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BEVEZETÉS, KÖSZÖNTŐ

„Csak figyelek, érzékelem, hogy vagyok, hogy vagyok valahol, és ez már nem jelent
otthonosságot. Lenni, otthon lenni természetes állapot: aki otthon van, nem gondol rá, hogy
van valahol.”
Grecsó Krisztián

„A település nem egy ideál, nem egy archeológiai lelet, de borgőzös ingatlanfejlesztési
bűvészmutatvány sem, ... hanem maga az élet, a maga végtelenségével, gyönyörűségével és
borzalmával, egyidejűségével és csodájával.”
/prof. emeritus Meggyesi Tamás/

„Minden település valamikor létrejön, „megszületik”, aztán növekedni kezd, stagnál, esetleg elhal
vagy megújul, növekszik, működéséhez a környezetből energiát és anyagokat használ fel, ezek
átalakításával saját fogyasztására és piacra szánt termékeket állít elő, közben hulladékokat bocsát
ki, kapcsolatba kerül más településekkel, és köztük – különösen az ellátás terén - bizonyos
munkamegosztás alakul ki. A benne élő emberek helyi társadalmat alkotnak, miközben a település
saját történelemmel, kultúrával és hagyományokkal rendelkezik - vagyis sajátosan komplex
életjelenségeket produkál. Eközben a település műszaki létesítmények meghatározott rendszere,
de nem csak az, hanem élő organizmus is. Ezt az organizmust fenn kell tartani, és a kor
követelményeinek megfelelően fejleszteni is kell.”
Éppen ezért fontos minden település számára, hogy saját forrásainak hasznosítási lehetőségeit
felismerje, saját fejlődési útját megtalálja. Ez a saját arc jelenti a település önazonos és önálló
életben maradását.
A kézikönyv ehhez kíván segítséget nyújtani. A település bemutatásával, az értékek
megismertetésével és útmutató résszel tárja fel az épített környezet szépségeit. Bevezeti az olvasót
az építészeti, természeti és táji értékek tárházába, hogy olyan épületet tudjon építeni, ami valódi
büszkeséggel töltheti el, egyben illeszkedik a település képéhez, azt ízléssel viszi tovább, értéket ad
a település, településkép számára.
A kézikönyvben foglalt ajánlások nem kötelező jellegűek. Nem céljuk az uniformalizálás, sőt éppen
ellenkezőleg. Céljuk az értékekre való figyelemfelhívás, az értékek megismertetése, a lehetőségek
feltárása. A kézikönyv nem egy merev, lezárt egész, hanem nyílt, folyamatos hozzászólást és
változtatást lehetővé tevő kezdeményezés kíván lenni. Ahogy a település története sem befejezett,
hanem folyamatosan továbbíródik.
Ezért, ha újabb szép ház születik, az bekerülhet, sőt be is kell, hogy kerüljön a könyvbe, ezáltal
büszke lehessen rá építtetője, tervezője, kivitelezője és a település egyaránt.
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A településsel foglalkozó szakemberek már megközelítőleg 100 éve vallják, hogy a település
életjelenségeket mutató dolog.
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A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA

ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSKARAKTER
Rábapatona Győr-Moson-Sopron megyében, azon belül a Rábaköz északkeleti, Tóköznek nevezett
részén, Győrtől 18 kilométerre, nyugatra fekszik.

A Rába-folyó, amely a település mellett közvetlenül folyik az emberek számára mindig is a
megtelepedés fontos tényezője volt. A letelepedett népcsoportok évszázadokig foglalkoztak ártéri
gazdálkodással. Azokban az évszakokban, amelyekben az alacsonyabb árterületeket víz borította,
a folyó árterében halászat és pákászat volt a meghatározó. Amikor aztán az alacsonyabb
területekről elvonult a víz, a terület alkalmassá vált a legeltetésre és kaszálásra.
Az ősi településmag a Csornai sík magasabb térszíneire „dombjaira” települt, viszonylagos
biztonságban. A magasabb térszínek alkalmasak voltak a szántóföldi gazdálkodás folyamatos
fenntartására is. (Erre emlékeztet a község címere is.)
A Rába-folyó ezekben az időkben a nagyobb áradások alkalmával hatalmas pusztításokat végzett.
A település krónikája szerint ez többször megismétlődött. Ez azonban nem jelentett akkora pusztítást
a lakosok számára, mint napjaink árvizei, hiszen az emberek együtt éltek ezzel az adottsággal,
hajlékaikat vesszőkből és tapasztott sárból készítették, amelyet az ár elvonultával könnyen pótolni
tudtak.
A Csornai sík a Kisalföld legtermékenyebb területei közé tartozik. A település életét sokáig
meghatározó szántóföldi művelés számára mindig biztos bázist jelentett.
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A patonai táj és környezet legmeghatározóbb eleme a Rába folyó, amely a Duna egyik
legjelentősebb magyarországi mellékfolyója. A vizekben, növényekben és vadakban gazdag táj, már
az írott történelem előtti időkben élő embereket is megtelepedésre csábította. Rábapatonán és
annak határában mindezidáig feltárt régészeti anyagok tanulsága szerint már több mint ötezer évvel
ezelőtt megtelepedtek az első emberek, és ettől kezdve szinte megszakítás nélkül létezett az emberi
jelenlét a település területén.
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A különböző időbeli fejlődési szakaszok jelentősen befolyásolták a település morfológiáját,
szerkezetét. A központi részek organikus településszerkezetűek, de a külső településrészeket nem
kerülték el a „modern idők” sablonos, mérnöki asztalon tervezett utcahálózatai és a vasúthoz
vezető, végeláthatatlan hosszú, nyílegyenes főutca kiépülése.
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Utcaképek tekintetében nagyon változatos képet mutat a település. Pár helyen fennmaradt néhány
szép 3-4 ablakos hajlított ház, ill. egy-egy hosszúház, ezek azonban mára beszorultak a 60-as
évek sátortatős házai és a 80-as majd 90-es évek típusházai közé.
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A település belterületét délről a Rába annak magas töltései, északról pedig a vasút és az újonnan
épült – helyenként a tájból kiemelkedve, magas töltésen futó - M85-ös gyorsforgalmi út valamint a
régi 85-ös főút határolja.
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Keleti és déli irányból szántőföldek, mezőgazdasági művelésű területek és legelők, erdők, ill. a
vizeket, vízfolyásokat – Holt-Rábát és a Rózsás-csatornát - kísérő ligetek, ligetredők ölelik körül a
falut. A település környezetének legértékesebb táji elemei a vízfolyások, a fűzfás vízpartok, és a
rétekkel, bokorcsoportokkal váltakozó árterek valamint a meglévő összefüggő nyárfaerdők.
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A belterület természeti adottságai egészen különlegesek. A település lakóterülete vízfolyásokban,
holtágakban, csatornákban kiemelkedően gazdag. A vizeket kísérő növényzet gazdagsága, a
nádasok, a hatalmas öreg fűzfák, óriási nyárfák buja változatossága, az üde szederfasor, a bájos
kis hidak, átkelők varázslatos hangulatú településsé teszik Rábapatonát.
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A megkapó természeti adottságok mellett sajnálatos, de elkerülhetetlen módon részei a patonai
tájképnek a nagyfeszültségű légvezetékek. Emellett a település területén, mint oly sok helyen a
Kisalföldön - az M85-ös út mentén - nagy léptékben megindult a kavicsbányászat is. A bányászat
majdani felhagyásával település északi határában kialakult nagy kiterjedésű kavicsbánya vélhetőleg
a bányászat befejezésével közjóléti funkciót kap.
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ÖRÖKSÉGÜNK

RÁBAPATONA TELEPÜLÉS ARCULATI KÉZIKÖNYVE

Néhány vízparti életkép a lakóutcákban sétálva
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A TELEPÜLÉS RÖVID TÖRTÉNETE

A XVI. század első felétől kezdődően, majd két évszázadon keresztül a törökök folyamatos
fosztogatásai, pusztításai gátolták a község fejlődését. Az első nagyobb török pusztítás 1549-ben
érte Patonát, amelynek következtében a falu portái elpusztultak, lakói elmenekültek és csak a török
elvonulása után tértek vissza. A drinápolyi békét követő évtizedekben Győr vármegye közgyűlése
úgy határozott, hogy a tóközi falvak védelme érdekében Patona és Mérges között, a mérgesi
határban egy váracskát kell építeni. A békés időszak nem sokáig tartott, 1593-ban kezdetét vette a
15 éves háború, amelyben a győri vár és annak környéke volt a legádázabb harcok egyik színtere.
A Győr környékén dúló harcokban Patona teljesen elpusztult. A falut a béke beálltával 1606-ban
telepítette újra a Győri Káptalan. A béke azonban csak látszólagos volt, a kisebb-nagyobb portyázó
csapatok a későbbi évtizedekben is folyamatosan fenyegették Patona lakóit. A fosztogatások
elkerülése érdekében – a vármegye tiltásának ellenére- a falu lakói több ízben is adót fizettek a
portyázó törököknek. Ennek ellenére a törökök önkényeskedései tovább folytatódtak, ezért 1634ben a vármegye és a káptalan együttműködésével kisebb erősséget építettek Patonán. A patonai
váracska irányítása kapcsán azonban komoly vita alakult ki a káptalan és a győri várkapitányság
között. Az első patonai vár nem sokáig állt. 1647-ben egy néhány százfős török csapat támadott a
falura. A várat teljesen elpusztították, a falu házait pedig felgyújtották. Az elpusztított patonai vár
újjáépítésének megszervezése, a káptalan irányítása mellett már 1648-ban megkezdődött. A
későbbi viták elkerülése érdekében a Győri Káptalan elérte, hogy az 1649. évi országgyűlésen
törvényben erősítették meg a patonai vár feletti előjogait. A vár mellett, a káptalan templomot is
épített a faluban. Patona jelentőségét tovább növelte, hogy 1655-ben III. Ferdinánd királytól évi két
országos vásár tartására kapott kiváltságot a község. A második patonai várat az 1683-ban Bécs
ostromára induló török hadak pusztították el. A várat ezt követően már nem építették újjá.
A török kiűzése után a Rákóczi-szabadságharc eseményei nehezítették a falu lakóinak
mindennapjait. A szabadságharc idején mindvégig Habsburg kézen lévő győri vár katonái nem egy
alkalommal Patona kifosztásával biztosították az élelmiszer ellátmányukat. 1704-ben a koroncói
csatát megelőzően, a Forgách Simon megsegítésére érkező Károlyi Sándor közel 5000 fős kuruc
serege szállásolta el magát Rábapatonán. A koroncói vereséget követően Heister labanc csapatai
végigdúlták a környező falvakat, köztük Patonát is. A szabadságharc leverése után végre békés
évtizedek következtek. Egy évszázaddal később, a napóleoni háborúk idején vált ismét
hadiesemények színterévé Rábapatona térsége. Az 1809. június 14-én lezajló győri csata előtt egy
nappal, egy 50 fős magyar felderítő csapat Rábapatonánál egy 400 fős francia csapatba botlott. A
túlerő ellenére a magyar lovasok sikeresen átvágták magukat a franciák gyűrűjén és még foglyokat
is tudtak ejteni. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején Patonán is felállították a
nemzetőrséget. A patonai nemzetőröket a környező falvak nemzetőreivel együtt a negyedik
nemzetőr századba sorolták be. A helyi nemzetőrökre a szabadságharc kezdetét jelentő pákozdi
csatát követő napokban hárult komolyabb feladat. A Győrön keresztül Bécs irányába menekülő
Jellačić horvát bán csapatainak mozgását kellett figyelemmel kísérniük. Rábapatonáról 1848.
október 6-án Kovács Sándor helyi községi elöljáró vezetésével 120 nemzetőr vonult ki a falu
határába, és itt két héten keresztül nyomon követték az ellenséges csapatok mozgását.
A háborúk pusztításain kívül kisebb nagyobb időközönként járványok és természeti csapások is
sújtották a falu lakóinak életét. Az 1831-es országos kolerajárvány több mint 100 áldozatott követelt
az akkor 914 lelkes Rábapatonán. A Rába áradásai, valamint tűzesetek is gyakran pusztították a
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A mai Rábapatona az államalapítást követően az Árpád-korban jött létre. A helyi hagyomány szerint
a községet - az Árpád-házi királyok által a nyugati gyepű védelmére telepített - besenyők alapították.
A település neve először egy 1253-ban kiállított oklevélben szerepel villa Patona alakban.
Rábapatona a XIV. században már a Győri Káptalan birtoka volt, ezért a későbbi évszázadokban
gyakorta Káptalan-Patona néven említik a települést. A XV. századtól bizonyítható, hogy a faluban
vízimalom üzemelt, amely a Rába folyó XIX. század végi szabályozásáig folyamatosan működött.
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falut. A Rába folytonos pusztításainak a folyó 1888-ban befejeződő szabályozása vetett véget.
Ennek eredményeként a folyó vízét, a Rábapatonától a győri torkolatig kanyargó 26 kilométeres
meder helyett egy lerövidített 11 kilométeres új csatornába terelték.

A gazdasági és társadalmi fejlődésnek tudható be, hogy a XIX. század utolsó évtizedeiben
megszülettek Rábapatona első civil egyesületei. Ekkoriban alakult az Önkéntes Tűzoltó Egylet, a
Katolikus Népkör, a Községi Fogyasztási Szövetkezet, valamint a Rábapatonai Hitelszövetkezet. A
Községi Fogyasztási Szövetkezet 1899-ben nyitotta meg első boltját a Szentháromság téren, majd
1905-től a mai Nagy Kocsma helyén megnyitotta első vendéglőjét is. A XIX. század első éveitől
állandó iskola is működött a faluban. Az iskola épületét a század folyamán többször is felújították,
1897-ben egy korábbi tűzvész miatt teljesen újjá kellett építeni.
Rábapatona fejlődése a XX. században is folyamatos volt. A dinamikus fejlődés lendületét - néhány
év elejéig - csak a világháborúk akasztották meg. 1909-ben községünkhöz csatolták a szomszédos
Ikrényt, amely településrész az 1948-as községgé alakulásáig Rábapatonához tartozott. Az első
világháborúnak 59 rábapatonai hősi áldozata volt.
1921-ben Rábapatona nagyközséggé alakult. Falunk a nagyközségi státuszát az 1950-ben
életbelépő tanácsi rendszer következtében veszítette el. 1920-tól 1939-ig volt a falu plébánosa a
korszak legmeghatározóbb egyházi költője és írója Harsányi Lajos. Harsányi Lajos nevéhez köthető
a XVII. század közepén épített templom bővítése és átépítése, valamint 1936-ban egy teljesen új
emeletes iskola felépítése.
1939-ben kezdte meg működését Dr. Fábián Ferenc, a község első helyben lakó körorvosa.
A két világháború között tovább fejlődött a helyi egyesületi és társadalmi élet. A nagy múltú Tűzoltó
Egylet mellett megalakult a helyi Levente Egyesület, a Rábapatonai Iparos és Polgári kör, a Polgári
Lövészegylet, valamint a Rábapatonai Római Katolikus Leánykör.
A második világháború utolsó éveiben sokat szenvedett a falu. Győr bombázása kapcsán 1944.
április 23-án Rábapatonát is bombatámadás érte. Kilenc bomba hullott le a falu belterületén. A
háború utolsó napjaiban, 1945 márciusában a németek felrobbantották a Rába hidat, valamint német
tüzérség belövései rongálták meg a templomot, az iskola épületét és néhány házat. A második
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A XIX. század utolsó évtizedeitől felgyorsult a község gazdasági és társadalmi fejlődése. 1876.
január 3-án indult meg a forgalom a Győr-Sopron vasútvonalon. Az új vasútvonal falunk határát is
átszelte, a sínpálya a faluközponttól 3,5 kilométer távolságban haladt el. A Győri Káptalan helyi
majorsága is folyamatosan bővült és fejlődött. A Rába szabályozása kapcsán az első állandó Rába
hidat 1888-ban adták át a forgalomnak.
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világháború frontjain, haláltáboraiban és a helyi háborús események következtében 73 patonai
veszítette életét.

Első világháborús emlékmű

Második világháborús emlékmű

A második világháborút követő években hatalmas gazdasági és társadalmi változás következett be
az országban és így Rábapatonán is. 1945-ben a földosztásról szóló rendelet értelmében
Rábapatonán is létrejött a helyi földosztó bizottság, és kezdetét vette a Győri Káptalan birtokainak
felosztása. 1948-tól kezdetét vették az államosítások. Ennek keretében államosították a helyi
katolikus népiskolát, valamint a helyi fogyasztási és hitelszövetkezetet is. Az 1950-es évek elején
megkezdődött a pár évvel korábban földtulajdonossá vált parasztok földjeinek erőszakos
kollektivizálása, valamint az embertelen beszolgáltatási rendszer. 1956 októberében a falu lakói, a
tanácsháza előtt szervezett spontán nagygyűlésen adtak hangot elégedetlenségüknek. A
forradalom leverését követően 1959. február 27-én szervezték meg az Új Élet Mezőgazdasági
Termelőszövetkezetet. A hatvanas évektől jelentős életmódváltás vette kezdetét. A lakosság egyre
nagyobb része a mezőgazdaság helyett a győri ipari üzemekben helyezkedett el gyári munkásként.
1967-ben már 800 dolgozó járt be naponta győri munkahelyére. Ezekben az évtizedekben
folyamatosan fejlődött a község intézményhálózata és szolgáltatási rendszere. 1947-ben óvoda
épült, rendszeresen bővítették az iskolát, 1977-ben tornaterem épült, 1959-ben elkészült az MSZMP
helyi pártháza, 1962-ben felépült a kultúrház, a hatvanas években elkészültek a termelőszövetkezet
gazdasági épületei, 1953-ban megnyílt az első gyógyszertár, 1963-ban a régi Hangya kocsma
helyén új ÁFÉSZ vendéglőt építettek, 1965-ben megnyílt az ÁFÉSZ Rákóczi utcai boltja, majd 1970ben elkészült a Kossuth utcai ABC is.
A vezetékes ivóvízhálózat és a helyi vízmű építésére 1986-ban került sor. A korszak kulturális
életének meghatározó színfoltja a hetvenes évek elején megalakított Pávakör volt.
A rendszerváltást követően egészen napjainkig tovább fejlődött a település infrastrukturális és
intézményhálózata. Napjainkban Rábapatona teljesen közművesített, a közterületek szépítése és
az infrastrukturális hálózat fejlesztése folyamatos. Számos egyéni és kisvállalkozás, valamint egy
jelentős középvállalat is működik a településen. A település kulturális és közéletét több aktívan
működő civil szervezet színesíti.
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Millenniumi Szentháromág szobor
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A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ ÉPÍTÉSZETI, MŰEMLÉKI ÉRTÉKEK,
TELEPÜLÉSKÉPI JELLEMZŐK
Rábapatonán nem található országos védettségű műemlék. Követendő építészeti értéket magán
viselő épület is csak kevés. Értékelhető, esetleg védendő, meghatározó, jellegzetes településkép,
utcakép is csak egy-egy lakóház erejéig maradt fenn. Néhány megtartandó, fenntartandó épület,
épületrészlet, közterületi objektum, szakrális emlék elvétve azonban, de még szerencsére akad a
településen. A nyomokban fellelhető értékek talán még értékesebbek lehetnek, jobb
megbecsülésnek örvendnek, hiszen ritkák. Tobzódik viszont a település természeti értékekben, a
településképet meghatározó értékes növényállományban, emblematikus öreg fában, fasorban.

Kőkereszt korpusszal egy útkereszteződésben
központjában
A templom a Szentháromság szoborral

A temetőben található kápolna

Szűz Mária szobor a település

Fakereszt korpusszal a település központjában
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Szakrális emlékek
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Az épületek egyedi védettsége nem tervezett.
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Épített örökség
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A településkép meghatározó elemei a kiemelkedően sok zöldterület, a vízfolyások, holtágak menti
zöldfelületek, fasorok, egy-egy emblematikus fűzfa vagy nyárfa, a szép, egységes térfalat alkotó,
közel azonos párkánymagasságú „rábaközi négyablakos házak” esetenként háromablakos házak,
a házak előtt fasor.
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Utcakép, településkép
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A ravatalozó épülete

Szemtháromság római katolikus templom

A Győri utcában található eperfasor

Fakereszt korpusszal a település
központjában

A temetőben található
kápolna

Első világháborús emlékmű

Kőkereszt korpusszal a Győri
út-Petőfi út kereszteződésében
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HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT OBJEKTUMOK
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Szentháromság szobor a
templomkertben

Második világháborús
emlékmű

Szűz Mária szobor a település
központjában

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK

Kiemelten érzékeny felszín
alatti vízminőség védelmi
terület övezete

Tájképvédelmi szempontból
kiemelten kezelendő területek

NATURA 2000 területek
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A helyi védelemre javasolt objektumokat meg kell őrizni eredeti formájukban. Az épületek esetében
ajánlott fenntartani a védelem alapját képező tömeget, homlokzati tagolásokat, részletképzéseket,
nyílásosztásokat, tetőformát, anyag és színhasználatot. Az eperfasor szakszerű növényvédelme,
pótlása, szükség szerinti megifjítása, kertészeti ápolása mindenkor fontos feladat.
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zöld - ökológiai magterület övezete
narancssárga – ökológiai folyosó övezete
citromsárga – pufferterület övezete

A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken alapvető cél, hogy a területek
állapota ne romoljon, a veszélyeztetett helyzetűnek jellemzett víztestek állapota fokozatosan
javuljon. Az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM
együttes rendelet alapján Rábapatona területét a fontos ÉTT érinti. Ezen területek általános
jellemzője, hogy országos viszonylatban jelentős természeti, táji és kultúrtörténeti értékek fordulnak
elő, amelyek fennmaradása vagy állapotának javítása érdekében a természetkímélő gazdálkodás
támogatása szükséges. Az érzékeny természeti területeken alapvető célkitűzés a természeti
(ökológiai) szempontból érzékeny földrészleteken olyan természetkímélő gazdálkodási módok
megőrzése, fenntartása, amelyek biztosítják az élőhelyek védelmét, a biológiai sokféleség, a tájképi
és kultúrtörténeti értékek összehangolt megőrzését.
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet alapján a településen természetközeli területek a mocsár és nádas művelési ágú területek,
amelyeken a törvény erejénél fogva épületet elhelyezni nem lehet. A természet védelméről szóló
1996. évi LIII. törvény szerint természeti területnek minősül minden erdő, gyep, nádas, művelési ágú
termőföld.
A kétarcú Rábapatona, a helyenként sivár, fasorokat nélkülöző, ellenben villanyoszlopokkal erősen
terhelt lakóutcák és buja vízpartok, üde zöldterületek, fasorok települése.

Az utcák, közterületek fásításával, jól megválasztott fajtájú fasorokkal a legsivárabb utcakép is
élhetővé, barátságossá tehető, ahol nem a villanyoszlopok, antennatornyok látványa vezeti a
járókelő szemét, hanem egy szép diófasor.
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Országos ökológiai hálózat
területei
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Nem szabad továbbá megfeledkezni a fasorok árnyékoló, klimatikus hatásáról sem. Nem is kérdés,
hogy egy forró nyári napon vagy az őszi, hideg, süvítő szélben melyik utcában sétálna szívesebben
hazafelé az ember.

18

Jól láthatjuk, hogy egy rossz helyre telepített villanyoszlop
milyen kártékony, romboló településképi hatással bír,
milyen károkat okozhat egy-egy elénk táruló látványban.
Azonban ezek az egyelőre nélkülözhetetlen elemek adott
esetben jól is hasznosulhatnak.
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Meg kell azonban válogatni az utcák közterületek fásításakor alkalmazott növényállományt,
növényfajtákat. Célszerű – a bemutatott példákkal ellentétben - az egységesítésre törekedni és a
túlzásokat, valamint tájidegen fajokat kerülni.
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK

ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA
TÁJHASZNÁLAT, TÁJSZERKEZET, TÁJTÖRTÉNET, TÁJKAREKTER BEMUTATÁSA
JELENTŐSEBB TELEPÜLÉSI ZÖLDFELÜLETEK

Első Katonai Felmérés
(1763-1787)
Az első katonai felmérés
térképein jól látható, hogy
a Rába és a Marcal közötti
hatalmas vizenyős, ártéri
terület található. A Rábától
északra
a
kevésbé
vizenyős, de még ártéri
területből a lerakódott
hordalékkúpokon,
homokdűnéken nagyobb
kiterjedésű legelők és
erdők találhatóak.
Rábapatona is egy ilyen a
Rábaközt annyira jellemző
homokdűnén alakult ki.
A Rába partjait ligeterdők
kísérik.
A Rába parti település
lakossága
ekkor
növénytermesztéssel,
állattenyésztéssel,
legeltetéssel és halászattal
foglalkozott.

Az 1784-es történelmi térképen jól megfigyelhető a korabeli utcahálózat, a történelmi
településmag. A régi főutca (mai Kossuth utca) a Rábával párhuzamosan futó Mérges - Ikrény
irányú, azaz a Rábaközt Győrrel összekötő útvonal mentén alakult ki. A térképen jól látható,
hogy a település stratégiailag fontos helyen feküdt, hiszen itt haladt át nem csak a rábaközi út,
hanem a Koroncó település felől Mosonszentmiklós, Lébény irányába tartó út is. 1784-re már
kialakult a főutcáról a Rábára merőlegesen lefutó három kisebb utca is. Ezek a mai Zrínyi utca,
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Az eltérő karakterű településrészek lehatárolásához és a tájtörténet, tájkarakter bemutatásához a
katonai kataszteri térképeket vettük alapul, hiszen ezeken a történelmi térképeken jól nyomon
követhető a településszerkezet kialakulás és fejlődése, valamint a tájhasználat, tájszerkezete
alakulása.
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Hunyadi utca és Árpád utca. A falu közvetlen környezetét a házak mögötti veteményesek,
kertek jellemzik.
A Rába régi nyomvonala Rábapatonán két irányban elágazott és egy kis szigetet képezett,
melynek neve ma is Malom-sziget. Itt működött a település vízimalma. A környék településeiről
is ide szállították a gabonát őrletni. Ezzel magyarázható a mai Tabán utca kialakulása is, hiszen
Ikrény irányából ez az út egyenesen a malomhoz vezet. Ezen a térképen már szerepel a község
központjában egy templom és a településtől távolabb észak-nyugati irányban a temető. A
templom és a temető máig ezeken a helyeken találhatóak.

A Rába és a Marcal
közötti továbbra is
megmaradtak a hatalmas
vizenyős, ártéri területek.
A Rábától északra a
kevésbé vizenyős
magaslatokon tovább nőtt
a legelő és erdő művelésű
területek aránya. A Rába
partjait ligeterdők kísérik.
A lakóházak mögött
továbbra is kertek övezik a
belterületet.

Az 1830-as térképen a lakóterületek tekintetében sok változás nem található az eddig
említettekhez képest. A változást csupán az utcák beépítési sűrűségének növekedése valamint
a mai István utca temető felé való kiépülése jelenti. A térképen először jelenik meg Káptalan
major ábrázolása is.
Az úthálózat, közlekedési kapcsolatok, irányok tekintetében megjelenik az Enese felé vezető
út, a Rába folyó két partján a Győr felé vezető utak valamint a vasút és a vasútállomás felé
vezető út a mai Külső Rákóczi utca.
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Második Katonai Felmérés
(1806-1869)
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Ezen a nagy precizitással
és
alapossággal
megrajzolt
1857-es
térképen jól látható a
korabeli tájhasználat. A táj
a művelési ágak sokasága
miatt roppant változatos
képet mutat.
A közigazgatási terület
egyharmadát a kaszálók,
egy harmadát legelők
harmadik harmadát pedig
megművelt
parcellák,
kertek, kertségek teszik ki.

Rábától délre a vizenyősebb területeken csak kaszáló rétek voltak, északra pedig hatalmas
kiterjedésű legelők a magasabb területeken pedig megművelt, felszántott földterületek hosszú
parcellák váltakoztak.
A tájat utak szabdalják. A településről a szélrózsa minden irányába utak vezetnek a környező
települések felé Mérgesbe, Enesére, Börcsre, Ikrénybe, Koroncóra, Rábacsécsénybe és
természetesen a vasútállomásra.
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Kataszteri térkép 1857-ből
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A Rába és a Marcal közötti
területeken egyre több
szárazulatot
találunk,
amelyeken
erdők
telepednek
meg
a
kaszálók között.
A
Rábától
északra
jelentősen megnőtt az
erdőterületek aránya. Erre
felé is egyre több a
vízmentes
terület.
Jellemző új táji elem a
megművelt területek felé
vezető a szántóföldeket
tovább osztó földutak
megjelenése. Valamint a
főbb közlekedési vonalakat
kísérő
fasorok
megjelenése.

Az 1880-as térképen már jól kivehető a mai Rákóczi utca első szakasza a KoroncóMosonszentmiklós irányú út mentén. Az út a település belső magjából indul észak-nyugati
irányban a vasútállomás felé. Látható, hogy a mai 8 sz. vasútvonal kiépítése lényeges változást
hozott a település szerkezetében. (Ez az utca mára a vasútig kiépült.)
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Harmadik
Katonai
Felmérés (1869-1887)
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A Rába és Marcal között a szabályozás következtében megjelenik a szántóföldi művelés.
Csökken a kaszálók, rétek aránya.
Belterületen a vízszabályozás után a Holt-Rába mentén kiépül a Széchenyi utca és a
Szabadság út. A tömbbelsőben kertművelés folyik. Mai teljes hosszában kiépül az István út,
Imre út és a Rákóczi út.
A közlekedési kapcsolatok letisztultabbá válnak. Az utakat, vízfolyásokat kísérő faállomány
szerencsére nem csökken.
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Magyarország
Katonai
Felmérése (1941)
Legerősebb táji elem a
Rába
és
Marcal
vízszabályozása. Kiépül a
Rózsás csatorna. A Marcal
és a Rába folyó töltések
közé szorul, a Rába
„kiegyenesedik” körülötte
megjelennek a holtágak. A
Rábától északra megnőtt a
szántóterületek aránya és
az eddig vizenyős területek
helyén a legelők valamint
rétek aránya. A szántóföldi
művelés
terén
visszaszorultak
a
hosszúparcellák, helyüket
nagytáblás művelés vette
át. Az északi területeken
az eddigi legelőket egyre
inkább feltörik, helyüket
szántó
művelési
ágú
területek veszik át.
A káptalani major mellett a
település keleti határában
kiépül a Szt. István major
is.
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Az ’50-’60-as évek nagy lakásépítési programjaival Rábapatona eddigi organikus
településszerkezete teljesen megváltozott. A fejlődő, alakuló utcahálózatot felváltotta a mérnöki
tervezésű párhuzamos és merőleges utak hálózata. A Rába szabályozásával a holtágak vize
leapadt. A Malom-sziget lakható területté vált és a Holt-Rába mentén további lakóházakkal
épült be. Ezek lettek a mai Széchenyi és Szabadság utcák. Majd a ’70-es évek végén és a ’80as években kiépült az Arany János utca, Dózsa utca és a Külső Imre út is valamint a Külső
Rákóczi út.

Fentiek alapján Rábapatona területét négy eltérő karakterű területet jelöltünk ki:
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1980-as katonai térkép
A szövetkezeti termelés
következményeként
külterületen megjelent a
nagytáblás
szántóföldi
gazdálkodás. A régi erdős,
gyepes, kaszálókkal teli,
vízfolyások,
vizenyős
élőhelyek által szabdalt
területet
az
ember
erdőirtás, vízgazdálkodás,
nagytáblás gazdálkodás
révén
jelentősen
átalakította.
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A történeti településrész területén megmaradt
a
történelmi
utcahálózat,
történelmi
településszerkezet. Az épületállomány átépült
azonban
az
utcahálózat,
az
utcák
vonalvezetése, szélessége vagy adott esetben
keskeny mivolta, a kialakult teresedések, a
beépítések jellege, telekstruktúra, meglévő
egységes
tömbbelsők
mind
értéket
képviselnek.
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TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZ
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A külső településrészek szabályos, sematikus utcahálózatukkal, szabályos négyzetes, azonos
méretű telkeivel ellentétben a történeti településrészben egy organikus telek és utcahálózatot
találunk, változatos alakú és nagyon eltérő méretű telkekkel, közterület szélességekkel.
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A templom köré települt korai településmag környezetében fontos a kialakult beépítési módok oldalhatáros és zártsorú - építési helyek megtartása, kerülendő a hagyományos, alacsonyabb
épületmagasságoktól kirívóan elütő magas épületek megjelenése. Fontos az épületarányok,
nyílásosztások, hagyományos anyaghasználat, színvilág megtartása.
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Az átalakuló településrészek körébe
az újabb korokban kialakított
„mérnöki
telekosztású”
településrészek,
a
gazdasági
területek, üdülőterületek, sport és
szabadidős területek tartoznak.
Ezeken a területeken az átalakulást,
új beépítésre szánt területek
kialakulását nem lehet és nem is kell
megakadályozni, hiszen ez a
lakosság
megváltozott
életmódjának, igényeinek ill. a
település gazdasági fejlődésének
természetes következménye
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ÁTALAKULÓ TELEPÜLÉSRÉSZEK
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A fasorok, közterületi növénytelepítések takaró hatása kimondottan kedvezően hatna az általános
településképre. Mint, ahogyan néhány utcában már találunk erre jó példát. (Még a sokat szidott
villanyoszlopok is jobban mutatnak egy fasor rejtekében.)
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A területek utcaképei épületállományukban, építészeti stílusaikban nagyon változatos képet
mutatnak. Az 1960-as évektől napjainkig a sátortetős, 80-as évekbeli nyeregtetős épületeken át a
legújabb korok mediterrán stílusú épületeiig, az egyszintes, kétszintes, pincelakásos, tetőteres
épületekig bezáróan mindenféle épület megtalálható a településen. Az anyaghasználatukban,
színhasználatukban, tetőformákban nagyon eltérő képet mutató utcákban, sajnálatos módon még
inkább szembeötlő a fasorok hiánya és a villanyoszlopok rengetege.
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

A településképi szempontból meghatározó tájképvédelemmel érintett és ökológiai szempontból
értékes beépítésre nem szánt területek körébe tartoznak mindazon területek, amelyeken a
jövőben nem lenne kívánatos nagyobb épületállomány megjelenése, vagy egyáltalán épületek
megjelenése, ill. tájképet romboló vezetéke, aótornyok stb. megjelenése. Ilyenek a jó minőségű
szántóterületek, erdőterületek rétek, gyepek, legelők területei, NATURA 2000 területek,
tájképvédelemmel érintett területek, az országos ökológiai hálózat területei, az érzékeny
vízminőség-védelmi területek.
A kialakult tájhasználat azonban szervesen kapcsolódik a település történetéhez,
történelméhez, közrejátszik a helyiek identitásának kialakulásában, erősítésében. Nem lehet
tehát cél teljesen kizárni a külterületekről egy-egy laza, szellős beépítésű lovardát,
üdülőépületet, sport-szabadidős létesítményt. Fontos azonban, hogy a tájképben továbbra se
ezek domináljanak. Ezért településképi szempontból nem meghatározó, egyéb beépítésre nem
szánt területek körébe soroltuk azokat a területeket, amelyeken megengedhető épületállomány,
villamosvezeték, adótorony, napelempark stb. megjelenése.

RÁBAPATONA TELEPÜLÉS ARCULATI KÉZIKÖNYVE

A beépítésre nem szánt területek körét két részre osztottuk a településen.
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A külterületi kultúrtáj részei a tájba simuló épületek, szalmabálák, facsoportok, lengedező nádasok,
hullámzó vetések mellett az autóutak, magasfeszültségű légvezetékek és a vasút is.

JELENTŐSEBB TELEPÜLÉSI ZÖLDFELÜLETEK

RÁBAPATONA TELEPÜLÉS ARCULATI KÉZIKÖNYVE

Szép természetközeli közpark, egységes növényzettelepítések a közparkokban, közterületeken
avagy rózsák és fűzfák mindenütt.
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AJÁNLÁSOK

A TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI FORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK, VALAMINT
ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZRE

AZ ÉPÜLETEK ELHELYEZÉSE

RÁBAPATONA TELEPÜLÉS ARCULATI KÉZIKÖNYVE

5
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A történeti településrész területén az épületek jellemzően oldalhatáron és zártsorúan
helyezkednek el, előkert nélkül vagy minimális előkerttel. A területen nem kívánatos az utcák
ritmusától, kialakult telekszélességektől eltérő telekszélességek kialakítása, a hagyományos
telekstruktúra megváltoztatása.
AZ ÉPÜLETEK MAGASÁGA

A TETŐK KIALAKÍTÁSA

A történeti településrész területén kizárólag magastetős épületek találhatóak. A tetőformák
általában egyszerűek. Az egységes településkép megőrzése érdekében alacsony hajlásszögű
(mediterrán) vagy nagyon magas hajlásszögű (alpesi) épületek megjelenése, valamint
manzárdtető kialakítása nem kívánatos. A tető hajlásszögét 35 o-45o között javasolt meghatározni.
Az utcaképek tekintetében az egyes épületek átépítésénél az utcára jellemző tetőgerinc irány,
ereszforma követése javasolt. Kerülendő a túltagolt tetők alkalmazása és elvárás a környezetben
kialakult rendhez történő alkalmazkodás.
Az épületeken az égetett agyagcserép fedés javasolt. Kerülendő a műantikolt vagy egyéb, nem
természetes színű cserepek vagy cseréptől eltérő egyéb héjazatok (műpala, bitumenzsindely stb.)
alkalmazása. A feltűnő, kirívó színhasználat (pl. zöld vagy kék cserép) szintén nem
megengedhető.
HOMLOKZAT KIALAKÍTÁSA, ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNEZÉS

RÁBAPATONA TELEPÜLÉS ARCULATI KÉZIKÖNYVE

A történeti településrész területén az egykori földszintes épületek fokozatosan
átalakultak/átalakulnak. Az egységes településkép megőrzése érdekében azonban két szintesnél
magasabb épületek megjelenése nem javasolt. Utcával párhuzamos gerincű épületek esetében
lehetőség szerint törekedni kell az egymással harmonizáló ereszmagasság kialakítására.
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KERÍTÉSEK KIALAKÍTÁSA

A területen a tömör kerítések alkalmazása kerülendő. Az esetlegesen nádszövettel takart dróthálós
kerítés, alumínium hullámlemez kerítés használata nem megengedhető. Kerülendő a területen

RÁBAPATONA TELEPÜLÉS ARCULATI KÉZIKÖNYVE

Az épületek homlokzatának, oromfalának, tűzfalának kialakításánál a területen hagyományos
vakolt architektúra alkalmazása javasolt. Kerülendő a homlokzat túlzott - kővel, fával vagy téglával
történő – burkolása, főként ha az nem építészetileg indokolt helyen és szerkezetként, hanem csak
öncélú díszítőelemként jelenik meg. A homlokzati felületek és nyílászárók színei esetében kerülni
kell a túlzottan élénk vagy túlzottan sötét, a műanyagbázisú festékek és vakolatok elterjedésével
lehetővé vált színek (lila, kék, piros…) használatát és a környezethez alkalmazkodó természetes
földszíneket kell előnyben részesíteni. Egy adott épületen nem ajánlott 3 -nál több eltérő szín vagy
3-nál több árnyalat alkalmazása.
Természetes anyag (kő-, tégla-, illetve faburkolat) homlokzati felületkent történő alkalmazása
esetén vakolt homlokzati felület(rész) színezése során általában csak két, egymással és a
természetes anyaggal harmonizáló szín, vagy egy szín legfeljebb két árnyalata alkalmazható.
Új épület létesítése esetén a környező épületek anyaghasználatából célszerű kiindulni. Ez
azonban nem zárja ki újabb, lehetőleg természetes anyagok, illetve kortárs anyagok (fa,
rozsdamentes acél, üveg, stb.) használatát sem, amennyiben azok erősítik az építészeti
koncepciót, es harmonikusan illeszkednek a környezetbe.
A lábazatok esetében kerülendő a ragasztott, csempeszerű utánzatok alkalmazása. Előtérbe kell
helyezni a hagyományos kő, tégla vagy vakolt lábazatokat.
A nyílászárók esetében kerülni kell a túl sok osztással kialakított vagy fekvő téglalap arányú
nyílászárók alkalmazását. A területen lehetőség szerint kerülni kell az utólagosan beépített
redőnytokok megjelenését.
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idegenül ható kovácsoltvas, kovácsoltvas-utánzat kerítések, valamint tömör sövénykerítések
kialakítása.

A TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI FORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK, VALAMINT
ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ AZ ÁTALAKULÓ TELEPÜLÉSRÉSZEKRE

AZ ÉPÜLETEK ELHELYEZÉSE

RÁBAPATONA TELEPÜLÉS ARCULATI KÉZIKÖNYVE

Az átalakuló településrész területén az épületek jellemzően oldalhatáron helyezkednek el, amely
beépítés továbbra is követendő. Új épület építése esetén az előkertek mélysége az utcában már
kialakult előkert-méretekhez alkalmazkodjon.
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AZ ÉPÜLETEK MAGASÁGA

A meglévő épületek közé épülő új házak magassága az utcában meglévő házak magasságához
alkalmazkodjon.

Kerülendő a túltagolt tetők alkalmazása és elvárás a környezetben kialakult rendhez történő
alkalmazkodás a gerincirányok, oromfalak, a tetők lekontyolása tekintetében.
Az épületeken az égetett agyagcserép vagy betoncserép fedés javasolt. Kerülendő a nem
természetes színű tetőhéjazatok alkalmazása. A feltűnő, kirívó színhasználat (pl. zöld vagy kék
tetőfedés) nem megengedhető.
HOMLOKZAT KIALAKÍTÁSA, ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNEZÉS

Az épületek homlokzatának, oromfalának, tűzfalának kialakításánál a területen hagyományos
vakolt architektúra alkalmazása javasolt. Kerülendő a homlokzat túlzott - kővel, fával vagy téglával
történő - burkolása. A homlokzati felületek és nyílászárók színei esetében kerülni kell a túlzottan
élénk vagy túlzottan sötét színek (lila, kék, piros…) használatát és a környezethez alkalmazkodó
természetes pasztellszíneket kell előnyben részesíteni. Egy adott épületen nem ajánlott túl sok
eltérő szín vagy 3-nál több árnyalat alkalmazása.
A lábazatok esetében kerülendő a ragasztott, csempeszerű utánzatok alkalmazása. Előtérbe kell
helyezni a hagyományos kő, tégla vagy vakolt lábazatokat.

RÁBAPATONA TELEPÜLÉS ARCULATI KÉZIKÖNYVE

A TETŐK KIALAKÍTÁSA
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A területen a tömör kerítések alkalmazása kerülendő. Az esetlegesen nádszövettel takart dróthálós
kerítés, alumínium hullámlemez kerítés használata nem megengedhető. Kerülendő a területen
idegenül ható tömör sövénykerítések kialakítása.
KÖZTERÜLETEK KIALAKÍTÁSA

A közterületek kialakítása megléte, hiánya alapvetően befolyásolja egy település imázsát,
hangulatát, megítélését. A településkép alakításában nagy szerepe van az utcák, járdák, terek
burkolatának, az utcabútoroknak, a közvilágítás, közművek oszlopai kialakításának, minőségének,
a zöldfelületeknek, növényzetnek. Különösen nagy gondot kell tehát fordítani a parkok, közterületek
növényzetére, a növényfajok kiválasztására, az alkalmazásra kerülő utcabútorokra (kerékpártároló,
pad, játszótéri elemek, padok, lámpatestek stb..).
A tájház udvarán álló alábbi kültéri kemencét látva nem véletlen, hogy a település központjában egy
ilyen pavilon került megépítésre.

RÁBAPATONA TELEPÜLÉS ARCULATI KÉZIKÖNYVE

KERÍTÉSEK KIALAKÍTÁSA
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Az utcaképeket rendkívül pozitívan befolyásolják az utakat kísérő fasorok. Fontos lenne, hogy
minden utca esetében gondot fordítsanak megfelelő út menti fasorok telepítésére is. Az utakat kísérő
meglévő fasorokat mindenképpen meg kell őrizni, a hiányzó fákat, növényzetet pótolni kell. Kerülni
kell a kerítések elé ad-hoc jelleggel kitelepített tájidegen fajokból álló növénytelepítést (pl. tömör
tujasor)

Tujafal egy telek előtt

Ad hoc egymást nem tisztelő növénytelepítés

Az utcafásításoknál csak a honos, tájra jellemző fafajok, esetleg azok változatai, elsősorban
gyümölcsfák (különös tekintettel a Rábapatonán már sok helyen alkalmazott dió, eper és meggyfák
telepítése engedhető meg. A zöldfelületek, közparkok kialakításánál szintén a tájra jellemző
növénytársulások jellegzetes fajai közül a honos vagy meghonosodott, tájba illő fajokat (nyárfa,
fűzfa, égerfa) kell alkalmazni és semmi esetre sem tűlevelű. Előtérbe kell helyezni a lombhullató
fafajták telepítését és kerülni kell a tájidegen növények alkalmazását. Virágzó növények esetében
is fontos az egységes megjelenés, lehetőség szerint egytípusú növényállomány valamint a
hagyományos, falusi hangulatot teremtő virágok előnyben részesítése.

RÁBAPATONA TELEPÜLÉS ARCULATI KÉZIKÖNYVE

A közparkban és a templom környezetében olyan
utcabútorok (padok, kerékpártárolók, világítótestek stb.)
elhelyezése ajánlott, amelyek stílusukban,
anyaghasználatukban alkalmazkodnak a már elhelyezett
elemekhez és a templom épületéhez. A közművek felújítása
során a meglévő légkábeleket lehetőség szerint meg kell
szüntetni.
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Megfelelő növénytelepítéssel kedvezően befolyásolható a település kevésbé vonzó területeinek, pl.
egy hulladékudvarnak, gazdasági területnek a megjelenése.

A hulladékudvar a közpark déli vége felől, ahol
hiányzik a jótékony növénytakaró

A fák takarásában egy nagy gazdasági terület
található

RÁBAPATONA TELEPÜLÉS ARCULATI KÉZIKÖNYVE

A település kedvező adottságai közé sorolható a belterületi vízfelületek megjelenése. A településen
különös gondot kell fordítani a Rózsás-csatorna és a Holt-Rába vizeit övező zöldfelületek
kialakítására és annak rendezettségének fenntartására. A vízpartok mentén és környezetében olyan
utcabútorok (padok, hidak, kerékpártárolók, világítótestek stb.) elhelyezése ajánlott, amelyek
stílusukban, anyaghasználatukban alkalmazkodnak a már elhelyezett elemekhez. Javasolt a
faanyagú és rusztikus jellegű utcabútorok használata.
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A TELEPÜLÉS TELJES TERÜLETÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ
Kerülendő a tájidegen anyaghasználat (deszkaborítású épületek, rönkházak)

Utcai homlokzaton (valamint lehetőség szerint utcáról látszó
homlokzaton) kerülendő napelem, szerelt kémény alkalmazása.

RÁBAPATONA TELEPÜLÉS ARCULATI KÉZIKÖNYVE

Utcafronton kerülendő a drótkerítés vagy elemes drótkerítés alkalmazása.
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TÁJRENDEZÉSI, TÁJVÉDELMI JAVASLATOK, BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

Emellett a három elem mellett Rábapatona területét az itt átfolyó Rába, Rábca, Rózsás-csatorna és
a Holt-Rába illetve az északi részeken található néhány nagyobb kiterjedésű nádas teszi nagyon
gazdaggá és változatossá.
A táj sokszínűségét adó vizek, rétek, nádasok természet közeli élőhelyek fenntartása kiemelten
fontos feladat a településen. Meg kell őrizni a rétek, gyepek, nádasok, vizek érintetlenségét. Meg
kell tartani és lehetőleg növelni kell a vízfolyásokat kísérő erdősávok, ligetek területét.
Külterületen elsőrendű fontosságú a település táji megjelenésének védelme. Javasolt az intenzív
műveléssel érintett területek csökkentése és az erdők, rétek, kaszálók, gyepek arányának lehetőség
szerinti növelése.
Javasolt továbbá a meglévő, nagy kiterjedésű rétek és szántók táblaméreteinek lehetőség szerinti
csökkentése és a szegélyek, védőfásítások pótlása, új védőfasorok telepítése. Ezek alapvető
fontosságúak a táj jellegének megőrzéséhez és a szélerózió elleni védelem szempontjából egyaránt.
A
Rábapatonán
található
nagy
erdőterületek magántulajdonban vannak.
Mindenképpen fontos ezen erdőfoltok
megőrzése és fenntartása tájesztétikai és
ökológiai szempontból egyaránt. Az
erdőterületek növelését még a viszonylag
nagy erdőterületek jelenléte mellett is
célszerű és kívánatos lenne folytatni,
hiszen Rábapatona azon települések közé
tartozik, ahol a szántóterületek nem kiváló
adottságúak,
nem
teszik
annyira
gazdaságossá
a
mezőgazdasági
művelést, mint például a településtől
északra található települések területein.
A Rába folyó és a holtágak menti területek értékes természeti területek, a település kiemelkedő
természeti értékei. A folyó és kanyargó holtágak egyedi vadregényes világa természetvédelmi,
tájképi, településképi és turisztikai értéke felbecsülhetetlen.

RÁBAPATONA TELEPÜLÉS ARCULATI KÉZIKÖNYVE

Rábapatona tájszerkezetében alapvetően négy tájszerkezeti elem dominál. A külterület jelentős
hányada kb. 25 % erdőterület, mely az elmúlt években az erdőtelepítéseknek köszönhetően
jelentősen növekedett. A rétek és legelők aránya külterületen szintén kb. 25 %. A fennmaradó
területek szántó művelési ágban hasznosulnak.
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Nyilvánvaló, hogy a táj a földfelszín térben lehatárolható, jellegzetes felépítésű és sajátosságú
része, a rá jellemző természeti értékekkel és természeti rendszerekkel, valamint az emberi kultúra
jellegzetességeivel együtt, ahol kölcsönhatásban találhatók a természeti erők és a mesterséges
(ember által létrehozott) környezeti elemek. (Tvt.)
A tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak természetes
és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai adottságait és a jellegét
meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi tájértékek fennmaradásáról.
A történelmileg kialakult természetkímélő hasznosítási módok figyelembevételével biztosítani kell
a természeti terület használata és fejlesztése során a táj jellegének, esztétikai, természeti
értékeinek, a tájakra jellemző természeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek a megóvását.

A szántók, rétek területén különös gondot kell fordítania vizuális környezetszennyezés
elkerülésére. Ezeken a területeken nem kívánatos a tájat elcsúfító mobil konténerek, lakókocsik
kihelyezése, ’bódé’ jellegű építmények megjelenése.
A 2. kategóriájú beépítésre nem szánt területeken (tájképvédelemmel, vízminőség védelemmel,
NATURA 2000 besorolással érintett területek, valamint ökológiai magterület- és ökológiai folyosó
területek) épületek elhelyezése nem megengedett.
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Az esetleges külterületi fejlesztések során törekedni kell arra, hogy az újabb gazdasági és
mezőgazdasági üzemi területek a már meglévő ilyen funkciójú területek közelében helyezkedjenek
el, mert így a természet közeli területek kevésbé lesznek az esetleg káros hatások által érintve. Az
új fejlesztési területek kialakítása, meglévő területek fejlesztése során kötelező telken belüli
védőfásítással, védőerdők telepítésével kívánatos elősegíteni a fejlesztések tájba illesztését.
(gazdasági területek, kavicsbánya, állattartó telepek) Az épületek színhasználata tekintetében nem
kívánatos a rikító, harsány színek alkalmazása.
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6

JÓ PÉLDÁK

ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK

Környezetet, településképet, hagyományokat (részben vagy egészben) tisztelő felújítások

RÁBAPATONA TELEPÜLÉS ARCULATI KÉZIKÖNYVE

Kortásr épületek
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Épületek, amelyek még magukban hordozzák a lehetőséget

RÁBAPATONA TELEPÜLÉS ARCULATI KÉZIKÖNYVE

Épületek, amelyek egy jóérzésű felújítással, megújítással a településkép, utcakép díszévé
válhatnak
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RÁBAPATONA TELEPÜLÉS ARCULATI KÉZIKÖNYVE
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JÓ PÉLDÁK

SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK, REKLÁMHORDOZÓK, EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEK

Reklámok elhelyezésére magasabb szintű jogszabály (a reklámok közzétételéről rendelkező
104/2017.(IV.28.) Kormányrendelet) magántulajdonú ingatlanokon nem ad lehetőséget.
Közterületen és köztulajdonban álló ingatlanok esetében pedig ugyanezen jogszabály csak
részlegesen, területfelhasználáshoz kötötten ad lehetőséget. Közterületen kizárólag az
önkormányzat jóváhagyásával lehet reklámot elhelyezni. A reklámokkal, cégérekkel, feliratokkal
kapcsolatos általános elvárás és cél a településen, hogy azok harmonikusan illeszkedjenek az
utcaképbe és a településképbe, ne hivalkodjanak, környezetüket tiszteletben tartsák.
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Hidak, buszmegállók, utcabútorok, szobrok, keresztek, kápolnák, ravatalozó, szépen gondozott
árkok…
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MELLÉKLETEK

HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT ÉRTÉKEK LEÍRÁSA
II. Világháborús emlékmű
A második világháború harcterein elesett patonai katonák és a fasizmus patonai áldozatai számára
az 1980-as évek végén állítottak emlékművet a temető főbejárata mellett. Az emlékmű felirata: „ A
háború. A fasizmus áldozatai. 1939-1945.” Összesen 73 patonai áldozat neve olvasható az
emlékművön.
Elérhetőség: Temető főbejárata, 9142 Rábapatona, István utca

Az első világháború hősi áldozatainak emlékére Rábapatona község 1927-ben állítatott
emlékművet. Az eredetileg a mai Polgármesteri Hivatal helyén található Hősök terén felállított hősi
emlékművet Horváth Adorján szobrászművész készítette. A szobrot 1962-ben szállították át eredeti
helyéről a templomkertbe. Az emlékmű és környezetének felújítására 2016 évben került sor. Az
emlékmű talapzatának felirata: „Az nem lehet, hogy annyi szív hiába onta vért! Az 1914-1918-ki
világháborúban hősi halált halt fiainak Rábapatona nagyközség hazafias közönsége.”
Elérhetőség: Római Katolikus Templom kertje, 9142. Rábapatona, Szentháromság tér 1.

Mária-oszlop
A Kossuth Lajos és a Zrínyi Miklós utca sarkán álló szobrot, 1906-ban az Amerikába kivándorolt
rábapatonai hívek pénzadományából emelték.
Elérhetőség: 9142. Rábapatona, Kossuth utca – Zrínyi utca

Szentháromság-szobor
A Szentháromságot ábrázoló szobrot 1898-ban, a magyar millennium emlékére állítatta Rábapatona
lakossága. A szobor eredetileg az iskola főbejárata előtt, a róla elnevezett tér közepén állt. A szobor
az 1960-as években a közterületről pár méterrel arrébb, a tér nyugati sarkában álló, kerítéssel
körbekerített templomkertbe lett áthelyezve.
Elérhetőség: Római Katolikus Templom kertje, 9142. Rábapatona, Szentháromság tér 1.

Temetői kápolna
A kápolna alapjait 1855-ben rakták le. A hívek és Nagy Ignác plébános adományából épült fel, két
év alatt. A 160 éves kápolna legutóbbi felújítására 2008. évben került sor. Ekkor teljesen új
tetőszerkezetet kapott az épület, szigetelve lettek a vizesedő falak, kívül - belül újra vakolták és
festették a falakat, új nyílászárók kerültek beépítésre. A kápolna környéke térkő burkolatot kapott és
új padok került kihelyezésre a kápolna elé.
Elérhetőség: 9142. Rábapatona, István utca (Temető)
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A rábapatonai római katolikus templomot 1657-ben a település akkori birtokosa, a Győri
Székeskáptalan építette. A torony nélküli templom – védelmi célok miatt – ekkoriban kőfallal volt
körbekerítve. A templomtornyot egy a kőfalon kívül épített harangláb helyettesítette. A Rákócziszabadságharc idején megrongálódott templomot a káptalan 1723-ban újjáépítette. Az ekkor
elbontott kőfal anyagából templomtornyot is építettek. Az 1810-es földrengés következtében az
építmény súlyos károkat szenvedett, ezért a Győri Káptalan 1828-30 között a templomot átépítette.
Az újonnan épített templomtornyot toronyórával is ellátták. A XX. század elején a régi templom már
kicsinek bizonyult, mert időközben jelentősen gyarapodott a község és a hívek lélekszáma. Harsányi
Lajos plébános 1929-ben a régi templomot a régi templomot átépítette a ma is álló kereszthajós,
neoromán stílusban. Az átépítés terveit Polgár Rudolf, győri építőmérnök készítette, míg a
kivitelezési munkákat Angyal László rábapatonai kőművesmester végezte. A ma is látható
templombelső kialakítása Tősér Imre plébános nevéhez köthető. Az 1970-80-as évek fordulóján
elvégzett felújítás folyamán új fedést kapott a templom toronysisakja és tetőzete, új ablaküvegek
kerültek beépítésre, a templom fala víztelenítve lett, padlózatát lelapozták, három nagyméretű freskó
és stációsorozat készült, új oltárt készítettek, végezetül pedig az orgonát is felújították. A három
nagyméretű falfreskót és a Jézus szenvedéstörténetét megörökítő stáció festménysorozatot a
mosonszentmiklósi Samódai József freskófestő mester készítette. 2004-ben a folyamatos beázások
miatt Wolf Pál Péter plébános kezdeményezésével, a hívek és a püspökség adományából a tető új
cserepet kapott. 2007 óta Harsányi Lajos volt patonai plébános, országosan ismert és elismert költő
és író emlékét a templom falán elhelyezett emléktábla őrzi.
Elérhetőség: 9142. Rábapatona, Szentháromság tér 1.
Volt malom épülete
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TERMÉSZET- ÉS TÁJVÉDELMI SZEMPONTBÓL NÖVÉNYTELEPÍTÉSRE JAVASOLT FAJOK
LISTÁJA

Tudományos név

Magyar név

Acer campestre

mezei juhar

Acer platanoides

korai juhar

Acer pseudoplatanus

hegyi juhar

Acer tataricum

tatár juhar

Betula pendula

közönséges nyír

Carpinus betulus

közönséges gyertyán

Fraxinus angustifolia subsp. pannonica

magyar kőris

Fraxinus excelsior

magas kőris

Fraxinus ornus

virágos kőris

Malus sylvestris

vadalma

Populus nigra

fekete nyár

Populus termula

rezgő nyár

Prunus avium

madárcseresznye

Prunus padus

zselnicemeggy

Pyrus pyraster

vadkörte

Quercus cerris

csertölgy

Quercus petraea

kocsánytalan tölgy

Quercus pubescens

molyhos tölgy

Quercus robur

kocsányos tölgy

Salix alba

fehér fűz

Sorbus aria

lisztes berkenye

Sorbus aucuparia

madárberkenye

Sorbus domestica

házi berkenye

Sorbus torminalis

barkóca berkenye

Tilia cordata

kislevelű hárs

Tilia platyphyllos

nagylevelű hárs

Ulmus glabra

hegyi szil

Ulmus laevis

vénicszil

Ulmus minor

mezei szil
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Staphylea pinnata

mogyorós hólyagfa

Tudományos név

Magyar név

Berberis vulgaris

közönséges borbolya

Cerasus fruticosa

csepleszmeggy

Cornus mas

húsos som

Cornus sanguinea

veresgyűrű som

Coryllus avellana

közönséges mogyoró

Cotinus coggygria

cserszömörce

Cotoneaster niger

fekete madárbirs

Crataegus laevigata

kétbibés galagonya

Crataegus monogyna

egybibés galagonya

Euonymus europeus

csíkos kecskerágó

Euonymus verrucosus

bibircses kecskerágó

Hedera helix

közönséges borostyán

Ligustrum vulgare

közönséges fagyal

Lonicera xy
losteum

ükörke lonc

Prunus spinosa

kökény

Prunus tenella

törpemandula

Rosa canina

gyepűrózsa

Rosa pimpinellifolia

jajrózsa

Rubus caesius

hamvas szeder

Salix cinerea

rekettyefűz

Spiraea media

szirti gyöngyvessző

Viburnum lantana

ostorménfa

Viburnum opulus

kányabangita

Vinca minor

kis télizöld meténg
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Tudományos név

Magyar név

Acer ginnala

tűzvörös juhar

Aesculus carnea

vadgesztenye

Aesculus hippocastanum

vadgesztenye

Catalpa bignonioides

szivarfa

Colutea arborescens

sárga borsófa

Corylus colurna

törökmogyoró

Ginkgo biloba

páfrányfenyő

Laburnum anagyroides

közönséges aranyeső

Liriodendron tulipifera

tulipánfa

Malus baccata

díszalma

Platanus × acerifolia

közönséges platán

Prunus × cistena

vérszilva

Salix caprea

kecskefűz

Sophora japonica

japánakác

Sorbus rotundifolia

kereklevelű berkenye

Staphylea pinnata

mogyorós hólyagfa

Tilia tomentosa

ezüsthárs

Prunus fruticosa

csepleszmeggy

Prunus serrulata

díszcseresznye

TILTOTT FAJOK LISTÁI

1143/2014. EU rendelet
az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának
és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről

A rendelet alapján a tagországok képviselőiből álló inváziós fajok elleni védelemért felelős bizottság elfogadta
azt a növény- és állatfajlistát, mely az Unió számára veszélyt jelentő inváziós idegenhonos fajok jegyzékét
alkotja. A listán szereplő fajok egyedeire vonatkozó szigorú szabályok szerint tilos az egész EU területén
forgalomba hozni és a természetbe kibocsátani akár egyetlen példányt is, de a behozatalra, tartásra,
tenyésztésre, szaporításra, szállításra, kereskedelemre és felhasználásra is hasonlóan szigorú szabályok
vonatkoznak.
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A listában szereplő növényfajok:

Tudományos név

borfa, tengerparti seprűcserje

Baccharis halimifolia

kaliforniai tündérhínár

Cabomba caroliniana

vízijácint

Eichhornia crassipes

perzsa medvetalp

Heracleum persicum

sosnowsky-medvetalp

Heracleum sosnowskyi

hévízi gázló

Hydrocotyle ranunculoides

fodros átokhínár

Lagarosiphon major

nagyvirágú tóalma

Ludwigia grandiflora

sárgavirágú tóalma

Ludwigia peploides

sárga lápbuzogány

Lysichiton americanus

közönséges süllőhínár

Myriophyllum aquaticum

keserű hamisüröm

Parthenium hysterophorus

ördögfarok keserűfű

Persicaria perfoliata

kudzu nyílgyökér

Pueraria montana var. lobata

Várhatóan 2017-ben az alábbi fajokkal fog bővülni a lista:

Magyar név

Tudományos név

közönséges selyemkóró

Asclepias syriaca

vékonylevelű átokhínár

Elodea nuttallii

bíbor nebáncsvirág

Impatiens glandulifera

felemáslevelű süllőhínár

Myriophyllum heterophyllum

kaukázusi medvetalp

Heracleum mantegazzianum

óriásrebarbara

Gunnera tinctoria

tollborzfű

Pennisetum setaceum
Alternanthera philoxeroides
Microstegium vimineum
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269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet
a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól

A kormányrendelet melléklete meghatározza azoknak a fajoknak a listáját, melyek inváziós és termőhelyidegen növényfajoknak tekinthetők, így az 5. § (2) bekezdés értelmében a Natura 2000 gyepterületeken ezek
megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni, állományuk visszaszorításáról gondoskodni kell
mechanikus védekezéssel vagy speciális növényvédőszer-kijuttatással.

Az érintett növényfajok:

1. Fásszárú inváziós és termőhely-idegen növényfajok:
Tudományos név

akác

Robinia pseudo-acacia

amerikai kőris

Fraxinus americana

bálványfa

Ailanthus altissima

keskenylevelű ezüstfa

Elaeagnus angustifolia

fekete fenyő

Pinus nigra

erdei fenyő

Pinus silvestris

gyalogakác

Amorpha fruticosa

kései meggy

Prunus serotina

zöld juhar

Acer negundo

2. Lágyszárú inváziós növényfajok:
Magyar név
alkörmös
japánkeserűfű fajok
kanadai aranyvessző
magas aranyvessző
parlagfű
selyemkóró
süntök

Tudományos név
Phytolacca americana
Fallopia spp.
Solidago canadensis
Solidago gigantea
Ambrosia artemisifolia
Asclepias syriaca
Echinocystis lobata
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43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet
a növényvédelmi tevékenységről

A rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a földhasználó és a termelő köteles védekezni az alábbi növények
ellen: parlagfű (Ambrosia artemisiifolia), keserű csucsor (Solanum dulcamara), selyemkóró (Asclepias
syriaca), aranka fajok (Cuscuta spp.).

Magyar név
észak-amerikai őszirózsák

Tudományos név
Aster lanceolatus (beleértve A. tradescantii),
A. novi-belgii, A. ×salignus

nyugati ostorfa

Celtis occidentalis

átoktüske

Cenchrus incertus

díszárpa

Hordeum jubatum

japánkomló

Humulus scandens

kisvirágú nebáncsvirág

Impatiens parviflora

vékony szittyó

Juncus tenois

közönséges vadszőlő

Parthenocissus inserta

tapadó vadszőlő

Parthenocissus quinquefolia

kínai alkörmös

Phytolacca esculenta

magas kúpvirág

Rudbeckia laciniata

parti szőlő

Vitis vulpina

moszatpáfrány-fajok

Azolla caroliniana (A. filiculoides), A.
mexicana

kanadai átokhínár

Elodea canadensis

törpe békalencse

Lemna minuta

kagylótutaj

Pistia stratiotes
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A természetes növényvilágra veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok hazai tudományos alapú
jegyzéke szerinti további tiltott fajok:
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