kézimunkázás is hozzátartozott hétköznapi életéhez, már amennyi ideje maradt erre a nehéz fizikai munka után.
Mindig úgy érezte, hogy kikapcsolódást, pihenést jelent számára ez
a hasznos idõtöltés, mert a színes fonalak, szép minták mindig is
vonzották.
A babákhoz való kötõdése messzi idõre nyúlik vissza. Beszélgetésünk õszinte és nyitott volt. Azt is elmondta, hogy a tsz-ben
becsületes helytállásáért jutalomutazásban részesült. Így jutott el
Leningrádba, a mai Szentpétervárra. A különbözõ népviseletbe öltöztetett babák látványa elbûvölte. Három babával tért haza. Ekkor
kezdõdött a szenvedélyes babagyûjtése. Boldog volt, ha ajándékba
babát kapott. Ilyenkor azonnal megszületett fejében az elképzelés
arról, hogy milyen ruhát fog varrni az új jövevénynek.
A babákhoz való ragaszkodása arra az idõre is visszanyúlik,
amikor gyermeket várt, természetesen kislányt. Gondolatban öltöztette szebbnél-szebb ruhákba, fésülte, cicomázta. A kislány helyett
egy göndör hajú fiú született. Joci fia szerencsés volt, mert édesanyja szeretete szorgos keze munkája tükrözõdött változatos ruhatárán.
A babák vásárlása folyamatos volt, így szépen gyarapodott a
babavilág. A két beszélõ baba engem is elbûvölt. Csacsognak, mosolygósak, leveszik az embert a lábáról.
Látható örömmel kalauzolt Irénke az egyik szobában kialakított
házi babamúzeumban. Kíváncsian figyelt, hogy észre veszem-e az
új babákat a babacsalád tömegében. A legszembetûnõbb volt az a

baba a polcon, amely a Kakas Feri népviseleti öltözékének a tökéletes mását viselte.
A házi babamúzeumba többen is ellátogattak: a Batéi Nyugdíjas
Klub, a Kaposvári Keleti Kistérség vezetõi.
Irénke néni életében voltak szomorú, nehéz idõszakok, amikor
úgy érezte, hogy még több idõre van szüksége, hogy a mosolygó
babák között némi megnyugvást találjon. H a nem is mondta ki, de
úgy érezte, hogy kibírni mindent és menni, csak menni, csak mindig
tovább...
Majd egy idõ után a lelke mélyén kezdett csendesség lenni,
akkor tudatosult benne a következõ: „...ha életünknek meg van a
miértje, akkor majdnem minden hogyanját el tudjuk viselni.” Irénke
néni hogyanja folytatódott még több tenniakarással, kitartással az
újabb és újabb babák öltöztetésével, varrással, kötéssel, cicomázással.
Valamennyien tudjuk, érezzük, hogy „mindennap megszûnik
valami, amiért az ember szomorkodik, és mindennap születik valami, amiért érdemes élni és küzdeni.”
Már elköszönõben voltam, amikor a konyhaasztalon megpillantottam egy hófehér, igen aprólékos munkával elkészített, habos,
könnyû, csupa fodros tüll ruhakölteményt. Kíváncsian kérdeztem
melyik babát öltözteti ebbe a csodába. Irénke néni felszabadultan,
nevetve válaszolta, hogy a baba a fürdõszobában van, mert éppen a
haját mosta, fürdette.
Irénke néni elmondta még, hogy a közel jövõben terveiben szerepel a polcok bõvítése, szeretné, ha jobban érvényesülne a babák
nagysága, sokfélesége, ruháiknak szépsége. Látogatásom Bor Irénke néninél a erõfényes, de hideg szombat délelõttön nagyon jólesõ
érzéssel töltött el, mert eszembe jutott egy bölcs mondás: „Ha valaki
megtalálja önmagát, olyan palotába jut, amelyben élete végéig méltósággal lakhat.”
Irénke néninek kivételes, maga teremtette palotája van, mait kevesek mondhatnak el magukról.
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A várvédõ egri nõk késõi utódai
2008. szeptember 20. napján a falunk kirándulást szervezett
Egerbe. A kiránduláson 83 fõ vett részt kettõ autóbusszal.
Mint az 1552. évi ostromot a törökök mi is a Szépasszonyvölgyének megszállásával kezdtük a napot szemerkélõ esõben, ami
azonban nem szegte kedvünk. Itt még bizakodtunk benne, hogy
zökkenõmentes és vidám lesz a napunk öt óra utazás és a korai
felkelés ellenére.
11 óra körül érkeztünk meg a völgybe, ahol az ebédet is terveztük elkölteni. Az ebédre elõzetes megbeszélés alapján a TalizmánTulipán vendéglõben kerül sor. Annak tudatában voltunk akkor még,
hogy nekünk tán könnyebb dolgunk lesz az egri látogatással, mint
valaha a törököknek annak idején, hiszen mi magyarok vagyunk. De
sajnos már itt elkezdõdtek a megpróbáltatások. Maga az ebédeltetés
rendben lezajlott, az ételek finomak voltak, jó volt a kiszolgálás is
egy egészen hangulatos kis vendéglõben. Az emberek befejezték az
étkezést, többen felálltak, kimentek. Fizetésre került a sor és úgy
gondoltuk ez nem fog problémát okozni és pincér családonként beszedi az ebéd árát, ahogy szokás egy étteremben. De ekkor az igen
felpaprikázódott tulajdonos közölte velünk, hogy õ nem tudja így
beszedni a pénzt, szíveskedjünk mi összeszedni, mivel már sokan
elmentek és õk nem ismerik a társaságot és így lesz, aki nem fog
fizetni. Persze az emberek nem mentek el, mert mindenki tudja, hogy
amit fogyasztott azt ki kell fizetni, csak kimentek egy ebéd utáni
cigarettára, mivel már sokat vártak, hogy a pincér az asztalokhoz
fáradjon. Hosszú, kellemetlen vita vette kezdetét, amelyben a tulajdonos közölte, hogy õ 1983 óta vendéglátós és ilyenre még nem volt
példa. Megkérdeztük, hogy ha egy átlagos vasárnapon betér ide,
mondjuk tíz család ebédelni, akiknek semmi közük egymáshoz, akkor is felszólítanak valakit, hogy szedje össze a pénzt? Erre közölte,
hogy ne oktassuk ki õt. Mivel a „kedves” tulajdonos nem kevésbé

„kedves” felesége kezdett hisztérikus állapotba kerülni és kritikátlanul viselkedni velünk, úgy láttuk jobban, ha összeszedjük a pénzt.
Keszler Feri és a Bozsó Ági járták végig a családokat és szedték
össze az ebéd árát. Nagyon nehéz dolguk volt, mert visszaadni sem
tudtak, mint ahogy a vendéglõ fizetõs pincére talán tudott volna.
Másfél órát tartott a küzdelem köztünk és a kitartó, magukat hõsiesen védõ egriek közt. De továbbra sem csüggedtünk, remélve, hogy
több megpróbáltatás már nem ér bennünket, hiszen Eger gyönyörû
és ez minden kellemetlenségért kárpótol majd bennünket.
13.30-kor találkoztunk az idegenvezetõvel a bazilikánál. Egy
nagyon kedves, fiatal idegenvezetõt kaptunk, egy rengeteget mesélt
nekünk a városról, nevezetességekrõl. Színesen, érdekesen elõadva és mindent megmutatva vezetett bennünket a városon át. Gondoltuk, mégis szép és jó minden itt Egerben. A városnézés utolsó
állomása az egri vár volt.
Ide 15.30-kor érkeztünk meg. Már a buszon az utaslista alapján
összeszámoltuk, hogy hány fõ gyermek, felnõtt és nyugdíjas van a
csoportban. Az internetrõl ki lett nyomtatva egy tájékoztató, amely
tartalmazta, hogy milyen jegykategóriák vannak. Ez alapján számoltuk össze az embereket. A Bozsó Ági az idegen vezetõvel odament jegyet venni, teljesen magától értetõdõen kért gyerek, felnõtt
és nyugdíjas jegyet a csoport létszámának megfelelõ mennyiségben. Itt megkezdõdött a komoly várvédelem. (Biztos azt hitték,
hogy nem magyarok vagyunk, hanem az 1552-es török támadók.)
Dobó Katica késõi leszármazottja hõsiesen védelmezte ellenünk a
várat pénztárosnõ képében.
Zárójelben jegyezném meg, hogy a polgármester úr minden
évben a „Kulturális örökség napján” viszi a település lakóit kirándulni, mivel ezen a napon a várakban, múzeumokban…stb. ingyenes a belépés. Hát itt nem volt az!!! Eger nem csatlakozott ehhez a
programhoz, mint ahogy az elõzõ években tapasztaltuk Szigligeten,
Veszprémben, Nagyvázsonyban, Sárváron, Kõszegen…, hogy csak
azokat a helyeket említsem, ahol jártunk.
A pénztáros hölgy, aki olyan finom volt velünk, mint egy lópokróc, közölte, hogy diákjegyet 18 éves korig adnak, nyugdíjas
jegyet 62 év felett. Megkérdeztük, hogy mi a helyzet a diáknak
minõsülõ diákigazolvánnyal rendelkezõ 20 évessel, és a 62 évet
még be nem töltött nyugdíjassal. (Jómagam is nyugdíjas vagyok,
bár még csak 59 éves.) A „kedves” pénztáros hölgyet mindez nem
érdekelte, szigorúan ragaszkodott az életkorhoz. Mit volt mit tenni,
ha be akartunk jutni a várba, be kelet tartanunk a várvédõk követeléseit, így hát lobogtattuk a fehér zászló és nekiálltunk megint számolni. A polgármester úr felszólította a kirándulókat, hogy rendezõdjenek három csoportba: 18 év alattiak, 62 év felettiek és a harmadik a maradék. Megszámoltuk így az embereket és megint megkíséreltük a jegyvásárlást. A pénztáros hölgy rezzenéstelen faarccal
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közölte, hogy rendben van, de a kedvezményes jegy megvásárlásához szükség van az életkor bizonyítására és kéri az igazolványokat.
Akinek nem tudunk igazolványt bemutatni, hogy az érintett kategórián belüli a kora, annak teljesáru jegyet kell vennie. Polgármester úr
és a Bozsó Ági ezen a ponton kezdtek el kijönni a sodrukból. Néminemû vita után csak megadtuk magunkat: be lett jelentve a csoportnak, hogy kérjük az igazolványokat. Erre a csoportból sokan fellázadtak és távoztak a várból, mert éppen elegük lett a 45 perce tartó
huza-vonából. Közben jött egy német csoport, akik 5 perc alatt
bejutottak a várba. Az esõ is el kezdett esni. Akinek volt esernyõje,
felhúzta, akinek nem, az ázott.
Volt olyan gyermek, akinek nem volt ott a diák igazolványa, de
gondoltuk, hogy egyértelmûen látszik, hogy gyermek és belefér a
diák kategóriába. De nem! Kõszívû pénztárosunk oda sem pillantott
így hát megvettük ennek a gyermeknek a teljesáru jegyet. Volt még
probléma az igazolványok kiválogatásával, aztán mivel számlát kértünk, mire azt megkaptuk, azért is keményen meg kellett küzdenünk. A pénztár után egy úr állt esernyõvel, aki arra volt hivatott,
hogy a jegyeket ellenõrizze. Tartottam tõle, hogy ha ezek után elkéri
a jegyeket, akkor itt lincshangulat fog kialakulni. De nem kérte és ez
megnyugtató volt. Egy órát tartott az ostrom, mire bejutottunk a
várba. Az egri hõs várvédõ nõk késõi utódja – a pénztáros – sikeresen megvédte ellenünk – magyar látogatók ellen – a várat 2008-ban.
Nagyon gyorsan kellett végigszáguldanunk ezen a gyönyörû
váron, mert közeledett a záróra. Az idegenvezetõnk a várfalról mutatta meg a várost és azokat a helyeket, ahová még el szeretett volna

Együtt-Egymásért Nyugdíjas
Egyesület
Az idõsek hónapja alkalmából egy kiránduláson vettünk részt 2008. október hónapban. Kirándulásunk útvonala Mohács, Eszék (Horvátország) és Harkány. Mohácson
és Eszéken városnézés volt a program. Harkányban egy
uzsonnaebéden vettünk részt a Panoráma fogadóban. Utána a harkányi gyógyfürdõben mártóztunk meg. Az utazás
teljes költségét és az ebédet az egyesület biztosította a résztvevõk számára.
2008. december 12. napján egyesületünk nyugdíjas
karácsonyt rendezett a Park Szociális Otthonban. Az ünnepség keretében minden résztvevõ egy ebédet és ajándékcsomagot kapott. Az ajándékcsomag értéke 1.500,-Ft/
fõ, tartalma egy fürdõlepedõ, gyümölcs és szaloncukor, valamint a hölgyeknek díszgyertya, a férfiaknak pedig egy
üveg bor. Az ünnepség és az ajándék költségeit az egyesület finanszírozta.
A 2008. évben Nemzeti Civil Alapprogram által kiírt
pályázaton számítógépet, nyomtató és kiegészítõket nyertünk 200.000,-Ft értékben.
Egyesületünk költségvetése a 2008. évben 1.200.000,Ft volt. Ezeket a pénzösszegeket különbözõ pályázatokon
nyertük és ebbõl tudott egyesületünk gazdálkodni.
Porkoláb Lászlóné elnök

Somogy Megyei kitüntetés
a kiemelkedõ munkáért

vinni bennünket, de az esõ vigasztalhatatlanul hullott. A csoport
szétszéledt, a busznál 18.30-kor találkoztunk és indultunk haza.
Somogy megyébõl Patalomból 83 fõvel 10 órás utazást felvállalva ilyen elkeserítõ élményben kellett részesülnünk, amelyben a
sok-sok év alatt még egy kiránduláson sem volt részünk.
De mindezek ellenére azt hiszem, mindenki jól érezte magát,
nem törõdve a kellemetlenségekkel. Összességében elmondatom,
hogy a kirándulás jól sikerült.
Az szomorít el, hogy létre hívtak egy ilyen nagyszerû programot, mint a kulturális örökség napja, nyilván azért, hogy ezzel még
népszerûbbé tegyék kis hazánk csodálatos értékeit, hogy fiatalok,
idõsek egyaránt megismerhessék hazánk történelmi helyeit, illetve
azok számára is elérhetõvé tegyék, akik nem engedhetik meg maguknak az olykor drága belépõk jegyek megvásárlását. Sajnálom,
hogy éppen Eger nem csatlakozott ehhez a programhoz. Az pedig
fõképp elszomorító, hogy Egerben a várban nem a megfelelõ ember
ül egy adott helyen, aki kedves és segítõkész tudna lenni, ha már a
város híres turisztikai hely és ebbõl él.
Kakas Ferenc

Porkoláb Lászlóné az
Együtt-Egymásért Nyugdíjas
Egyesület elnöke az Idõsek Világnapja és Hónapja alkalmából 2008. október 25. napján
Tabon megrendezett gálán a
Somogy Megyei szépkorúakért
hosszú idõn keresztül végzett
kiemelkedõ tevékenysége elismerése képpen kapott oklevelet és plakettet, amelyet Gelencsér Attila a Somogy Megyei
Közgyûlés elnöke adott át.
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Sikeres õszt produkáltak a labdarúgók

A felnõtt csapat az elõzõ évet befejezõ kerettel futott
neki a 2008-2009-es bajnoki pontvadászatnak. A felkészülés felemás mérleget mutatott. Bíztató játék mutatkozott a
mérkõzéseken, de bosszantó vereségek is becsúsztak. A
Magyar Kupa elsõ fordulójában a megyei I. osztály egyik
favorit csapatával, Kaposmérõvel sodorta össze a gárdát
fortuna, ahol a papírforma érvényesült, így hamar búcsúzni
kényszerültünk a sorozattól.
Talán a nyári kisebb pofonoknak köszönhetõen a bajnoki pontvadászatban már sorozatos gyõzelmek követték
egymást. Egyetlen egy vereség rontja az amúgy kiváló õszi
teljesítményt, ennek köszönhetõen a csapat az õszi idényt
az elõkelõ negyedik helyen zárta. A rendkívül kiegyenlített mezõnyben csupán egy pont a hátrány a második helyezett csapat mögött. Tehát okkal bízhatunk a sikeres tavaszi folytatásban, ahol ismét van esély elérni, vagy talán
felül is múlni a két évvel ezelõtti osztályzós helyezést.
Az ifjúsági csapat szintén nagy reményekkel vágott neki
a 2008-2009-es szezonnak. Erre adhatott okot az elõzõ

kaptak. Ezzel a negyedik helyet foglalják
el a tabellán, de a lemaradásuk az éllovastól csupán 3 pont.
A folytatásban a cél a biztos dobogós
helyek megszerzése, amivel szépen tudnák megkoronázni ez évi teljesítményüket.
December 12-én immár hagyományosan egy jó hangulatú sportbállal zárta az
évet a csapat és a leghûségesebb szurkolók. A sportbálon búcsúztattuk közösen
Vers Csabát, aki visszavonult az aktív játéktól. Ezúton is szeretnénk megköszönni neki a munkáját, illetve játékát, amit az elmúlt években a csapatért tett.
Tóth Gyula

Tabella,Megyei III. osztály, Kapos csoport, felnõtt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Csapat

M

GY

D

V

R

K

GK Pont

Kisbárapti SE
Somodori SE
Somogyaszaló SE
Patalom E. SZ. SE
Toponár SE
Nak SE
Szentgáloskér KSK
Somogyszili SE
Kapostáj SE Zimány
Simonfa SE
Kazsok KSE
Gamás SE

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

9
7
7
6
6
6
4
3
3
2
2
1

2
2
1
4
2
1
1
3
1
2
0
1

0
2
3
1
3
4
6
5
7
7
9
9

44
32
33
26
13
19
20
28
11
17
20
11

5
18
13
12
9
21
17
25
34
38
41
41

39
14
20
14
4
-2
3
3
-23
-21
-21
-30

29
23
22
22
20
19
13
12
10
8
6
4

Tabella,Megyei III. osztály, Kapos csoport,ifjúsági

bajnokságban elért negyedik hely is. A nyári szünetben a
csapat az elõrelépést tûzte ki célul, azaz a dobogós helyek
egyikének megszerzését. Ennek érdekében a keret együtt
maradt, csak néhány fiatal tehetség távozott, akik már a
Kaposvári Rákóczi NB1-es kiemelt korosztályos csapatában lépnek pályára hétrõl-hétre. A félévben lejátszott 10
találkozó közül 7-rõl gyõztesen távoztak a fiatalok, egy
döntetlent játszottak és csupán kétszer szenvedtek vereséget. Ezeken a mérkõzéseken 58 gólt rúgtak és csak 18-at

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Csapat

M

GY

D

V

R

K

GK Pont

Kisbárapáti SE
Simonfa SE
Somogyszili SE
Patalom E. SZ. SE
Toponár SE
Somogyaszaló SE
Kapostáj SE Zimány
Szentgáloskér KSK
Somodori SE
Gamás SE
Kazsok KSE
Nak SE

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
0
10

8
8
7
7
6
4
3
3
3
2
0
0

1
0
2
1
0
0
2
1
0
1
0
0

1
2
1
2
4
6
5
6
7
7
0
10

49
26
61
58
24
22
13
23
24
10
0
14

21
7
17
18
12
31
28
35
34
51
0
70

28
19
44
40
12
-9
-15
-12
-10
-41
0
-56

25
24
23
22
18
12
11
10
9
7
0
0
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PATALOMI
EGÉSZSÉGVÉDÕ
ÉS
SZABADIDÕSPORT
EGYESÜLET
2008. ÉVI
BESZÁMOLÓJA
Az egyesület pénzügyi helyzete terveknek megfelelõen alakult a 2008. évben. A költségvetésben nagyon takarékos gazdálkodást terveztünk, amelyet teljesíteni is tudtunk. Sajnos emiatt
sok mindenrõl le kellett mondani és a játékosokat sem tudtuk az
elmúlt évekhez hasonlóan támogatni, de a csapat fenn tudott
maradni és tudta folytatni a bajnokságban való szereplést.
A bevételeink a terveknek
megfelelõen kerültek teljesítésre.
– a Patalomi Önkormányzattól
600.000,- Ft,
– a Magyaratádi Önkormányzattól 300.000,- Ft támogatást kaptunk
– kamat jóváírás és a szövetségtõl visszautalás 21. 575,-Ft.
– az elõzõ évrõl 223.505,- Ft maradványunk volt.
Így 1.145.080,- Ft-ból tudtunk
gazdálkodni az év folyamán.
Összességében 1.049.920,Ft-ot költöttünk, így a bankszámlán és a pénztárban maradt
95.160,- Ft.
Az õsz folyamán az önkormányzati minisztériumhoz nyújtottunk be egy pályázatot, amelyen nyertünk 100.000,-Ft vissza
nem térítendõ támogatást, de ezt
az összeget még nem kaptuk
meg.
A 2009. évre vonatkozóan a
terveink hasonlóak a 2008. évihez: ugyanennyi bevételbõl szeretnénk gazdálkodni hasonlóan
takarékos kiadások mellett.
Rózsa Zoltán
PESZSE elnök

Hatvan éve történt…
A napokban meglátogatott a lakásomon Keszler Ferenc polgármester úr,
melynek nagyon örültem. A köszönés
után még le sem ültünk, a táskájából
elõkerült a Patalomi Egészségvédõ és
Szabadidõsport Egyesület focicsapat
új felszerelésének egy-egy darabját:
bordó mezt, kék nadrágot és fehérszínû harisnyát vett elõ.
Tehát tavasszal új és más színben
fut ki a pályára Patalom labdarúgó
csapata.
Rögtön eszembe jutottak a hatvan
évvel ezelõtti események és körülmények. Akkor sárga és kék volt a színünk.
Az új felszereléshez nem volt elég pénz
– különösen a lábszárvédõhöz. A pótlékot és a fonalat úgy kellett összeszedni a játékosoktól, amelybõl az akkori
leányok a PSE rövidítést és a zöld színû harisnyát elkészítették. A hiányzó
összeszedésével, mint tizenévest, engem bízott meg a csapat mindenese.
Ezt én következetesen meg is tettem.
Talán érdekesnek tûnik, hogy ezt
akkor senki sem vitatta. A fiúk azonnal fizettek, a leányok szorgalomból
hímeztek és kötöttek.
Az elsõ bemutatkozás 1948. tavaszán történt Somogyacsán. Emlékszem
csodálatosan szép volt minden. Szekér kocsival mentünk a mostani
Igalfürdõ által nyitott völgyben, erdõ,
mezõ, rét tarkította a tájat. Én a kocsi
után futottam. Gyönyörû pálya, lelkes
szurkolók fogadtak bennünket. Igazi

zöld pázsit takarta a talajt, körülötte
magas nyárfákkal. Természetesen az
eredmény volt a legfontosabb.
Szülõfalum csapata 1:0-s félidõ
után 2:0-ra nyert a következõ összeállításban: Horváth E., Bognár F., Kovács S., Tormási J., Bor F., Zsalakó K.,
Werner F., Tarr Gy., Tajer J., Orbán I.
Sportszerû mérkõzés volt, remek
játék, nagyszerû küzdelem. A felezõvonallal szemben ültem a fûben egy
kis oszlop mellett, még ma is fülemben
cseng, amikor Bor Szivar hátraszólt
rendkívül éles hangon Tarr Gyuszinak
. – Mit csináltok ott? Itt focizni kell,
vagy nem tudtok? Persze a válasz nem
maradt el. Az acsai csapatból egy
Papp Béla nevezetû focista idegesített
fel gyakran.
Számomra azért is emlékezetes a
fenti mérkõzés, mert akkor köteleztem
el magam a labdarúgás szerelmesének.
Tehát hatvan éve így történt.
Abban a reményben várom tavasszal a pályára kifutó csapatot, hogy
megõrzik a korábbi hagyományokat,
és a tétmérkõzéseken viseljék a régi
színeket is.
.
Nagyon sok gyõzelmet, sikert, eredményes játékot kívánok. Legyen a lelkük mélyen, hogy a színek változhatnak, de a szív nem.
Dr. Horváth Sándor
öregfiú a régi patalomi csapatból

Mihályi Jolán

Pihenõ a dombon
Ha leszáll Patalomban a buszról
a tekintet a zöld kupola alól
a kör alakban beépített padok
szinte pihenésre serkentve vonzó
a polgármester érezte, az építmény ide való.
Az óriás gomba, mintha a közeli
erdõbõl pottyant volna,
nemcsak a batyuzó, fáradt utazókat,
de a falu és a szociális otthoni lakókat
a körbeültetett virágok illata csalja
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Új részleggel bõvül a Park
Lift is kerül a központi épületbe

A Szociális Munka Napja alkalmából a Magyar Köztársaság Szociális és
Munkaügyi Minisztere a Park Szociális Otthon kollektíváját miniszteri
elismerõ oklevéllel jutalmazta több esztendõs kiemelkedõ szakmai
tevékenységéért. A kitüntetést Varga Zsolt, az intézmény igazgatója vette
A Somogy Megyei Önkormányzat
közelmúltban hozott döntésének megfelelõen több fejlesztés indul a Park
Szociális Otthonban. Jövõ év elsõ felében megkezdõdhetnek a kivitelezési munkálatai az intézmény akadálymentesítésének, amelyre a fogyatékosügyi közalapítványtól és a megyei

Két idõs asszony: Mária és
Mariska. Két különbözõ sors.
Amiben hasonlítanak egymásra, az a vitalitásuk. Ami összeköti õket, az a Park. A patalomi Park Szociális Otthon.
Karácsonyi díszben a patalomi Park Szociális Otthon. A
fényfüzérek kissé sejtelmes
hangulatot sugároznak. A belépõt adventi koszorú és feldíszített karácsonyfa fogadja, és
a mézes sütemények utánozhatatlan illata. Mint otthon. Mintegy százötven embernek ez az
Otthon az otthona. Közöttük él
Kiss Istvánné és Cseh
Lászlóné is.

önkormányzattól kapott támogatást az
otthon. Az épület külsõ akadálymentesítése az intézmény belsõ akadálymentesítésével együtt történik meg,
amely a régóta várt lift telepítését is
magában foglalja. Ezzel együtt megújulnak az intézmény fürdõszobái is
és általában szebbé, korszerûbbé vá-

lik a központi épület belsõ tere. Az
intézmény tavaly átadott új demens
részlegének – az egykori szolgálati
lakások helyén – bõvítése, ennek elõkészítõ munkálatai is megkezdõdhetnek jövõre. Az egykori terveinknek
megfelelõen a jelenleg 9 fõs részlegünk 19 fõs részlegre bõvül, ezzel intézményünk talán legszebb és különálló épületrésze jelentõsen növekedni fog. Elképzelésünk szerint a bõvítés 2010. második felére fejezõdik be,
amely eredményeképpen új férõhelyek
is létesülnek az otthonban.
A központi épületünk tetõszerkezetének és nyílászáróinak a cseréjére
ezúttal nem kerül sor, ugyanakkor reméljük, hogy a következõ év elején
esedékes megyei önkormányzati közgyûlésen pozitív döntés születik e beruházások megkezdésérõl is.
Örömteli tény az is, hogy nemsokára intézményünkbe új és korszerû
mikrobusz érkezik, amely ellátottjaink
mindennapi közlekedéséhez nélkülözhetetlen.
Minden fejlesztés mellett azonban
arra vagyunk a legbüszkébbek, hogy
szakmai tevékenységünket és emberségünket általános elismerés övezi,
stabil és biztos egzisztenciális helyzetben dolgozó egységes csapatot alkot a Park Szociális Otthon kollektívája.
Varga Zsolt

Nekik az Otthon az otthonuk
Gyertyát gyújtanak, és megajándékozzák egymást az idõsek
Kiss Istvánné, Mária néni nyolcvankét éves. Zamárdiból költözött a
szociális otthonba. Egy négyágyas
szoba három négyzetméterét vallhatja sajátjának. A hasonló korú asszonyok között úgy tûnik, jó a hangulat.
A hetvennégy éves Cseh Lászlóné, Mariska néni valamikor Ráksiban élt. Tavasztól õszig kéthetente a mai napig
hazajár, vallja, a kertet rendben kell
tartani. Jelenleg a demens- részlegen
egy háromágyas szobában él. A fiatalságukról, „elõzõ” életükrõl mindketten meglehetõsen szûkszavúan beszéltek.
Mária néni: – Dolgoztam, az erdõgazdaságnál, mûveltem szõlõt, dolgoztam balatoni üdülõkben, végül,
mint gondnok mentem nyugdíjba. A
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fiam a Szovjetunióban végzett,
Taszárról pilótaként ment nyugdíjba.
Két unokám volt, de a fiú huszonkét
éves korában autóbalesetben meghalt.
Van már egy tizennégy éves dédunokám is. Túl vagyok egy pacemakermûtéten. Igazság szerint nyolcvankét
éves vagyok, de úgy döntöttem, a következõ tíz évben inkább nyolcvan
maradok.
Mariska néni: – Ráksi születésû
vagyok, dolgoztam Pesten, az Erõtervnél voltam fénymásoló, aztán a dunaújvárosi papírgyár következett, itt
mentem férjhez, majd hazakerültem.
Megörököltem a nagyanyám házát.

Volt egy lányom, leukémiában meghalt. Maradt két unokám, van két dédunokám. Két férjtõl elváltam, a harmadik meghalt.
– Miért döntöttek úgy, hogy beköltöznek egy otthonba?
Mária néni: – Az egészségi állapotom nem olyan, mint amilyennek
látszik. Túl vagyok a nyolcvanon. Otthon nem volt senkim a közelben. A
gyerekek Kaposváron élnek, ha lebetegszem, ki lát el? Nyolcvan kilométerrõl nem lehet valakinek a gondját
viselni. A szomszédokra nem lehet állandóan támaszkodni. Egy-két napig
még hoznak egy tányér levest, de
hosszú távon ez nem mûködik.
Mariska néni: – Vastagbélrákkal mûtöttek nyolc éve. Senki nem volt mellettem, a lányom akkorra meghalt.
Idõnként olyan problémáim vannak,
amit otthon nem tudnék megoldani.
Azt, hogy idegenre szoruljak, nem
akarom megélni. Nem megoldás állandóan a szomszédot hívni, ha valami
bajom van.

– Milyen itt az élet?
Mária néni: – Azt szokták kérdezni: hogy érzed magad? Erre azt mondom: kérdezzél jobbat! Az élet? Én
eddig életemben nem voltam úrinõ. Itt
ki vagyok szolgálva. Hozzák a reggelit, ebédet, vacsorát, dolgunk nincs.
Épp ezt a tétlenséget nehéz megszokni. Nem dolgozunk, halkan mondom,
nem is akarunk. Ahhoz már nincs erõ.
Tavasszal elültettem három cserép
muskátlit, kifulladtam, mire felhoztam.
Azért segítünk egymásnak.
Mariska néni: – Nekem jó! Persze
van, aki nincs vele megelégedve. Mindig várunk valamire: a reggelire, arra,
hogy kinyisson a bolt, hogy kezdõdjön a kedvenc sorozat a tévében. Eltelik a nap.
– A szobatársakkal nehéz volt
összerázódni?
Mária néni: – Jó, de halkan mondom, nehogy elbízzák magukat! Négyen vagyunk egy szobában. Mindig
emberek között dolgoztam. Sohasem
szerettem az egyedüllétet. A férjem
nyolc-tíz éve meghalt, bár már 1973ban elváltunk. Valamikor kötöttem,
kézimunkáztam, kertészkedtem, lekötöttem magam. Ma már egyiket sem
csinálom. Egyedül bent ülni egy szobában napi tizenkét órán keresztül, az
nagyon unalmas.
Mariska néni: – Hárman vagyunk
egy szobában, alkalmazkodni kell.
Aki nem tud, annak pokol az élete.
– Kijárnak?

Mária néni: – A fiamékhoz Kaposvárra idõnként elmegyek. Õk nem nagyon szaladgálnak hozzám, de minek
is. Mindenki dolgozik, rohan, nem ér
rá.
Mariska néni: – Márciustól novemberig minden hónapban két hetet
otthon töltök. Dolgozgatok a ház körül. Megtermelem a zöldséget, paprikát, paradicsomot, uborkát, salátát.
Ezeket legalább nem kell megvennem.
– A karácsonyt hol töltik?
Mária néni: – Nem tudom, hogy
alakul a karácsony. Még nem beszéltük meg. A fiamék azt várják, hogy telefonáljak, én meg a hívásukat várom.
Biztosan elmegyek hozzájuk, de nem
maradok túl sokáig. Itt lesz a karácsony. Apróságokkal megajándékozzuk egymást, minden évben van gyertyagyújtás, ünnepi est.
Mariska néni: – Itt lesz a karácsony! Mindenszentekkor elrendezem
a sírokat, utána már márciusig nem
megyek haza. Talán jönnek az unokáim, a testvérem.
F. Szarka Ágnes
A SZOCIÁLIS MUNKA NAPJA
alkalmából Szabó Erika Szociális és
munkaügyi miniszter kollektív miniszteri elismerésben részesítette a
patalomi Park Szociális Otthon kollektíváját. Az elismerést Varga Zsolt,
az otthon igazgatója kedden Budapesten vette át a minisztertõl. (szá)

Pammer Ferenc:

Máról holnapra

Nincs pénzem

Kétezer-nyolcból
egyet talán lépünk
jövõtõl vajon
mit remélünk?

Nincs pénzem
sem dohányom
Ha rágondolok
mindjárt hányok.

Elõször is
jobb életre vágyunk
boldogság és szeretet
legyen a mi házunk.

Jönnek a szép ünnepek
kilátszik az üleped
Nem törõdnek veled már
maradtál egy nagy szamár.

Sokan élünk még
otthonunktól távol
álmodozunk néha
elszállt ifjúságról.

Nem kellesz már senkinek
letojják a fejedet
Elmúltak a szép napok
azt sem mondták jónapot.

Bármit hoz az élet
békességbe éljünk
míg élünk
hiszünk és remélünk

Így élem az életem
ez lett az én végzetem
Jöhet kutyára még dér
kolbász sem az égig ér.
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TÁJÉKOZTATÓ

Kistérségi ülés Patalomban

Tájékoztatom Patalom község lakosságát arról, hogy
Magyaratád, Patalom, Orci és Zimány Községi Önkormányzatok képviselõ-testületei úgy határoztak, 2009. január 01. napjától közös körjegyzõséget mûködtetnek
Magyaratád székhellyel.
Az átszervezéssel körjegyzõségünk már négy településen élõ, több mint 2500 állampolgár számára kíván – lehetõség szerint minél magasabb színvonalú – közigazgatási
szolgáltatást nyújtani.
Bízom abban, hogy Orci és Zimány község lakosai pozitívan értékelik majd a változást, amelyet Magyaratád és
Patalom körjegyzõségéhez történõ csatlakozás hoz. Szándékaink szerint mindent megteszünk ennek érdekében.
Mivel Orci és Zimány községek lakosságának a székhely hivatalba való eljutása a közvetlen autóbuszjárat hiánya miatt körülményesebb, ezért mindkét településen állandó ügyfélszolgálat fog mûködni az átszervezést követõen is.

2008. december 5. napján Bognár József a Patalomi
Nyugdíjas Egyesület elnökének meghívására a Kaposvári
Keleti Kistérség vezetõinek évi utolsó ülésére a patalomi
kultúrotthonban került sor.
A Kistérségi ülésre meghívtuk Keszler Ferenc Patalom
település polgármesterét, Varga Zsoltot, aki a Park Szociális Otthon vezetõje és a Megyei Idõsügyi Tanács titkára,
valamint Pásztor Editet, korábbi Kistérségi vezetõt.
Az elnöki bevezetõ után Varga Zsolt a Megyei Idõsügyi Tanács 2009. évi pályázati elképzeléseirõl és lehetõségeirõl beszélt, illetve kötetlen beszélgetés formájában
válaszolgatott a felmerülõ kérdésekre.
Ezt követõen Keszler Ferenc polgármester úr bemutatta
a települést. Beszélt Patalom település híres szülötteirõl és
a nemrégiben megjelent Patalomról szóló könyvrõl, amelybõl sok mindent meg lehet tudni Patalom múltjáról.
Ezek után Buzsáki Károlyné a Kaposvári Keleti Kistérség vezetõje beszélt a 2008. évi kistérségi rendezvényekrõl. Szó esett az áprilisban megrendezet somodori népdaléneklõ versenyrõl, amelynek megrendezésére a 2009. évben Mosdóson kerül sor. Májusban rendeztek egy kulturális bemutatót, amelynek Kercseliget adott otthont. Errõl a
versenyrõl nyolc klub illetve egyesület jutott tovább a
megyei gálára. Júniusban szintén Somodorban Kistérségi
Egyesületi Napokat kerültek megrendezésre, amelyen kulturális programok és szellemi vetélkedõk is voltak. Október 18. napján Taszáron bonyolódott le a Kistérségi Idõsek
Napja. 2009. évben is szeretnénk minél több rendezvénnyel
színesíteni a Kistérség tevékenységét.
Buzsáki Károlyné minden klub és egyesületi vezetõnek megköszönte a munkáját és jó erõt, egészséget és kitartást kívánt.
A délután hátralévõ részében Kakas Ferenc Patalom alpolgármestere vezetésével megtekintettük a település néprajzi múzeumát és a kis kápolnát. Utána látogatást tettünk
Bor Ferencné Irénke néni lakásán, aki megmutatta nekünk
csodálatosan szép baba gyûjteményét.
Köszönjük a polgármester úrnak és a Patalomi Nyugdíjas Egyesületnek a vendéglátást és a szeretetet, amelyben
bennünket részesítettek.
Buzsáki Károlyné
kistérségi vezetõ

Az ügyfélfogadás az alábbiak szerint történik:
Magyaratád székhelyen:
- Hétfõn:
8.00-12.00 óráig és 13-16.00 óráig
- Kedden:
ügyfélfogadás és pénztár szünetel
- Szerdán:
8.00-12.00 óráig és 13-16.00 óráig
- Csütörtökön: ügyfélfogadás és pénztár szünetel
- Pénteken :
8.00-12.00 óráig
Patalomban kihelyezett ügyfélfogadás:
- minden csütörtökön 8-11 óra között
A körjegyzõ ügyfélfogadási ideje:
Orciban:
hétfõn 14-1530 óra között
Patalomban: kedden 9-1030 óra között
Zimányban: szerdán 14-1530 óra között
Magyaratádon: pénteken 9-1030 óra között
Fentiek szerint – más hivatalokhoz hasonlóan – kedden és csütörtökön szünetelni fog az ügyfélfogadás, valamint a pénztári be- és kifizetés. Ennek oka, hogy az ügyintézõknek eleget kell tenniük különbözõ, határidõhöz kötött hatósági feladataiknak is, amelyet az állandó ügyfélszolgálat nagyban megnehezít. Kérjük szíves megértésüket az új ügyfélfogadási rend miatt.
Remélem, hogy hasznos információkat talál minden
érdeklõdõ az elõreláthatólag 2009. január közepétõl elérhetõ honlapunkon is www.magyaratadhivatal.hu amelyet
– a lakossági igényeket is figyelembe véve – igyekszünk
folyamatosan bõvíteni.
Kérem, hogy amennyiben a körjegyzõség mûködésével, esetleg honlapunkkal kapcsolatosan észrevétele, javaslata van azt a következõ e-mail címen jelezze számunkra: korjegyzoseg@magyarat.t-online.hu. Ezen kívül a fenti elérhetõségeken nyújtunk felvilágosítást, illetve adunk
segítséget az azt igénylõ állampolgárok számára.
Magyaratád, 2009. január 5.
Tisztelettel:
Máténé Prisztács Éva
körjegyzõ

Baptista élelmiszercsomagok
osztása
A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány 2008 évben is
folytatta az Európai Unió élelmiszersegély programját. A
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal és a Baptista
Szeretetszolgálat között létrejött megállapodás keretében
ismételten megszervezték a térítésmentes élelmiszersegély
kiosztását és eljuttatását a legrászorultabb településekre.
Teleülésünk 206 fõ személyre kapott lisztet, száraz tésztát, fahéjas gabonapelyhet és háztartási kekszet.
Ki tudtunk osztani családonként 1 kg kekszet, személyenként 2 kg lisztet, 4 kg száraz tésztát. A 18 év alatti
gyerekeknek fejenként osztottunk 3 kg fahéjas gabonapelyhet.
A szociális otthon lakóinak fejenként 1 kg kekszet tudtunk adni. Így településünk minden lakója részesülhetett a
segélycsomagból.
Budapest, 2008. szeptember 9.

15

Patalomi hírek

Nyílt levél a Patalomiaknak
Kedves Patalomiak!
Engedjék meg nekem, hogy fél
évszázadra visszatekintve személyes
tapasztalataimról gondolataimat tolmácsoljam abból a meggondolásból,
hogy 1958-ban kerültem Patalomban
Bíró Gyula feleségeként. Igaz, Petõfi Sándor magasztos gondolatai
nem illenek rám, miszerint: ”Itt születtem én ezen a tájon...” Én nem itt
születtem, csak a szomszédságban,
mégis meghatározó volt Patalom életem egy szakaszában. Tudomásom
szerint a körülmények meghatározóak voltak (ma is, az itt élõ emberek
életében), mert a környezõ falvak, a
város nehezen megközelíthetõ volt.
A sok-sok munka, a tenni akarás a
faluért, az együtt gondolkodás eredményeket hozott. Épültek, szépültek
az utcák, hagyománytisztelõ emberek lakták a falut. Ritkaság számba
ment (ma is), hogy az elsõ világháborúban elesettek emlékére emlékmûvet állítottak. A harangláb, kultúrház építése, és még sorolhatnám
a büszkeségeket. Mindezek bizonyítják, hogy a falu közössége, ha elzártan is élte mindennapját, a szürkeségbõl ki tudott emelkedni. A különbözõ rendezvények: sport, kulturális rendezvények változatosságot hoztak a
falu életébe. Mindig voltak olyan
egyéniségek, akik összefogásra buzdították a falu apraját - nagyját.
Patalomban kiemelkedõ személyiségek születtek, akik nevezetesség
tették szülõfalujukat. Mind ez a Patalomról készült monográfiában is olvasható. Az idõ kereke sokat fordult,
változásokat hozott az itt élõk életébe is, nem csak a külsõségekben,
hanem a gondolkodásban, a tenni
akarásban, a jobbra való törekvésben
is. Olvastam valakitõl e szép gondolatokat:
„Ne felejtsük el, hogy a múlt
tisztelete az a vallás, amely az új nemzedék köteléke, ne veszítsünk el semmit a múltból, mert csak a múlttal
alkothatjuk a jövendõt.”
Az iménti gondolatoknak nagyszerû bizonyíték a falumúzeum meg-

álmodása, a kiállított régi tárgyak
megszerzése, folyamatos gyûjtése,
rendezése. A kiállított tárgyak, munkaeszközök sokasága láttán eszembe
jut, hogy jó néhánnyal volt dolgom.
A sarló az aratás emlékét idézte fel,
marokszedésnél, kenyérsütésnél a kenyértészta szakajtóba rakása, és még
sorolhatnám a feltörõ emlékeket.
Visszatekintésemben vannak
némi szubjektív érzelmi vonatkozású élmények; jók, rosszak egyaránt.
Öröm volt számomra, hogy az
élõ emberek befogadtak, kedvesek
voltak. A rossz az volt, hogy a közlekedés Kaposvárra körülményes
volt. Magyaratádig motorozás, majd
buszozás Kaposvárra, a kora reggeli
órákban, és még sorolhatnám a kedvezõtlen körülményeket. A patalomi
„óvoda hiányt” szerettem volna pótolni, ezért határoztam úgy, hogy a
szülõkkel, iskolavezetéssel megbeszélve délutánonként a tanteremben
foglalkozom az óvodás korú gyermekekkel a helyi adottságok figyelembe vételével. A tárgyi feltételek
hiányát is sikerült pótolnom (rajzeszközök stb.) a szülõk segítségével.
Délutánonként érkezõ öreg farmotoros autóbusz hatalmas porfelhõ kíséretében berobogott a patalomi
buszmegállóba. Már messzirõl láttam
az árokparton üldögélõ várakozó
apróságokat. Ki gondolt a fáradságra, a korai kelésre, a motorozásra,
amikor kipirult arccal szaladtak elém
a mosolygós apróságok. Kíváncsiskodva kérdezgették, hogy mit fogunk
csinálni? Festünk, rajzolunk, számolunk? A délutánok gyorsan teltek, az
okos, ügyes ovisaim ismeretekre,
ügyességekre fogékonyak voltak.
Sok dicséretet kaptak. Az eredmények örömébe üröm is vegyült: az
otthonvárakozó kisfiam szelíd, szemrehányó tekintete sokatmondó volt.
Kodály Zoltán világhírû zeneszerzõ
gondolatai munkám során mindig
meghatározóak voltak.
„A gyermek mindent megtanul
óvodás korában, csak legyen, aki tanítsa...”

Kodály gondolatai a felnõttekre
is vonatkoznak, nem a tanítást illetõen, hanem hogy valaki felnõttként
tudja azt, hogy azért, hogy ha valami megváltozzon, azért tenni kell:
meg kell változtatni. Ilyen változást
hozó embernek ismertem meg
Keszler Ferenc polgármester urat is,
aki õszinte tenni akarásával, gondolkodásával cselekszik az itt élõkért.
Õ úgy érzi, hogy a múlt nélkül gyökértelen a jelen. Ezért is született meg
nemes gondolata: évek óta visszavárja hívó szóval, meleg érzésekkel a
múlt emlékeinek felidézõit, az elszármazottakat bensõséges találkozóra. A beszélgetések hangulatából kicseng, hogy büszkék szülõfalujukra,
mert a Keszler Feri - ahogy õk említik - szereti az itt élt ma is élõ embereket,
és
fáradhatatlan
tenniakarásával is bizonyítja ezt. Széchenyi Istvánt idézem: „Az ember
annyit ér, amennyit használ.” Mindig szívesen jövök Patalomba. Megnyugtató és szemet gyönyörködtetõ
a virágok színpompája, az utcák rendezettsége, az elhunytak végsõ nyughelyének gondozása, a ritka szépségû temetõkerítés is elismerést érdemel. Köszönet mindazoknak, akik
kigondolták és szervezték. Szólnom
kell az évente visszatérõ rendezvények tartalmas, színvonalam, jól
szervezett kiállításairól. Szerteágazó
munkája, feladatainak végzése során
azokra is gondolt, akik mûvészi tehetséggel is áldottak. A kiállítok
részben elszármazottak, de munkáikon keresztül megismerhetik õket az
itt élõk, és megmaradhatnak emlékezetünkben. Sajnos hajlamosak vagyunk arra, hogy dolgokat természetesnek tartsunk, és gyorsan feledünk,
gondolataink sokaságában felidézõdnek az események.
Kedves Patalomiak!
Köszönöm, hogy meghallgattak,
és õszintén leírhattam gondolataimat.
Õszinte tisztelettel kívánok továbbra is eredményes és sikeres együttgondolkodást, a falu lakóinak és a
polgármesternek!
Kaposvár, 2008. december 30.
Bíró Margit
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Változások a magyaratádi iskolában
tályunk ballagott el, s velük együtt elköszönt
még öt pedagógus is.
A 2008/2009-es tanévet 72 tanulóval és
9 pedagógussal kezdtük meg. Bár a nevünk
megváltozott, kevesebben lettünk, de a munka ugyanúgy megy tovább. A pedagógusok
ugyanolyan lelkiismeretesen tanítják kisdiákjaikat, mint azelõtt. A délutáni szabadidõ
hasznos eltöltésérõl is gondoskodnak. Mûködnek szaktárgyi tanfolyamok, mint a ma-

Iskolánk 2008 szeptemberétõl a mernyei
iskola tagiskolájává vált. Ezt a lépést a különbözõ kormányzati intézkedések tették
szükségessé, ugyanis napjainkban nagyon
kevés állami támogatást kapnak a kisiskolák fenntartói. Ebbõl a pénzösszegbõl nem
lehet mûködtetni egy ilyen intézményt, ezért
ezt ki kell egészítenie az önkormányzatoknak. Több évig ez meg is történt, de az elmúlt évben már olyan nagy összeggel kellett volna kipótolni, hogy ezt már a két önkormányzat nem tudta felvállalni. Természetesen sok mindennel próbálkoztunk annak
érdekében, hogy iskolánk önállóan mûködhessen tovább, a tagiskolává válás csak az
utolsó lehetõségek között merült fel, de sajnos elkerülhetetlen volt. Így 2008 nyarán
megkerestük elõbb az igali, majd a mernyei
önkormányzatot, s az utóbbival sikerült is
megegyezni. Így 2008 szeptember 1-jétõl
iskolánk hivatalos neve a következõ lett :
A Mernyei Szabadi Gábor Általános
Iskola és Napköziotthonos Óvoda
Magyaratádi Tagiskolája.
Az intézményátszervezés azonban szomorú áldozatokat követelt tõlünk. A jelenlegi jogszabályok szerint ugyanis csak 6 osztállyal válhat egy iskola tagiskolává. Ezért
annak érdekében, hogy a faluban megmaradhasson az iskola, le kellett mondanunk a
7. és a 8. osztályról. Így a 2007/2008-as
tanév végi ballagási ünnepségen három osz-

tematika, angol, rajz. Ezen
kívül mûködik még a sikeres KRESZ szakkör , a
modern tánc csoport, az
ügyes kezek szakkör. A
gyerekek furulyázni is tanulhatnak. Az elmúlt évben úszni vittük a gyerekeket. Az idén nem volt
elég jelentkezõ, de helyette a nagyobbak hetente kétszer bokszolhatnak a sportcsarnokban. Péntekenként
a tömegsport foglalkozáson mozoghatnak
kedvükre a gyerekek.
Színes programjainkat az iskolai Hírmondóban gyûjtjük össze, s a faliújságra
kitéve minden érdeklõdõ olvasgathatja. Már
az elmúlt negyedévben is gazdag programmal büszkélkedhetünk. Felléptek iskolánk
tanulói a szennyvízcsatorna-átadási ünnepségen, a Somogyért Egyesület „Esti beszélgetések” címû
rendezvényén. Rendeztünk
õszi terménykiállítást,
halloweeni tökkavalkádot, s
minden osztály elkészített
egy madárijesztõt, így novemberben hat madárijesztõ
fogadta a folyosón az iskolába érkezõket. Pályázaton
nyert pénzbõl elvittük a gyerekeket kirándulni, megnézhették, hogyan dolgoznak a
régészek, a restaurátorok, s

õk maguk is kipróbálhatták azt. Gyûjtöttünk
papírt, rendeztünk szavalóversenyt és
KRESZ-versenyt, most pedig a karácsonyra készülünk.
Az adventi idõszakban minden reggel
összegyûlünk az aulában, ahol valamilyen
különlegességgel lepjük meg egymást. Ez
az „adventi tíz perc”. Volt itt már télapó-szépségverseny, télapó-és rénszarvastánc, téli
dalok éneklése, hógolyótánc. Ezeken a reggeleken felelevenítjük a népszokásokat is,
így harmadikasaink december 12-én a
lucázást mutatták be nekünk. Minden reggel kinyitunk egy ablakot a
saját készítésû adventi naptárunkon. Közösen, szintén saját készítésû díszekkel díszítettük fel a fenyõfánkat, amit Keszler Ferenc
polgármester úrtól kaptunk. Nagyon szépen köszönjük. A karácsonyi mûsorunkat Magyaratádon és
Patalomban is bemutatjuk.
Mindenkinek békés,

boldog karácsonyt kívánok iskolánk tanulói és dolgozói nevében.
Nagyné Zimre Márta
intézményvezetõ
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