XIII. évf. 2016. III. szám

Polgármesteri tájékoztató
Kedves Rábapatonaiak!
Engedjék meg, hogy tájékoztassam Önöket az elmúlt időszak jelentősebb fejlesztéseiről, megvalósult, illetve megkezdett beruházásairól, eseményeiről, pályázatairól.
Legjelentősebb 2016 évi beruházásunk jelképes átadására
Falunapunk alkalmával került sor július 9-én, amely az elmúlt évtizedek legnagyobb, saját erőből megvalósult útfelújítása volt. A beruházás keretében, 48.000.000.- Ft értékben
új aszfaltburkolattal láttuk el a Külső Imre utcát és bevezető
szakaszait, a Szent László utcát, a Deák utcát és a Széchenyi
út jelentős szakaszát. Az útépítéssel párhuzamosan, a COOP
Győr Zrt-vel közösen felújításra került a Rákóczi utcai vegyesbolt parkolója.

Az utóbbi napon vette kezdetét az AUDI Önkéntes Nap
keretében egy iskolai lánymosdó teljes felújítása. A felújítás
teljes összegét az AUDI Hungária Motor Kft. finanszírozta
egy pályázati lehetőség keretein belül. A sikeres pályázatot településünk Szabó Zoltánnak köszönheti, akinek vezetésével és
a résztvevő önkéntesek munkájával megvalósulhatott a felújítás. Köszönöm önzetlen munkájukat.
Szeptember 22-én tartottuk Autómentes napunkat, amelynek programkínálatával az iskolai és óvodai korosztályokat céloztuk meg. A program megvalósulását egy pályázati lehetőség
révén a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 350.000.- Ft támogatással segítette.
Szeptember 25-én egy rendhagyó eseménynek lehettek
szemtanúi az ünnepségre kilátogatók. Farkas Antalné, Ágnes néni kezdeményezésére, az Önkormányzat koordinálása
mellett felújítattuk és felállítottuk az egykori Szent István majorban már pusztulásra ítéltetett keresztet. A kőkeresztet Dr.
Veres András győri megyéspüspök áldotta meg, aki a rövid
ünnepség után szentmisét tartott a templomban. Az emlékmű
felállítását közadakozásból valósította meg településünk.

Hagyományos, Szent István napi rendezvényünket megelőzően került sor a Drexler Anna Egészségház névadó ünnepségére, amely rendezvény a kezdetét jelentette a nyár végi,
őszi települési rendezvényeinknek. Szeptember 3-án tartotta a
Szivarock zenekar zenei fesztiválját, majd szeptember 10-én a
Nyugdíjasok Baráti Köre szervezésében látta vendégül településünk Ikrény, Enese és Koroncó nyugdíjasait.

Az október 8-án megtartott Eöry Endre Népdaléneklési
Estet követően, október 15-én rendezte meg településünk
Egészségnap rendezvényét, majd őszi rendezvényeinket az október 23-i megemlékezéssel zártuk.
2016. nyarán kaptuk az értesítést, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságához benyújtott könyvtár eszközfejlesztési pályázatunk 3.139.821.- Ft támogatásban részesült. A
támogatásból az időközben kibővített könyvtár teljes, elavult
bútorzatát kicseréltük. A könyvtár helyiségeit felújítottuk, így
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új többfunkciós helyiségekkel bővült településünk. A könyvtári funkció mellett a felújított termeket az iskola is használja
majd, valamint a civil szervezetek részére is lehetőséget kínálnak a jövőben. A könyvtár átadására november 25-én 16:00
órakor kerül sor a helyszínen.
2016. év szeptemberében, az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére benyújtott pályázatunk alapján 4.000.000.Ft támogatást kapott településünk, amely beruházás megvalósítása 2017 év tavaszán fog megtörténni.
Úgy gondolom, a 2016 év első felében megkezdett munkát
az év második felében is hasonló lendülettel tudta folytatni

Felhívás aktuális teendők ellátására
Közterületek tisztántartása, avarégetés
Felhívom a település Tisztelt Lakosságának figyelmét, hogy az ősz
beálltától, és a téli időjárás alatt fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek tisztítására, balesetmentes állapotban való tartására.
Felkérem tehát a lakások, lakóingatlanok, építési telkek tulajdonosait, bérlőit, illetőleg egyéb használóit, hogy
- az ingatlanuk előtti, melletti járdák vagy egyéb közterületek fokozott és rendszeres tisztántartására, síkosság-mentesítésére,
- az avarégetésre vonatkozó szabályok az alábbiak szerint:
Avar és kerti hulladék esetében
o a tűzgyújtás és égetés közterületen és ingatlanon belül heti két
alkalommal (szeptember 1-jétől április 30-ig), hétfői és pénteki
napokon 8-18 óra között, szélmentes időben megengedett;
o az égetés legfeljebb 120 percig tarthat, a tartós füstölés tilos;
o szeles időben, továbbá nyári évszakban (május 1-jétől augusztus
31-ig) szemétégetés céljából a tűzgyújtás szabad területen tilos.
o Égetni csak megfelelően kialakított helyen, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával, a vagyoni és személyi biztonság veszélyeztetése nélkül lehet. Az égetést végző személy haladéktalanul
köteles gondoskodni a tűzrakóhely teljes eloltásáról az égetés
befejezését követően.
o Az égetendő hulladék nem tartalmazhat ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait).
o Tilos védett természetvédelmi területen, véderdő, fás vagy
fenyves erdő területén tüzet gyújtani,
- a hulladékgyűjtés, tárolás és elszállíttatás előírásainak betartására,
- a bel- és csapadékvíz elvezető létesítmények rendbetételére, átereszek kitisztítására, a vízelfolyások útjának biztosítására,
- az úttestre szállító járművel, különösen a mezőgazdasági használatú
járművekkel felhordott szennyező anyagok azonnali eltakarításának kötelezettségére.
Tájékoztatom Rábapatona Lakosságát, hogy a felsorolt kötelezettségeket a Képviselő-testület hatályos rendeletei írják elő.
Szigorúan felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy a hulladékszigeteken csak a konténereknek megfelelő hulladék helyezhető el.
Amennyiben a konténer tele van, nylon zsákokba kötve hulladékot
mellette elhelyezi TILOS! Helyette szíveskedjenek a konténer oldalán
elhelyezett – ingyenesen hívható – telefonszámon bejelenteni a konténer
megteltét.
Felhívom a Tisztelt Lakosságot a szabályok betartására!

dr. Németh Balázs, jegyző
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önkormányzatunk. A tervezett és megvalósult beruházások, a
rövid és hosszú távú fejlesztési elképzeléseink, előkészített és
benyújtott pályázataink a lehetőségeink tükrében megmutatták a fejlesztési irányokat és előkészítették a 2017-es év megvalósítandó feladatait.
Az adventi időszak programkínálatához tartalmas kikapcsolódást, a 2016-os év karácsonyi, év végi időszakához pedig Rábapatona minden lakójának nyugodt, békést pihenést
kívánok.

Molnár-Nagy Béla
polgármester
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Rábapatonai Katica Óvoda
Óvodavezetőjének vezetői kinevezéséről
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
18/2016.(II.24.) határozatával
Dittrich Kálmánné, a Rábapatonai Katica Óvoda óvodavezetőjének közalkalmazotti jogviszonyát – a Kjt. 30. § (4)
bekezdése alapján – kérésére 2017. augusztus 18. napjával,
felmentéssel megszünteti. Ezzel egyidejűleg a határozott
időre szóló magasabb vezetői megbízását 2016. augusztus
31. napjával megszüntette.
A megüresedett óvodavezetői beosztás ellátására a
41/2016. (IV.20.) határozatával
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdetett. Az óvodavezetői munkakör betöltésére benyújtott pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület a
61/2016. (VI.28.) határozatával
döntött, mely szerint Bukta Zoltánné, a Rábapatonai
Katica Óvoda óvodapedagógusa részére, az óvodavezetői munkakör betöltésére 2016. szeptember 1. napjától
2021. augusztus 15. napjáig terjedő időszakra magasabb vezetői megbízást adott.
Bukta Zoltánné az óvodavezetői tevékenységét
2016. szeptember 1. napján megkezdte.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
A Hulladékudvar téli nyitvatartásáról
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a hulladékudvar 2016. október 31-től a téli nyitvatartási rend szerint
üzemel.

Kedd: 10:00 – 16:00-ig
Szombat: 10:00 – 16:00-ig
Molnár-Nagy Béla
polgármester
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A Polgármesteri Hivatal
ZÁRVA tartásáról
A Kormány 2012. március 7. napján közzétett, 30/2012.
(III.7.) Korm. rendeletében foglaltakra tekintettel Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
46/2016.(IV.27.) határozatával a
Polgármesteri Hivatalban
igazgatási szünetet rendelt el,
melynek második, téli ciklusa
2016. december 19-től 2017. január 1-ig tart.
Ezen időszakon belül a Polgármesteri Hivatal

2016. december 21-től 2017. január 1-ig
ZÁRVA lesz.
Kizárólag haláleset anyakönyvezése ügyében, december
21-22-23-án, és 27-28-29-30-án, előzetes telefonos egyeztetést követően - Szilbek Jenőné Tel.: 06-20-421-1407 -,
naponta 9-11 óra között az ügyintézést elvégezzük.
Kérjük Tisztelt Ügyfeleink szíves megértését.
dr. Németh Balázs
jegyző

Molnár-Nagy Béla
polgármester

Helyi Választási Iroda
TÁJÉKOZTATÓJA
Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot a 2016. október 2-i
országos népszavazás (Akarja-e, hogy az Európai Unió az
Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar
állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?)
rábapatonai eredményeiről.
1. sz. szavazókör, Rákóczi utca 85. (Katica Óvoda)
Névjegyzékben szereplő választópolgárok száma:
1 070 fő
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 552 fő (51,59 %)
Urnában lévő szavazólapok száma:
552 db
ebből: érvényes szavazólapok száma:
527 db
érvénytelen szavazólapok száma:
25 db
Az érvényes szavazatokból
IGEN szavazatok száma:
6 db
NEM szavazatok száma:
521 db

2. sz. szavazókör, Szentháromság tér 1. (IKSZT)
Névjegyzékben szereplő választópolgárok száma:
1 010 fő
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 556 fő (55,05 %)
Urnában lévő szavazólapok száma:
556 db
ebből: érvényes szavazólapok száma:
538 db
érvénytelen szavazólapok száma:
18 db
Az érvényes szavazatokból
IGEN szavazatok száma:
4 db
NEM szavazatok száma:
534 db

Településünkön az országos népszavazás érvényes volt.
dr. Németh Balázs
HVI vezető

Egészségház elnevezése
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
54/2016.(V.25.) határozatával
az önkormányzat tulajdonában álló, körzeti orvosi rendelőként funkcionáló épületét néhai MolnárNagy Istvánné születésének 100. évfordulója emlékére
„Drexler Anna Egészségház”-nak nevezi el, továbbá
munkásságáról az épület aulájában egy emléktáblát helyez
el az alábbi felirattal:
„Molnár-Nagy Istvánné
született Drexler Anna
„Bába Annus”
1916-1991.
Rábapatona község bábaasszonya, házi betegápolója,
körzeti ápolónője születésének 100. évfordulója emlékére.
Rábapatona Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2016.”

Kitüntetések adományozása
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
57/2016.(V.25.) határozatával
állást foglalt abban, hogy „Rábapatona Község Díszpolgára”
címet 2016. évben nem adományoz.
Egyúttal döntött arról, hogy a „Rábapatona Községért”
kitüntetést adományoz a Bilibáncs Népi Hagyományőrző és Kulturális Alapítvány (9142 Rábapatona, Rábaszer
utca 2.) részére annak elismeréseként, hogy 25 éve minden
nyáron megrendezik a Bilibáncs Népi Hagyományőrző Tábort, amely kulturált szórakozást biztosít a nagy számban
ide látogató közönségnek. Életben tartják a népi hagyományokat, és azt bemutatják a fiatal generáció számára. Ezzel
a település számára szélesebb körben ismertséget szereztek.
Az egészségház elnevezésére, az emléktábla felavatására, valamint a „Rábapatona Községért” kitüntetés
adományozására a községben megtartott Augusztus
20-i ünnepség részeként került sor.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

Mikulás az IKSZT-ben!
December 4-én
vasárnap 16-órától
műsorral, és egy kis
meglepetéssel vár kicsiket és
nagyobbakat a Mikulás!
Nagy Zoltán
tanár
ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ

3

Egyházkarcsa 800 éves
2016. június 17–18-án az Egyházkarcsai Falunapok rendezvényen képviseltette magát településünk. Az első nap
délutánján ünnepi szentmisén és koszorúzáson vettek részt
településünk képviselői.
A másnap délelőtt kezdődő hivatalos ünnepség keretében
köszöntöttük a 800 éves Egyházkarcsát egy jelképes ajándékkal, majd baráti település kitüntető címet vehettünk át
Gódány László polgármester úrtól.

A délután folyamán a Besenyő SC vegyes csapata játszott
barátságos labdarúgó mérkőzést a hazaiakkal, majd a Bolero
TSE és az Etalon táncosai léptek fel a nagyszínpadon Rábapatona képviseletében.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

Tájékoztató a Szociális célú tűzifa
támogatás igényléséről
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy szociális célú
tűzifa igénylésére van lehetőség a Polgármesteri Hivatalban.
A támogatás természetbeni juttatásként adható annak a személynek, aki a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan bekövetkezett vagy tartósan
fennálló létfenntartási problémákkal küzd.
Támogatásra jogosult az a személy, aki:
• aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára települési
támogatásra jogosult, vagy
• halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel családjában, vagy
• egy főre jutó nettó jövedelme havi szintje nem haladja
meg a 57.000,- Ft-ot, egyszemélyes háztartás esetén az
71.250,- Ft-ot. és
• a lakás teljesen vagy részben fával fűthető,
• az igénylő nem erdőgazdálkodó vagy erdőtulajdonos.
Igénylés menete:
• kérelem kitöltése (kérelem a Polgármesteri Hivatalban
található),
• havi jövedelmet igazoló iratok bemutatása.
A kérelmeket kitöltve 2016. november 29-ig a Polgármesteri hivatalban lehet leadni.
Molnár-Nagy Béla
polgármester
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Falunapi gyermek horgászverseny
Július 9-én, a Falunapon ötödik alkalommal került megrendezésre Rábapatona Község Önkormányzata és a HoltRába Természetvédő és Horgász Egyesület közös szervezésében a gyermek horgászverseny.
Nevezni 14 éves korig lehetett. A nevezések száma a korábbi évekhez hasonlóan alakult. Az iskolás horgászok mellett két
óvodás gyermek is horgászott a versenyen.
Az egy órás horgászat nem várt izgalmakat hozott. A verseny eredményét a fogott halak darabszáma határozta meg. Az
első és második helyen illetve a harmadik és negyedik helyen
végzett gyerkőcök között mindössze egy hal volt a különbség.
Helyezések: I. Stoller Ambrus (44 hal), II. Nagy Zoltán
(43 hal), III. Molnár Ottó (22 hal).
A legnagyobb kifogott halért Nagy Gergely kapta a különdíjat.
Jövőre is várjuk az ifjú horgászokat!
Holt-Rába Természetvédő és Horgász Egyesület

2016. augusztus 20. Szent István nap
Molnár-Nagy Béla polgármester ünnepi beszéde
Kedves meghívott és megjelent vendégeink!
Tisztelt ünneplő közösség!
A mai napon, augusztus 20-án ünnepelni és megemlékezni jöttünk. Megemlékezni az egyik legrégebbi és legnagyobb
magyar ünnepnapról, ünnepelni Szent István király napját,
államiságunk ünnepét, az új kenyér ünnepét, a keresztény magyar államalapítást.
A mai ünnepnapon államiságunk folytonosságát, megmaradásunkat a Kárpát-medencében, megmaradásunkat Európában, megmaradásunkat magyarságunkban és saját közösségünkben mind egyszerre ünnepeljük. Nagyon fontos dolog
egy ember, de egy közösség számára is, hogy alkalmanként
számot vessen egy elmúlt időszakról. Fontos visszaemlékeznünk ilyen alkalmakkor arra, hogy megtettünk-e mindent annak érdekében, hogy elmondhassuk értékes, alkotó időszakot
hagytunk magunk mögött. Fontos hogy belássuk, hogy saját
boldogulásunk, saját boldogságunk csak akkor lehet igazán
teljes, ha egyéni értékeinket, alkotó életünket, ha kell, alárendeljük a közösség érdekeinek. Ezzel, egymáshoz kapcsolódva
és egymást kiegészítve tarthatjuk meg, illetve erősíthetjük meg
helyi, települési közösségünket, de nemzeti közösségünket is.
Az 1000 éves kapocs, Szent István királyunk közössége példát mutat és segítséget ad nekünk ehhez a feladathoz. Fontos,
hogy ezen a napon elismerjük, és hirdessük azokat a személyeket, közösségeket, akik munkájukkal hozzájárultak közös
boldogulásunkhoz.
Úgy gondolom, egy közösség, de egy település vezetésének,
vezetőinek is kis Szent István királyoknak kell lenniük a mindennapokban ahhoz, hogy közös és ez által egyéni boldogulásunk is elégedettséggel töltsön el bennünket a hétköznapjaink
során is. Ahhoz, hogy jól végezhessük feladatunkat, azonban
ismernünk kell saját közösségünket, ismernünk kell problémáinkat és ez által elérendő céljainkat, de ismernünk kell
közösségünk alapvető értékeit is. Ezekre az értékekre szilárd,
egyértelmű alapként kell tekintenünk, mint összetartozásunk
alapköveire.
Nem szabad elfelejtenünk, hogy a nemzeti és közösségi
összetartozás hiánya, a rend, a rendszer, a jelképek, a személyiségek, a hit hiánya előbb a helyi közösségek, majd a nemzet szétforgácsolódásához vezet. Ennek jelentőségét ismerte
fel első királyunk, aki egyéni életpéldájával utat, eszményt,
összefogást és hitet adott. Eszményt adott, amelyre fel lehet
nézni, amit a mai utódoknak is érdemes követni, és ami a leg-

fontosabb; ezek a szent istváni erények, útmutatások egyúttal
nemzeti identitásunk szerves részét képezik mind a mai napig.
Magyar nemzeti közösségünk és helyi közösségeink megmaradásának záloga összefogásunk. Összefogásunk, amelyet
hiába próbálnak folyamatosan külső hatásra belső csoportok,
egyéni érdekek és külső támadások gyengíteni, amikor kell,
tudnunk kell együtt gondolkodni, amikor kell, tudnunk kell
együtt tenni. Amikor kell, a hitünk, Szent István hite, Szent
István közössége tartson össze bennünket. Mindezekhez elengedhetetlenül fontos, hogy a közösségünk mindig képes
legyen felismerni, felkarolni és támogatni azokat az egyéni értékeket, kezdeményezéseket, amelyek a helyi 2600 lelkes közösségünk számára irányt mutatnak, erőt adnak, vagy éppen
megerősítenek bennünket.

Ezen a napon, augusztus 20-án minden évben emlékeznünk kell és meg kell erősítenünk hitünket, összetartozásunkat. Ennek példájaként egy egyéni kezdeményezésre tartottuk
névadó ünnepségünket és emléktábla avatásunkat ezen a napon. Ennek példájaként adja át településünk mindenkori vezetése kitüntető címeit ezen a napon. De ennek példája azon
egyéni kezdeményezés is, amelynek révén az egykori Szent
István majorban álló, szinte már teljesen elpusztult kőkereszt
megmentésén fáradozott közösségünk. A kőemléket közadakozásból helyreállítottuk, felállítjuk és reményeink szerint a
püspök úr áldásával fel is szentelhetjük ez év őszén.
A példaként említett egyéni, értékteremtő, alkotó tevékenységek és legfőképpen azok eredményei erősítik és tovább
serkentik egyéni és ez által közösségi boldogulásunkat. Azt
kívánom, hogy a megörökített, követendő életutak, cselekedetek, legyenek példák, célok nemcsak nemzeti összetartozásunk, Szent István ünnepén, hanem a mindennapjainkban is.
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2016. augusztus 20. Egészségház névadóünnepség
Burján Imre alpolgármester ünnepi beszéde
Tisztelt Polgármester Urak! Tisztelt Plébános Úr!
Tisztelt Meghívott Vendégek! Hölgyeim és Uraim!
Nagy öröm és egyúttal megtiszteltetés számomra, hogy a
mai napon, államalapító Szent István király ünnepén, községünk Egészségházának névadó ünnepségén köszönthetem
Önöket, valamint laudációmban méltathatok egy olyan elhivatottság tudattól vezérelt életutat, amely követendő lehet
mindannyiunk számára.
Mielőtt azonban Molnár-Nagy Istvánné, született Drexler Anna, sokak
számára Bába Annus néni példaértékű
életútját végigtekintenénk, pár szóban
szólnék arról is, hogy mi az előzménye
a mai névadó ünnepségnek és az emléktábla leleplezésének. Ez év januárjában
Dr. Mináry Péter, Rábapatona község
díszpolgára írásbeli kéréssel fordult a település képviselő-testületéhez. Röviden
idézném a levelet: „Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a falunak volt szülöttje egy asszony akinek a neve Molnár
Nagy Istvánné (Bába Annus néni), akinek ebben az évben lesz születésének 100
évfordulója. Szeretném, ha méltó módon
megemlékeznének tiszteletére, és egy maradandó emléket állítanának, hogy az
utókor számára is fennmaradjon.” (eddig
a rövid idézet) A doktor úr kezdeményezését a képviselő-testület támogatta és az 54/2016. (V.25.) számú határozatával úgy döntött,
hogy az épületet, amelynél most összegyűltünk Drexler Anna
Egészségháznak nevezi el, továbbá Bába Annus néni munkásságát egy márványtáblán örökíti meg.
Jómagam, koromnál fogva sajnos nem ismertem közelről
Annus nénit, de azt elmondhatom, hogy mind édesapám,
mind pedig édesanyám az ő segítségével látta meg a napvi-
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lágot, itt Rábapatonán. Annus néni 1916. augusztus 9-én
született községünkben. Édesapja Drexler Ferenc, a Veszprém
megyei Bánd községből került a faluba. Szakmáját tekintve
cipész mester volt. Édesanyja Pintér Mária 1912-től 1940-ig
a község bábasszonya volt. Anna1922-1928-ig a rábapatonai
katolikus népiskolában tanult. Mivel kitűnő eredménnyel
végzett, és a szülők is szorgalmazták lányuk továbbtanulását,
ezért a 6 elemi osztály elvégzése után tanulmányait a győri
Szent Orsolya Rend Polgári Leányiskolájában folytatta, szintén kitűnő eredménnyel. Az orsolyita
nővérek közül Tomázia kedves nővér
nagy hatással volt Drexler Annára,
vele később is tartotta a kapcsolatot.
A polgári leányiskola elvégzése után
nem sokáig tartott a családi idill,
1935-ben meghalt a családfő Drexler Ferenc, ezután Anna egyre többet
segített a bábaként dolgozó édesanyjának. Ekkoriban érett meg benne
véglegesen az az elhatározás, hogy ő
is ezt a teljes embert meg kívánó élethivatást szeretné választani. Így hát
beiratkozott a Szombathelyi Magyar
Királyi Bábaasszonyképző Intézetbe
és ott kitűnő minősítésű szülésznő
oklevelet szerzett. Az iskola elvégzése után hamarosan férjhez ment a
patonai Molnár-Nagy Istvánhoz. A
házasság után gyorsan elkezdett növekedni a Molnár-Nagy család. Annus néni 1938 és 1955 között kilenc gyermeknek, 5 lánynak
és négy fiúnak adott életet. Miközben tehát családos anyaként kisgyermekeit nevelte, aközben édesanyja Pintér Mária
nyugdíjba vonulásával átvette a községi bábaasszonyi állást is.
Laikus hallgatóként talán többekben is felmerülhet a kérdés,
hogy ha ő volt a bábaasszony, akkor vajon neki ki segíthette
saját, kilenc gyermekének a megszületését. 1947-ben bekövetkezett haláláig az édesanyja segítette az unokák megszületését,
azt követően pedig a szomszédos Enese
bábaasszonya jött át a szülések alkalmával. Annus néni amellett, hogy a mai
faluban végezte a hivatását, ellátta és
gondozta az akkoriban a községhez tartozó Ikrényben, Ózhelyen, Lesváron,
Dénesházán, Szent István majorban,
vagy a cigány kunyhóknál a Pagonyban
vajúdó asszonyokat és kismamákat is.
Annus néni nehéz időkben, a második
világháború alatt, az azt követő újjáépítés, majd az embertelen Rákosi-korszak
éveiben végezte a feladatát szülőfalujában, Rábapatonán. Ez bizony azt jelentette, hogy nagyon sok volt a szegény,
nélkülöző család a faluban. Bába Annus
néni mindezeket nap mint nap, megtapasztalta, így ő nem csak bábaasszony-

ként, hanem mai értelemben vett szociális segítőként, munkásként is önzetlenül végezte a feladatát éjjel-nappal, hóban
és fagyban, de a legnagyobb nyári kánikula idején is. 1959-től
megszűntek a szülések Rábapatonán, ettől az évtől kezdve a
vajúdó asszonyokat mentő autó vitte a győri szülészeti osztályra. Mivel Annus néni is tudta, hogy ez előbb-utóbb bekövetkezik, ezért közben házi betegápoló vizsgát tett, és 1966-ig
a község időseinek, a kórházból hazakerült betegeknek volt a
segítője. A körzeti ápolónői vizsga letétele után pedig a községi körzeti orvos asszisztenseként dolgozott 1971-ben történő
nyugdíjazásáig. Annus néninek az egész embert kívánó hivatása és a családja mellett jutott még ideje a helyi közéletben
való aktív tevékenykedésre is. Szabás-varrás tanfolyamokat

szervezett, a helyi vöröskereszt munkáját szervezte és irányította, véradásokat szervezett, amely téren országos sikert is
elkönyvelhetett. A nyugdíjba vonulása után sem tétlenkedett,
ha a szükség úgy hozta továbbra is beállt helyettesíteni az orvos mellé, valamint az unokáival is sokat foglalkozott. 1990.
május 28-án, agyvérzés következtében bekövetkezett haláláig
aktív és önzetlen életet élt.
Mi, rábapatonai emberek hálával tartozunk Bába Annus
néninek a több évtizedes áldásos tevékenységéért. Életútja
minket a jelenért felelősöket, az igazi emberi értékek megerősítésére és azok átadására kötelez. Drexler Anna, Bába Annus
néni emberi kisugárzása, önzetlensége legyen példa mindnyájunk számára.

Falunap
2016. július. 9-én került megrendezésre a településünk Falunapja a sportpályán. A rendezvényre meghívást kapott testvértelepülésünk Egyházkarcsa, akik kulturális műsorukkal színesítették a fellépők sorát, illetve 17:00 órától a Szabad föld
kupa megnyerésének 25. évfordulója alkalmából RábapatonaEgyházkarcsa öregfiúk labdarúgó mérkőzésre került sor.
A délelőtt folyamán zajlott a V. Rábapatonai Futó Körverseny, melyen 300 m, 1,9 km, 5 km és 9,6 km-es távon lehetett
nevezni. A Feller-saroknál a gyermek horgászverseny is kezdetét vette sok-sok nevezővel reggel 8 órakor.
A Rábapatonai Polgárőr Egyesület, a Rábapatonai Vadásztársaság, a Horgász Egyesület, a Női Klub és Rábapatona Község Önkormányzata finomabbnál finomabb bográcsételekkel
várta ebédre a vendégeket. A nap folyamán megkóstolhattuk
Molnárné Veca néni lángosait is.
A kora délutáni hivatalos megnyitón, Molnár-Nagy Béla
polgármester és Gyopáros Alpár, a térség országgyűlési képviselője ünnepélyes keretek között adta át a felújított utakat, a
Külső Imre utcát, a Szent László utcát, a Deák utcát, valamint
a Széchenyi utat. A „Legszebb konyhakertek” országos program eredményhirdetésével folytatódott a megnyitó. 2016. év
nyertesei:
• Ábrahám Katalin,
• Györe Gabriella,
• Kertai Dezső,
• Király József Jánosné és
• különdíjban részesült Patonai András.

A falunap kísérő rendezvényeként kézműves vásáron ismerkedhettek meg, az ország több településéről érkezett árusok portékáival a kilátogatók.
Ezúton szeretnénk megköszönni azoknak, akik jelenlétükkel megtisztelték és munkájukkal segítették a Falunap sikeres
megrendezését!
Németh Annamária
IKSZT-vezető

A megnyitót a horgászverseny eredményhirdetése zárta.
A Besenyő SC Rábapatona Sportegyesület szervezésében a
25 éve Szabad Föld Kupát nyert, és a 20 éve megyei I. osztályba jutott labdarúgó csapatokat ünnepeltük a színpadon.
A nagysátorban egymást követték a fellépők, az Etalon
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Bolero Tánccsoport,
a rábapatonai Nyugdíjasok Baráti Körének dalcsokra, MÁRIÓ a harmonikás, Bagaméri Anikó kónyi viseletkészítő bemutatója, Bognárné Németh Nikolett és Németh Enikő dalműsora, Szivarock együttes fellépése, Vikidál Gyula és Takács
Nikolas szórakoztatta a közönséget. Az estét retro discoval
zártuk.
A felállításra kerülő játszósátorban a kézműves foglalkozásokon
túl arcfestés, kincsvadászat és játszószőnyeg fogadta a gyerekeket.
ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
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Falunap

Napközi Erzsébet-tábor
Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
Napközi Erzsébet-tábor pályázatot hirdetett. Sikeres pályázatunknak köszönhetően augusztus 8. - augusztus 12. között
32 gyermek ingyenesen vehette igénybe a táboroztatási szolgáltatást.
A tábor szakmai programját a helyi Bolero Közhasznú Tánc
és Sportegyesület vezetése, munkatársai állították össze és valósították meg vendég szakemberek bevonásával. Speciális
moderntánc technikákkal és jazz tánccal Hergenrőder Jácint
és Hergenrőder-Kovács Réka táncpedagógusok, a győri Balett
két művésze, Tüű Barbara és Katona Imre pedig a balett és
moderntánccal ismertette meg a gyerekeket. A mozgásos órák
közti szünetekben kézműves foglalkozásokat is szerveztünk a
gyerekeknek, a helyi fazekasmester Káldi Károly avatta be az
érdeklődőket a korongozás fortélyaiba. Sárdi Zita bőrdíszműves tanulóval bőr karkötőket készíthettek a gyerekek.
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Augusztus 10-én Győrbe, a Mobilis Interaktív Kiállítási
Központba és tudományos játszóházba látogattunk el a táborozókkal. 74 egyedi eszköz kipróbálásával, játszva, élmények
útján fedezhették fel a gyerekek a járművek, a mozgás és a
közlekedés világának természettudományos összefüggéseit. A
látványlaborban kísérleti bemutatón, valamint kreatív foglalkozáson is részt vettünk.
A tábor zárásaként a megtanult tánckoreográfiákat mutatták be a szülőknek, közös bográcsozással és tortával zártuk a
hetet.
Németh Annamária
IKSZT-vezető

Segítsen a rászorulóknak!
Ismét közeleg a tél, jön a hideg, a
fagy, de napról napra közelebb vagyunk
az advent, illetve a karácsony ünnepéhez
is. Várjuk, hogy eljöjjön ez a várakozással és szeretettel teli időszak és várjuk,
hogy ismét együtt legyen a család, s kicsit megpihenjünk az egész éves rohanás, hajtás után. Tudjuk, érezzük, hogy
szükségünk van egy kis lassításra, szus�szanásra és arra, hogy magunkba nézzünk, átgondoljuk kicsit az életünket.
Nyissuk ki azonban ilyenkor a szemünket és a szívünket, lássuk meg azokat,
akik mellett az év többi időszakában
esetleg csak elsétálunk! Lássuk meg a
nélkülözőket!
Adakozásra, jótékonykodásra ugyan
egész évben lehetőség volna, ám az
ünnepek közeledtével valahogy mégis
mindenki nyitottabbá válik arra, hogy
nehezebb sorsú embertársain segítsen.
Mert bizony vannak sajnos családok a
szűkebb környezetünkben is, amelyek –
sokszor önhibájukon kívül – olyan nehéz helyzetbe kerültek, hogy a mindennapi megélhetés is nehéz számukra, így

nem jut meleg étel az ünnepi asztalra,
vagy egy fűtetlen helyiségben kénytelenek tölteni a karácsonyt.
A Jobbik rábapatonai alapszervezete évről évre szervez adománygyűjtést
elsősorban a helyi rászorulók javára.
Az elmúlt évben kapott adományokból és tartós élelmiszer felajánlásokból 10 rábapatonai családnak jutott
karácsonyra egy-egy ajándékcsomag.
Emellett a gyűjtésre hozott ruhaneműk,
cipők közül nagyon sokan tudtak választani maguknak és családtagjaiknak még
használható holmikat. A gyermekjátékok, ruhák, cipők is jó helyre kerültek,
hiszen a Téti Kistérségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat eljuttatta azokat a nélkülöző családok gyermekeinek,
akik nagyon örültek az adományoknak.
Hogy 2016-ban is sikerüljön minél
több családnak segítséget nyújtani, ismét megrendezzük a hagyományos karácsonyi adománygyűjtésünket, advent
második vasárnapján:
2016. december 4-én, 9-15 óra között a Tájház udvarán.

Várjuk a rábapatonai családoknak
szánt tartós élelmiszer, valamint háztartási eszköz, ruha, cipő felajánlásaikat, de
gyermekruhát, játékot és a háztartásban
megunt, szükségtelenné vált holmikat is
szívesen fogadunk. Az adományok elosztásában a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a védőnő segítségét vesszük majd igénybe, illetve az
összegyűlt adományok közül a rászorulók szabadon választhatnak a következő
hétvégén, 2016. december 10-én, 9-12
óra között a Tájház udvarán.
További információ:
Somogyi Mariann: 06-70/369-69-13
Illés-Barta Bernadett: 06-70/321-03-22
Kovács Attila: kovacsattila@rabapatona.hu
Aki teheti, kérem nézzen körül
odahaza már nem használt, de mások számára hasznos dolgokat keresve!
Legyünk jók egy kicsit, gondoljunk a
másikra és adakozzunk az arra tényleg
rászorulóknak!
Kovács Attila
önkormányzati képviselő

Autómentes nap
2016-ban harmadik alkalommal csatlakozott Rábapatona
Község Önkormányzata az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Naphoz kapcsolódó programszervezéshez.
Sikeres pályázatunknak köszönhetően ebben az évben a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 350 000 Ft vissza nem térítendő, rendkívüli támogatással segítette településünket.
Szeptember 22-én az európai autómentes napon tartottuk
rendezvényünket, színes programokkal vártuk a résztvevőket.
Az iskola melletti, szépen rendezett, felújított Deák utca került lezárásra az autóforgalomtól. „Bringázz iskolába” címmel
hallgathattak tájékoztatót a biztonságos kerékpáros közlekedésről a gyerekek, a Győri Rendőrkapitányság munkatársától. A leginkább környezetbarát, legegészségesebb és gyakran
a leggyorsabb közlekedési módot igyekeztünk népszerűsíteni
a diákok körében. Közlekedésbiztonsági ismereteket sajátíthattak el játékos KreszTesztekkel, színezőkkel, puzzle-val.
Ügyességi akadálypályán versenyezhettek kerékpárokkal, rollerekkel, gördeszkákkal és görkorcsolyákkal. Rendőrautó és
polgárőrautó bemutató várta a gyerekeket. A lezárt útszakasz
hosszában póniciklikkel vágtathattak végig a legkisebbek. Az
igazi lovaglás élménye és szórakoztató jellege mellett a gyermek mozgáskultúráját is fejleszti a játék. A fiúk plasmacar
– üzemanyagot nem igénylő - kis autókkal versenyeztek. A
tornacsarnokban evezős ergométer segítségével élhették át az
evezés élményét szárazföldön, majd egymással versenyezve
mérték össze erejüket a fiatalok, egy LCD Tv-n követhették
az aktuális eredményeket.

A nap folyamán a Mosonmagyaróvári Wolf K-9 Kutyaiskola és Sportegyesület tartott kutyás bemutatót, érdeklődve
figyelték a gyerekek a kutyás ügyességi feladatokat, az őrzővédő szituációs gyakorlatokat. A bemutató végén megsimogathatták az ebeket és kérdezhettek a gazdáiktól. A helyi általános iskolában „Patona kupa” néven zajló sportversennyel is
összekapcsoltuk rendezvényünket. Aszfaltrajzverseny és légvár
is színesítette a programkínálatot.
A szervezésnél fontosnak tartottuk a tudás-élmény alapú
programok biztosítását.
Németh Annamária
IKSZT-vezető
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2016. szeptember 25. Keresztavatás

Molnár-Nagy Béla polgármester ünnepi beszéde
Tisztelt Püspök Úr! Tisztelt Plébános Úr!
Tisztelt ünneplő rábapatonai közösség!
Településünk világi vezetőjeként megtisztelő számomra,
hogy ezen az ünnepélyes napon köszönthetem Önöket. Fontos nekünk patonaiaknak ez a nap, hiszen az egykori győri
székeskáptalani településünk, helyben köszöntheti új megyéspüspökét, Dr. Veres András püspök urat. Megtisztelő
számunkra, hogy püspök úr elfogadta meghívásunkat, megerősítve bennünket hitünkben, abban a hitben, amely ezt a
közösséget összetartotta az évszázadok folyamán.
Fontos ez a nap amiatt is, mert egy példaértékű kezdeményezést támogathattunk. Egy olyan kezdeményezést, amelynek elindítója Farkas Antalné, Ágnes néni a felmerülő akadályok ellenére is véghezvitt, mégpedig a mi támogatásunkkal,
Rábapatona közössége támogatásával és amelynek az eredményeként most itt állhatunk. Közösségünk, hitünk ereje
nemcsak egy műemléket mentett meg, nemcsak múltunk egy
darabját őrizte meg nekünk és leszármazottainknak, hanem
megmutatta, hogy érdemes célok eléréséért össze tudunk fogni, együtt tudunk működni.
87 esztendeje, 1929-ben hasonló keresztszentelésben lehetett része településünknek nem messze innen. Ezzel kapcsolatban idézném a Dunántúli Hírlap korabeli számát.
„István király napján áldotta meg Harsányi Lajos
rábapatonai plébános azt a díszes vörösmárvány keresztet,
melyet Nagy Gábor volt községi bíró állítatott a soproni országút rábapatonai kanyarodójához. A keresztszenteléshez az
egész község lakossága körmeneteileg, zászlók alatt vonult ki.
A keresztszentelés szertartása alatt érkeztek meg a diszkocsik,
melyek az enesei állomásról azt az uj, több mint hatmázsás
harangot szállították, melyet Nagy Pál József rábapatonai gazda öntetett Sopronban a szeptember hó 15-én Grősz József
Győri segédpüspök által felszentelendő rábapatonai templom
részére. A virágokkal ékesített uj harangot negyven biciklis,
magyar ruhás lovasleventék, s a keresztszenteléshez kivonult
körmenet énekszóval kísérte haza a faluba.”

Szakma látóút
A Nemzeti Művelődési Intézet Győr-Moson-Sopron és
Fejér Megyei Irodája szakmai napot tartott Rábapatonán
2016. október 4-én.
Ellátogattunk a Falusi Porta Tanodába, ahol Feri gazda
bemutatta a portán élő állatokat, elmesélte, hogyan csatlakoztak az országos Falusi Porta Tanoda hálózathoz. Óvodai
és iskolai csoportok tesznek látogatást náluk, ahol az éppen
aktuális, hagyományos gazdálkodási feladatokat élhetik át
testközelből. Maga a látogatás ingyenes, tehát nem szednek
belépőt.
Utunk a Dr. Fábián Ferenc Tájház és Közösségi Térbe
vezetett, megismerkedtek helytörténeti gyűjteményünkkel,
a kemencében sütött langallóval és forró teával vendégeltük
meg a szakembereket.
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87 év eltelte után, most itt állunk és Keresztet állítunk,
mint elődeink. Akkor az új harang jött Eneséről, most az a
mesterember, aki restaurálta nekünk ezt az egyszerűségében
csodálatos keresztet. Akkor a segédpüspök szentelte fel templomunkat, most a püspökünk áldja meg a keresztet és tart
szentmisét nekünk. Büszkék lehetünk erre a napra, hiszen
nemcsak tisztelettel adóztunk múltunk előtt, hanem a jövőnk
érdekében, ismét megerősítettük hitünket.
Köszönöm mindannyiuknak, hogy ezt a kezdeményezést
elindították, támogatták és véghezvitték.
Az Isten áldjon meg bennünket.

Településünk közművelődési tevékenységéről szóló, kellemes hangulatú beszélgetéssel zárult a nap.
Németh Annamária
IKSZT-vezető

2016. október 23.

Molnár-Nagy Béla polgármester ünnepi beszéde
„Elhallgattak az ugató fegyverek
Sötét gyász vonul utánuk komoran
Mennek a tankok, elhagyják a várost
Vér piroslik az őszi avaron
Magyarok vére, megint magyaroké!
Nem hisszük el, hogy az a szabadság,
Hol az igaz szóért börtön, s bitó jár
A keserves évek kotródása után
Milliók döbbennek a kései sírnál
Ám most, hogy vér öntözte az utcát
Most talán megértik egyesek és sokak
Hogyha kell, hát élet árán is,
De a magyar mindig magyar marad!”

Boros László: Vérrel szerzett szabadság című versével köszöntök minden kedves megjelentet, Rábapatona Község Önkormányzata 1956-os magyar forradalomról és szabadságharcról
való megemlékezésén.
A tavalyi évhez hasonlóan sokat gondolkodtam azon, hogy
mit is mondhatnék az 56-os forradalom kapcsán. Mi az a gondolat, vezérelv, amely megadhatja a méltó megemlékezést a 60
éves évfordulón azoknak az egyben dícső és dicstelen napoknak.
Ahogy az utóbbi vers is leírja magyarok vére, megint magyaroké piroslott az őszi avaron. Folytatva a gondolatot, megint magyaroké mindkét oldalon.
Ahogy népünk történelmén végigtekintünk, láthatjuk, hogy
a hatalmi, politikai harcok, melyek többször forradalommá, szabadságharccá csúcsosodtak, mindig megosztották az országot.
Egy forradalmi esemény óta eltelt idő az, a következmények azok,
a visszaemlékezés mellett a tényekkel való szembenézés az, amely
egységessé teheti a forradalmi esemény megítélését.
1956. októberének, novemberének eseményei, azonban csak
60 éve történtek, rengeteg túlélője, megélője, átélője él még köztünk a korabeli eseményeknek. Ahogy Gosztonyi Péter írta; 56ból nem egy van, amennyi ember, annyi 56 létezik.
Fontos lenne jelen politikusainknak is megérteniük, hogy 56ot már csak ezért sem érdemes és nem is lehet egyik politikai erőnek sem kisajátítani. Szégyenletesnek tartom, hogy 60 éve nem
nézünk szembe saját történelmünkkel, nincs elszámoltatás, nincs
felelősségre vonás, persze az elszámoltatás, a felelősség vállalásának

Nagy Imre emléktúra
Ebben az évben is meghívást kaptunk a győri Nagy Imre
Emléktársaságtól a badacsonyi Nagy Imre emléktúrára. 6 felső tagozatos diákkal vettünk részt ezen a túrán. A kirándulás
idén Badacsonytomajban kezdődött. A helyi iskolában tízórait és meleg teát kaptunk, majd találkoztunk a kaposvári dákokkal, és együtt indultunk a túrára. Idén szerencsénk volt az
időjárással, így fel tudtunk menni a badacsonyi kőbányához,
ahol munkatábor működött az 50-es években. Utána átgyalogoltunk Badacsonyba, ahol zsíros kenyérrel és bodza szörppel
vártak bennünket az egyik pincében. Végül megkoszorúztuk
azt az emlékoszlopot, amit Nagy Imre tiszteletére állítottak a
Zabó család szőlőjében, mivel 1956. október 22-én itt szüretelt
a család vendégeként. Panni néni, a család leszármazottja érdekes képeket mutatott nekünk erről a szüretről, és sokat mesélt
nagyapjáról és Nagy Imréről.

hiánya a jelen kor politikájának is alapvető tényezője. Sajnálatos
ez, mert így megbocsájtás és megbékélés sem lehet. Fontos lenne
felismernie és belátnia minden politikusnak ebben az országban,
hogy aki nem vállalja a saját felelősségét az könnyelművé, majd
komolytalanná, gátlástalanná válhat, aki ellenségképeket kreál és
gyűlölködésre buzdít, az ellenséggé válik és gyűlölni fogják. Gyűlölni fogják nemcsak az embert, hanem az eszmét, a pártot, de a
rendszert is. Pontosan úgy, mint 1956 őszén. Mert mi emberek,
mi magyarok ilyenek vagyunk. Volt, van és lesz is véleményünk,
önrendelkezésünkhöz való szabadságvágyunk, amely véleményünket, szabadságvágyunkat az elégedetlenségünk csúcsán egy
apró szikra is forradalommá és szabadságharccá lobbanthatja.
Engedjék meg, hogy ismét Jókai Anna soraival zárjam az emlékezés gondolatait.
„Ne féljünk élőnek tekinteni a múltat. Ami romlandó belőle,
lemállik úgyis róla. Ami pedig örök, annak nincs kora és nincs
halála. Aki erős, azt a múlt tovább izmosítja, és a jövőbe átemeli.
A gyenge akaratú tobzódik a jelenben, a múltat elkótyavetyéli, a
jövőt kifosztja.”
A megemlékezés végeztével, Örömmel tájékoztatom Önöket
arról, hogy egy sikeres pályázaton elnyert anyagi támogatás jóvoltából a jövő év tavaszán felállításra kerül Rábapatona 1956-os
magyar forradalom és szabadságharc emlékére létrehozott forradalmi emlékműve a Polgármesteri Hivatal udvarán, az egykori
Hősök terén.

Nagyon élveztük az őszi Balaton látványát és kellemesen
elfáradtunk.

Kertainé Bognár Ilona
tanár
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Egészségnap
A Rábapatonai Petőfi Sándor Általános Iskolával közösen került megrendezésre október 15-én az Egészségnap,
melyen ingyenes szűrővizsgálatokkal,
egészségmegőrző témájú előadásokkal,
gyerekeknek vetélkedővel, mozgáslehetőséggel vártunk minden kedves érdeklődőt. A rendezvény fő
célja Rábapatona lakosságának egészségi állapot javítása, a várható
élettartam növekedése és
az életminőség javítása,
illetve a lakosság szemléletének formálása.
Az igénybe vehető
szolgáltatások köre széleskörű volt, vérnyomás-,
vércukor-, koleszterin mérés, quantum mágneses
testanalízis, hallásvizsgálat,
látásvizsgálat és térítésmentes mozgáslehetőség
(az egyik legkedveltebb
fitnessprogrammá
vált
Zumba).

A rendezvény napján a TOM-JOY
Konditerem ingyenesen várta látogatóit, testzsír-, és testtömegindex mérésre is
lehetőség nyílt.
Kísérő programok között szerepelt
a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztá-

lyának „Dohányzás ellenes” interaktív
kiállítása, gyógytea és őszi immunerősítő turmix kóstoló és Twister mászófal.
Az
Egészségnap
megnyitóján
Molnár-Nagy Béla polgármester úrtól vehették át a II. Fogyókúra verseny nyertesei a díjakat, gratulálunk
Bálint Eszternek, Tóth
Györgyné Évának és
Némethné Tóth Krisztinának.
A napot Bagdi Bella
„Előttem legyen mindig
út” önfejlesztő, motivációs koncertje zárta.
Ezúton szeretnénk
megköszönni
azoknak, akik jelenlétükkel
megtisztelték és munkájukkal segítették az
Egészségnap
sikeres
megrendezését!
Németh Annamária
IKSZT-vezető

Iskolai hírek
Audi nap

Iskola felújítások

Szeptember 10-én ismét Audi nap volt az iskolában.
Szabó Zoltán dolgozónak köszönhetően felújításra került
a lapos tetős szárny lány mosdója is. A kivitelezést Kertai
József végezte. A délelőtt során a résztvevők lefestették az
udvari padokat is.
Nagyon köszönjük az Audi önzetlen segítségét.
Külön köszönet az iskola felújítását végző felnőttek
– Báriné Bán Adrienn, Barta Géza, Burján Imre, Burján
László, Etl Ádám, Fehér László, Kovács Attila, Máté Miklós, Molnár-Nagy Béla, Nagy László, Németh Annamária,
Pósfai Krisztián, Pósfai Zoltán, Szabó Zoltán, Szász Róbert,
Tóth Balázs – odaadó segítségéért.
Márkus Gusztáv
igazgató

Az idei nyáron régi álom vált valóra. A KLIK-nek lett
pénze, s végre megtörténhetett az iskola egyik szárnyának
tetőfelújítása. A szakemberek iskolakezdésre el is készültek
vele, s az Önkormányzat hozzájárulásával a villámvédelem
is kiépítésre került. Ezzel a nagy esőzések utáni beázások
megszűntek. A felújítás kb. 9 millió forintba került. Köszönet érte mindenkinek.
Ugyancsak régi problémánk volt iskolánk gázkazánjainak rossz állapota. Állandó javításra szorultak, de idén tavasszal a leállás után teljesen megadták magukat. A KLIK
finanszírozásában, októberben lehetőség nyílt a kazánok
teljes cseréjére, modern kondenzációs kazánok kerültek beépítésre. A felújítás alatt volt pár didergőbb napunk, de a
Szülői Munkaközösségnek köszönhetően minden nap forró teát kaptak a gyerekek. Külön köszönetem azoknak, akik
kitartással, megértéssel viselték ezeket a napokat, s gyerekeiket is erre buzdították. Az eredmény meglett, hisz a hónap
vége óta működik a rendszer. A felújítás 8,5 millió forintba
került.
Mindkét beruházásért köszönet a Győri Tankerület és a
felújítást végző szakemberek munkájáért.

Úszótanfolyam
Iskolánk 6. osztályos tanulói az Önkormányzat pénzbeli
támogatásának köszönhetően, szeptemberben 5 turnusból
álló úszótanfolyamon vettek részt a Rábapatonai Iskolásokért Alapítvány szervezésében.
Köszönet érte.
Márkus Gusztáv
igazgató
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Márkus Gusztáv
igazgató

Magyar Diáksport Napja 2016.
Iskolánk 4. alkalommal vett részt az
országosan is népszerű sportprogramon,
melynek keretében 2016 métert kellett
futnia az összes tanulónak szeptember
29-én. Kicsik és nagyok együtt indultak
neki a távnak, így 800 iskola, mintegy
200 ezer tanulója futott egyszerre Magyarországon.
Iskolánk eredményei:
Alsó évfolyamok
1. Vég Bianka
4.b
2. Jenei Kinga
4.a
3. Nagy Boglárka
4.a
1. Molnár Marcell
2. Barta Bence
3. Sebestyén Ádám

4.b
4.b
4.a

Felső évfolyamok
1. Nagy Boglárka
2. Molnár-Nagy Panna
3. László Fanni

7.
7.
6.

1. Nagy Krisztián
2. Nagy Gergely
3. Boross Márk

8.
6.
5.

Gratulálunk és jövőre is lefutjuk!
Kocsis Rita
tanár

Patona Kupa 2016

„Kis könyvtárosok éjszakája”

20. alkalommal került megrendezésre iskolánk hagyományos labdarúgó tornája a Patona Kupa. Koroncó, Enese,
Ikrény és Rábapatona csapata mérték össze tudásukat.
Csapattagok: Nagy Krisztián, Reizinger Richárd,
Molnár-Nagy Dávid, Szarka Bálint Bendegúz, Fazekas Gergő, Jenei Márk, Lengyel Patrik, Mező Attila, Nagy Kornél,
Árpási Máté, Máté Ferenc Zsombor, Török Zsolt, Turcsányi
Dominik, Barta Tamás
Gólkirály: Nagy Krisztián
Helyezés: I. 		
Gratulálunk!
Szeretnénk megköszönni a kupához nyújtott segítséget
az ARNAU Pékségnek, a FRISS Közértnek, és a játékvezetést Kertai Márknak!
Kocsis Rita, tanár

A „Kis könyvtárosok éjszakája” vetélkedőre 2016. szeptember 30-án délután került sor az új, modern Egyetemi Könyvtárban. A vetélkedőre 4 fős csapattal indultunk.
A téma idén az ”Olimpia” volt. Játékos, ügyességi, elméleti tudást igénylő feladatok sorát kellett megoldani versenyzőinknek (Árpási Csenge, Dezső Csenge, Nagy Gergő,
Tóth Domonkos)
Diákjaink nagyon szép eredménnyel tértek haza.
Élményekkel gazdagodva tértünk haza, és megbeszéltük,
hogy máskor is részt veszünk ilyen jellegű vetélkedőn.
Gratulálok a csapatnak!
Nagy Zoltán, tanár
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Őszi túra a Bakonyban

Jótékonysági vásár

Október 22-én ismét túrázni indult az iskola közel 40 tanulója, szülők, tanárok. A túra neve „Mozdulj a síneken”, a
táv pedig 15 km Veszprémvarsány és Vinye között. Az időjárás
is kedvezett és a táj is gyönyörű volt. Oklevelet és kitűzőt kaptunk a célban, illetve mindenki kellemesen elfáradt és elhatároztunk, hogy jövőre újra nekivágunk.
Kocsis Rita
tanár

A Szülői Munkaközösség és a Diákönkormányzat
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy jótékonysági vásárt
tartanak a Mikulás rendezvény előtt

2016. december 4-én (vasárnap) 14.00 órától
az IKSZT-ben.
Sütemény, és a gyerekek által készített ajándéktárgyak
vásárlására lesz lehetőség.
A süteményeket egységesen 100,- Ft/db áron értékesítik.
A bevételt az iskola részére ajánlják fel.
Támogassa Ön is iskolánkat!
Házi készítésű süteményeket, és árusításra szánt
ajándéktárgyakat szívesen fogadunk a vásár
helyszínén és napján 12.00 – 14.00 óra között!
SZM és a DÖK nevében
Máténé Káldi Szilva
Nagy Zoltán

Ősz az óvodában: ,,Ősz szele zümmög, aluszik a nyár már…”
Az ősz beköszöntével új ovisok érkeztek
hozzánk, új feladatoknak néztünk elébe.
„Ovinyitogató”
rendezvényünket
szeptember 16-án tartottuk. A kellemes
hangulat megteremtéséhez hozzájárult a
,,SZIVAROCK” zenész együttes. Köszönjük önzetlen munkájukat. A TUTTI Kft.
és az Arnau pékség sok finomsággal járult
hozzá a rendezvényhez.
,,Mosom a fogam, habos a szám…”
Szeptemberben elkezdték a gyerekek
a fogmosást. Gácsné Kozma Ildikó védőnő segített elsajátítani a helyes fogmosási technikát. Beszélgettek a ,,fogbarát”és
,,fogellenség” ételekről, italokról.
A Cica csoportosok részt vettek vidám műsorukkal a Coop-os napon, szeptember 21-én.
,,Tessék, tessék, jó portéka, egynek
sincsen maradéka…”
Október 3-án „Mihály-napi” vásárunkra nagy izgalmakkal, szorgalommal
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készültünk. A Cica csoportos gyerekek
énekekből, versekből, kikiáltókból álló
műsora idézte fel a hangulatot. A vásári
portékák a szülők, nagyszülők, családtagok, óvó nénik, dadus nénik keze munkáját dicsérték.
,,A gúnárom elveszett, keresésére
megyek…”
,,Márton-nap” alkalmából november
11-én ellátogattunk a Diófa Vendéglőbe,
ahol a gyerekekkel élőhelyükön nézhettük
meg a libákat és egyéb szárnyasokat. Elli
nénitől nagyon érdekes történeteket hallhattunk a baromfiudvar élővilágáról. Sötétedéskor összegyűltünk az óvoda előtt,
mécseseket gyújtottunk, majd közös éneklés után elindultunk a faluba ,,Márton
keresésre.” A visszaérkezés után az óvoda
udvarán forró teával és zsíros kenyérrel
vártuk a gyermekeket és szüleiket.
Bukta Zoltánné
óvodavezető

Díszvendég voltam
ajándékkal, oklevéllel ARANYDIPLOMÁM átvétele alkalmából.
Köszönöm a köszöntést volt kollegáimnak, tanítványaimnak, a képviselő-testületnek. Jó volt érezni a felém áradó
szeretetüket és visszaemlékezni az elmúlt 50 év eredményeire,
sikereire.
Nagy Károlyné
aranydiplomás nyugdíjazott tanár

2016. június 18-án díszvendég voltam az általános iskola tanévzáróján abból az alkalomból, hogy Márkus Gusztáv
igazgató úrtól átvehettem – a jelenlévők lelkes tapsa mellett
– ARANYDIPLOMÁMAT.
1966-ban végeztem a Szegedi Tanárképző Főiskola magyar-orosz szakán. 1967-től 29 éven keresztül tanítottam a
rábapatonai általános iskolában, 1996 óta pedig nyugdíjasként
élek a településen. Oktató-nevelő munkám mellett 1971 óta
részt vettem a Pávakör hagyományőrző munkájában, amiért
2010-ben megkaptam a „Rábapatona községért” kitüntetést.
Június 28-án újabb öröm ért: Molnár-Nagy Béla polgármester úr köszöntött a képviselő-testület nevében virággal,

Rábapatonai táborozás
A győri Szt. Cirill és Method
Alapítvány Gyermekek- és Családok Átmeneti Otthonából 9 hátrányos helyzetű gyermek táboroztatása valósult meg Rábapatonán
2016.08.01. - 2016.08.05-ig, 2 fő
családgondozó kíséretében.
A szállást a Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterme biztosította.
A helyszín adottságait kihasználva a
gyermekek rengeteg időt töltöttek
az épülethez tartozó kinti futballpályán, nagy élményt nyújtott számukra a friss levegőn történő szabadidőtöltés, sportolás.
A táboroztatás ideje alatt sétát
tettünk a gyermekekkel Koroncó településére, megnéztük a Dr. Fábián
Ferenc Tájházat Németh Annamária
vezetésével, Káldi Károly segítségével megismerkedhettünk a fazekas
mesterséggel, illetve a gyermekek is
kipróbálhatták a korongozást, a saját készítésű agyag edényeket nagy
örömükre meg is tarthatták.
Előzetes egyeztetés után, látogatást tettünk a Tutti Kft-nél, ahol
megtekintettük a gyárat, gyártási
folyamatokat, a gyermekek megkóstolhatták a helyben készült fagylaltot, továbbá minden résztvevő
ajándékcsomagot kapott.

A rábapatonai nyugdíjas klub
tagjai Rábapatonát bemutató népdalcsokorral és finomsággal kedveskedtek, melyet zsíros kenyérrel
viszonoztunk.
A Diófa Pizzéria tulajdonosai
vendégeltek meg bennünket finom
pizzával és házi készítésű szörppel,
majd a tulajdonosok kinyitották a
Dió Dance Club-ot, ahol a gyermekek gondtalan táncolásba kezdtek.
Németh Gyula és családja jóvoltából rengeteg friss gyümölcsöt és
zöldséget fogyaszthattak el a gyermekek.
A táboroztatás ideje alatt megismertük a települést, hosszú sétákat
tettünk, a rendezett és igényesen kialakított játszótereket a gyermekek
nagy örömömmel használták.
Ezúton szeretnénk megköszönni
Rábapatona Község Önkormányzatának, hogy a gyermekek számára
lehetőséget biztosítottak az önfeledt kikapcsolódásra, környezetváltozásra. Nagy élményt jelentett
számukra a település csendessége,
rendezettsége, a helyi lakosok kedvessége, melyből adódóan számtalan élménnyel gazdagodtak.
Köszönjük!
Horváth Attiláné

Bolero
A Bolero Tánc SE versenyzői a nyáron sem pihentek.
Augusztus 8-12 között edzőtáboroztak az IKSZT tornatermében. A munka több csoportban folyt. A foglalkozásokat
magasan képzett tanárok tartották. (Hergerőder-Kovács
Réka, Hergerőder Jácint, Tüű Barbara, Katona Imre). A
foglalkozás közbeni szünetekben különböző kreatív foglalkozáson vettek részt növendékeink.
Szeptembertől kezdtük a felkészülést az új verseny szezonra. November 4–6. között rendezték az Európa Bajnokságot
a csehországi Brnoba. Táncosaink szép eredményeket értek el.

Eredmények
1. hely: Bordos Meredisz Mira- Kocsis Larissza
dance show mini duó
László Fanni-Nyári Zoé dance show youth duó
Youth formáció
2. hely: Prutzki Cintia- Janszky Flóra dance show
felnőtt duó
Youth csoport
Felnőtt csoport
4. hely: Janszky Flóra dance show felnőtt szóló
Lökös Lúcia fantasy show youth szóló
7. hely: Prutzki Cintia dance show felnőtt szóló
Nincs megállás, következő versenyünk 2016.11.26-án
Üllőn lesz. November 27-én pedig advent első vasárnapján
az IKSZT-ben megrendezésre kerülő adventi műsorban fogunk szerepelni.
Czeglédiné Csonka Gabriella
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Nyáron sem pihentek fiatal horgászaink…
Nyáron sem pihentek fiatal horgászaink. Molnár Ferenc tanítványai az alábbi megmérettetéseken is sikert sikerre
halmoztak.
Az Európai Horgász Szövetség által
a lengyelországi Poznanban 2016. júni-

us 29. és július 3. között megrendezett
III. Nemzetközi Ifjúsági Horgásztalálkozóra a Magyar Országos Horgász
Szövetség 6 főt delegált. Közülük ketten
– Nagy Zoltán és Stoller Ambrus – településünkről képviselték hazánkat.

II. Rábapatonai Amatőr Zenei Fesztivál
Ismét eltelt egy év. Szeptember 3-án második alkalommal került megrendezésre a Rábapatonai Amatőr Zenei Fesztivál az Illés zenekar munkásságának
szellemében.
A színpadon köszönthettük a Nyugdíjasok Baráti Körének tagjait és a Petőfi
Sándor Általános Iskola gyermekkórusát. Megénekeltettük a falu apraja-nagyját,
akik még kívülről ismerték a dalokat vagy most hallották először. A ragyogó
időben a zene mellett mindenki hűsítő italokban részesült a Nagykocsma jóvoltából, de nem hiányozhatott a finom pörkölt sem a vendéglátásból.
Szeretnénk köszönetet mondani a rendezvény sikeres lebonyolításában aktívan résztvevő barátainknak, így Nagy Zoltánnak, Burján Imrének, a Női klubnak, Horváth Szabolcsnak és Barta Gézának, az Arnau pékségnek, Németh Annamáriának és mindenkinek, aki segített.
Külön köszönjük a támogatást Molnár-Nagy Béla polgármester úrnak.
A jövő évi fesztiválon a Rock n' Roll -é lesz a főszerep.
SZIVAROCK zenekar
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Eredményeik: horgászat csapat 2.
helyezés, egyéniben Stoller Ambrus 3.
helyezés.
A 38. Országos Ifjúsági Horgásztábor 2016. augusztus 7–13-a között
Gödöllőn a Carplove Horgászparkban
került megrendezésre. Az egyhetes táborban a Magyar Országos Horgász
Szövetség tagszövetségei által küldött
fiatalok vettek részt.
A programok gerincét a Horgász
Négytusa vetélkedő adta (Horgászat/
Szellemi vetélkedő/ Célbadobás/Horgász barkácsolás), amelyben a fiatalok
összemérhették a tudásukat.
Itt serdülő kategóriában Nagy Zoltán minden tusát megnyerve abszolút
első helyezett lett, Stoller Norbert horgászelméletből harmadik helyezést ért
el. Ifjúsági kategóriában Stoller Ambrus abszolút elsőként végzett.
A Czigány István Megyei Egyéni
Bajnokságon ifjúsági kategóriában
Stoller Ambrus II. helyezést ért el,
gyermek kategóriában Nagy Zoltán III.
helyezett lett.
Köszönjük Molnár Ferencnek, hogy
a horgászszakköri foglalkozásokon és a
szakkörön kívüli horgászatokon eredményesen felkészítette őket.
Molnár Csilla, szülő

Eőry Endre Népdaléneklési
Emlékest Rábapatonán

A résztvevő csoportoknak és szólistáknak Káldi Károly helyi fazekasmester Önkormányzati támogatásból készített szép kerámiákat.
A jelenlévők mindnyájan jól érezték magukat, méltón emlékeztek meg Eőry Endréről.
Köszönet a szervezőknek, támogatóknak:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a
Jávori, az Eőry és a Molnár családoknak, a helyi Nyugdíjas Klubnak és mindazoknak, akik bármilyen módon hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
Találkozzunk jövőre is mindazokkal, akik az idei emlékesten
részt vettek akár nézőként, akár szereplőként.
Nagy Zoltán
tanár

Rokonok, ismerősök, érdeklődő nyugdíjas csoportok jöttek el
2016. október 8-án Rábapatonára, hogy tisztelegjenek a 9 éve elhunyt Eőry Endre emléke előtt.
Nagy Zoltán a „Molnár Ferenc Hagyományőrző Alapítvány”
kuratóriumának elnöke vetette fel nyolc éve egy emlékverseny
megszervezésének gondolatát, ami már emlékesté szerveződött át,
emlékezve így is a tanító, népművelő zenészre, a falu kulturális életének egyik szervezőjére: Eőry Endrére.
Az emlékest kezdete előtt Molnár Ferenc népdalénekes, és a
pávakör elhunyt tagjai emlékére avatott emléktáblát koszorúzta
meg özv. Molnár Ferencné lánya Somos Péterné (Molnár Teréz) és
Molnár-Nagy Béla településünk polgármestere.
Nagy örömünkre szolgált ismét, hogy a rendezvény nyitányaként a polgármesterünk lépett a színpadra és énekelt elsőként.
Az iskolánk énekkarát Nagyné Folkmayer Enikő és Kajos Roland
készítette fel, akik népdalokat és megzenésített verseket adtak elő.
Voltak olyan nyugdíjas csoportok, szólisták, akik nem először
vettek részt ezen a nagyszabású rendezvényen, de örömmel köszönthettünk új énekes csoportokat is. Örömmel hallgattuk a fellépő nyugdíjas csoportokat.

Nyugdíjasok Baráti Köre

Válogatás a nyárvégi, őszi programokból
2016. július 9-én a hagyományos családi napon műsorral köszöntöttük a családokat. Verbális országjáróra vittük a
résztvevőket. Sopron, Eger, Szeged, Pápa érintésével, a városok dalaiból válogattunk, együtt énekeltünk a közönséggel.
2016. augusztus 13-án a Tájház udvarán „nagycsaládi”
vacsorát főztünk. Németh Imre szakértelmével készült a
vadpörkölt. Beszélgetés, nótázás az esteli haragszóig tartott.
Köszönjük támogatóinknak, hogy lehetővé tették ezt a jó
hangulatú délután megrendezését.
2016. szeptember 3-án Rábaszentmiklósra utaztunk. A
Rába-partiak Partija 9. alkalommal került megrendezésre,
melyet a 9 falu polgármesterei anyagilag is támogattak.
2016. szeptember 10-én Kistérségi Találkozó Rábapatonán. Ikrény, Koroncó és Enese gazdag műsorokkal
vettek részt az összejövetelen.
2016. szeptember 24-én Gyirmótón, falunapi rendezvényen vettünk részt, műsorunkkal nagy sikert arattunk.
Adventre és Karácsonyra készülünk.
Lengyel Gusztávné
nyugdíjas
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Besenyő SC Rábapatona
A nyár sem telt el foci nélkül településünkön. Számos rendezvényen rúgták a
bőrt labdarúgóink, szurkolhattak településünk lakói.
Idén is megrendezésre került a hagyományos családi nap, amely egyben évadzáró is az utánpótlás csapataink számára.
A családi napon minden évben felmérjük
a gyerekek teljesítményét futásban és távolugrásban, és elmondhatjuk, hogy a
gyerekek szépen fejlődnek és erősödnek. A
hagyománnyá vált gyermek-szülő foci sem
maradhatott ki az idén sem, a rendezvényen ez a legjobban várt esemény.
Az U11-es csapatunk a nyár elején ismét meghívást kapott a Győrkőc Olimpiára, ahol hazai és külföldi csapatokkal mérték össze tudásukat.
Hagyományteremtő szándékkal szeptember első hétvégéjén, első alkalommal,
megrendeztük a Kis-Besenyő Kupát az U9,
U11 és U13 utánpótlás csapataink részére,
melyre meghívtuk Börcs és Gyömöre csapatait.
Az őszi szezonban, a Bozsik-program
keretében, mindegyik korosztály számára
rendeztünk tornát, ahol gyerekeinknek hazai környezetben szurkolhatott a szépszámú közönség.
Az U7, U9, U11, U13, U14 és U16os korosztályoknak Nagy Kornél és Rácz
Zoltán tartja az edzéseket. Annak érdekében, hogy U14-es és U 16-os játékosaink is
játéklehetőséghez jussanak, kölcsönben az
öttevényi sportegyesület megfelelő korosztályos csapataiban játszanak.
Felnőtt női csapatunk a Megyei Kispályás Női Bajnokságban szerepel. A Farkas
Roland edző vezette csapat szeptemberben
nagy sikerrel rendezte meg a Becsengettek
Kupát.
Férfi felnőtt és tartalék csapatunk a
megyei harmadosztályban szerepel. A felnőtteket továbbra is Végh László, a tartalék
csapatot ősztől Szöllősi Alex irányítja.
A felnőtt csapat a bajnokság megnyerését tűzte ki célul, amelyre az eddigi mér-

kőzések alapján reális esély van. A mérkőzésekről készült összefoglalók elérhetők a
csapat facebook oldalán (Besenyő SC Rábapatona).
Az idén több jubileumi rendezvényt is
tartottunk.
A falunapon felköszöntöttük a 25 évvel ezelőtt Szabad Föld Kupát nyert csapat tagjait és vezetőit, valamint a 20 éve
megyei I. osztályba jutott bajnokcsapat
tagjait és vezetőit, majd a megemlékezést
a csapatok tagjainak részvételével Rábapatona – Egyházkarcsa öregfiúk mérkőzéssel
folytattuk. A napot a meghívottakkal közösen elfogyasztott vacsorával zártuk.
Az idei évben XXX. alkalommal rendeztük meg a nagy népszerűségnek örvendő
Besenyő Kupát. A tornát hat csapat részvételével rendeztük meg az őszi bajnokságra való
felkészülés jegyében. A jubileum alkalmából
ebben az évben új vándorserleget indítottunk
útjára, melyet az izgalmas döntő mérkőzés
után, amit a csapatunk vívott Egyházkarcsa
csapata ellen, a vendégek vihettek haza.
(Rábapatona–Egyházkarcsa 1:2)
Az egyesületet támogató tevékeny
sportbarátok összefogásával, rengeteg társadalmi munkával rendbetettük és gondozzuk a pályát és a pálya körüli területet (25
000 m2 zöld terület), kialakítottunk egy új
edzőpályát, felújítottuk a pályavilágítást, a
hazai és a vendég kispadot.
Rábapatona Község Önkormányzatán kívül egyesületünket sokan támogatták. A pálya-karbantartási munkálatok
megkönnyítésére Bári Zoltántól és családjától egyesületünk egy új fűnyíró traktort kapott. A gyerekek új mezgarnitúrát
kaptak a Motto-Trans Kft. támogatásával. A pályavilágítás korszerűsítéséhez a
rábapatonai gazdáktól: Horváth Lászlótól, Györkös Tibortól, Sipos Gábortól és
a patonai Totós öregfiúk csapattól kaptunk támogatást. A kispadok felújítását a
falubeli Lottózók társasága támogatta.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a
támogatást mindenkinek, aki bármilyen

módon segítette egyesületünket.
Szurkolóink egyesületünkről, csapatainkról, támogatóinkról, a rábapatonai
futball
múltjáról
olvashatnak
a
www.besenyosc.hu honlapon. A mérkőzéseken történtekről mindig friss híreket találnak a Besenyő SC Rábapatona
facebook oldalon.
Mint a fentiekből is látszik, jelentős
fociélet zajlik Rábapatonán. Továbbra is
várjuk a szurkolókat a futballpályára, buzdításukkal támogassák csapatainkat céljaik
elérésében.
Molnár Ottó
Besenyő SC Rábapatona

Szabad Föld Kupa 2016

2016.09.03. Kis Besenyő Kupa

Ezüst érem 2016

Traktor átadás 2016
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Tisztelt Rábapatonai Lakosság!

A közelgő év végi ünnepekre való tekintettel

Rábapatona Község Önkormányzatának
Képviselő‐testülete
és dolgozói nevében kívánunk valamennyiüknek
Békés Boldog Karácsonyt
és eredményekben gazdag Boldog Új Évet.
dr. Németh Balázs
jegyző

Molnár‐Nagy Béla
polgármester
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