VÉRTESI NATÚRPARK
... egy cseppnyi Magyarország ...

PÁTKA

Pátka
A község a Vértesi Natúrpark déli részén, a Vértes és a Velencei-hegység között elterülő Zámolyi-medencében található.
Egyedülálló régészeti nevezetessége a római kori Pannónia
egyik ránk maradt, különleges emléke, a Császár-víz duzzasztógátja. A hatalmas völgyzáró gát – a gorsiumi (Tác) épületek
mellett – Fejér megye római kori múltjának legfontosabb emléke. A kőgát maradványai ma is lenyűgöző látványt nyújtanak
az ide látogatóknak.
A gáttól északra épült víztározó a régió egyik legkedveltebb
horgászparadicsoma. A tó és környéke ideális kikapcsolódási
lehetőséget nyújt – a horgászok mellett – a természetjárást, a
lovaglást és a kerekezést kedvelők számára is, akik túraútvonalainkon barangolhatják be a festői szépségű tájat.
Pátkán komoly hagyományai vannak a lótartásnak, így az
érdeklődők a település több pontján lovagolhatnak (akár pónilovon is), kocsikázhatnak, vagy pedig hintóra, télen pedig
lovasszánra szállhatnak. A falu északi csücskében országosan
is jegyzett kisbéri félvér törzstenyészet található. A Barackos
kertben a család minden tagja örömét leli a barack szedésében
és az őshonos magyar állatok simogatásában.
Az évenként megrendezésre kerülő események közül kiemelkedik a júliusi Tóparty fesztivál, az augusztusi Western lovasnap, valamint a szeptemberi szüreti vigasság és borverseny.
The village is situated in the southern part of Vértes Nature
Park, in the Zámoly Basin, between the Vértes and the
Velence Mountains.
Its unique archeological sight is the barrage on the Császár
Stream, whose history dates back to Roman times. Besides
the ruins of Tác (Gorsium), this formidable structure is the
second largest of the Roman relics found in Fejér County. The
reservoir north of the dam is the region’s most popular place
for anglers. The surrounding area is ideal for hikers, riders
and cyclists, who can also admire the picturesque countryside
while wandering along the touring routes.
Pátka is renowned for traditional horse-breeding. Visitors
can choose between horseback riding (even on ponies) or
being taken for a ride in horse-drawn carriages, coaches
or sleighs. In the northern corner of the village there is the
Kisbér halfbred breeding stock of national fame. In Peach
Garden visitors are encouraged to pick the fruit themselves
and caress traditional Hungarian animals. The most popular
annual events are the Tóparty Festival by the reservoir in
July, the Western Equestrian Day in August and the Vintage
Festival and Wine Competition in September.
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