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Polgármesteri tájékoztató

AUDI Önkéntes Nap

Engedjék meg, hogy tájékoztassam Önöket az elmúlt félév
jelentősebb fejlesztéseiről, megvalósult, illetve megkezdett beruházásairól, eseményeiről, pályázatairól.
A településüzemeltetési feladatokon és az intézményeink működésén túl kisebb beruházásokat is végre tudtunk hajtani ebben
az évben, azonban fő feladatunk, beadott pályázataink esetleges
sikerei esetén a megvalósításukhoz szükséges kellő önerő rendelkezésre állásának biztosítása volt.
Július 15-én rendeztük meg falunapunkat, amely programkínálatában és színvonalában előbbre lépést jelentett a korábbi
évekhez képest. A nyár folyamán új kerítésszakaszokat építettünk
a temető és az óvoda területén, valamint új tetővel és nyílászárókkal láttuk el a korábbi tűzoltószertár épületét.
Hagyományos Szent István napi rendezvényünkön került sor
a települési kitüntető címek átadására, amelyeket megelőzően
a térség országgyűlési képviselője, Gyopáros Alpár képviselő úr
mondta el ünnepi beszédét.
Az idei ősz ismét rengeteg programot kínált településünkön.
Szeptember 9-én tartotta nyárbúcsúztató zenei fesztiválját a
Szivarock zenekar és a Nyugdíjasok Baráti Köre is ezen a napon
látta vendégül a környező települések nyugdíjasait és polgármestereit. Ismét megrendezésre került az Autómentes nap, amely ebben az évben elsősorban az iskolás korosztályt célozta meg.
Szeptember 30-án az AUDI Önkéntes Nap keretében egy
kihasználatlan, csak részben kialakított zöldterület parkosítása
történt meg pályázati támogatásból. A sikeres pályázatot ismét
Szabó Zoltánnak köszönhetjük, akinek vezetésével és a jelenlévő
18 önkéntes munkájával megvalósulhatott a parkosítás. Köszönöm önzetlen munkájukat.
Az őszi programsorozat októberben az Eöry Endre
Népdaléneklési Esttel és az Egészségnappal folytatódott,

Nemzeti ünnep

Tisztelt Rábapatonaiak!

majd az október 23-i megemlékezéssel zárult.
November első felében a település központjában több szakaszon már járhatatlan járdák felújítása történt meg; a Kossuth utca
egy részén, az Árpád és Deák utcák teljes szakaszán.
Nagyobb pályázataink közül nem nyert támogatást a HoltRába belterületi szakaszának rehabilitációja, belvízelvezető-rendszerünk részleges felújítása, a templom és a polgármesteri hivatal
felújítása, valamint energetikai fejlesztésekre beadott pályázatunk.
A 2018-as év, azonban ennek ellenére a nagyléptékű fejlesztések
éve lesz Rábapatonán. Várhatóan a jövő év tavaszán kerül megépítésre a Rákóczi utcában az óvodát a faluközponttal összekötő kerékpárút, amelyre a TOP-3.1.1-15 pályázati forrás felhasználásával
több, mint 51,2 millió forint támogatásban részesült Rábapatona.
A településen eddig egyedülálló fejlesztés révén biztonságosabbá
válik majd a közlekedés a jelentős forgalmú főutcán.
Folytatva az elmúlt évek közös, fenntartói és önkormányzati iskolafejlesztését, a jövő évben a Győri Tankerületi Központ a rábapatonai iskola szükségszerű fejlesztését 26,3 millió forint értékben végezteti el. A jövő év
legnagyobb beruházására az év első felében kerül sor, amelynek keretében az önkormányzati tulajdonú, még fel nem
újított úthálózat több mint 90%-a új aszfaltburkolatot kap.
A közel 200 millió forint értékű beruházás értékének nagyobb
része állami hozzájárulással felvett hitel, míg kisebb része önkormányzati önerő.
Amennyiben az előzőekhez hozzávesszük sikeres, sportöltöző
megépítésére beadott pályázatunkat, elmondhatjuk, hogy az önkormányzat jövő évi fejlesztései valóban nagyléptékűek lesznek a
település életében, amelyek minden bizonnyal pozitívan befolyásolják majd a rábapatonaiak mindennapjait.
Az adventi időszak programjaihoz tartalmas kikapcsolódást, a
2017-es év karácsonyi és év végi időszakához Rábapatona minden lakójának nyugodt, békés pihenést kívánok!
Molnár-Nagy Béla
polgármester
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Kitüntetések adományozása
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
48/2017.(V.24.) határozatával
döntött arról, hogy „Rábapatona Község Díszpolgára”
címet adományoz
Bári Zoltán János
9142 Rábapatona, Külső Rákóczi utca 73/c. szám alatti lakos
részére annak elismeréseként, hogy évtizedeken keresztül önkormányzati képviselőként, több bizottság tagjaként és elnökeként,
alpolgármesterként a politikai, gazdasági és társadalmi átalakulás
évtizedeiben felelősségteljes döntéshozóként képviselte Rábapatona lakosságának érdekeit. A Rábapatonai Sportegyesületben több
évtizeden keresztül végzett aktív, önkéntes munkájával helyi társadalmi szerepvállalását tette teljesé. A rábapatonai sportélet ebben
az időszakban érte el a mai napig legkimagaslóbb eredményeit.
A TUTTI Élelmiszeripari Kft. egyik alapító tagja, akinek elévülhetetlen szerepe volt abban, hogy a vállalkozás központi telephelyét Rábapatonán építette fel, mely azóta is településünk legnagyobb munkáltatója, adófizetője és támogatója. Bári Zoltán
János a mai napig kiemelkedően fontos támogatója a helyi civil
kezdeményezéseknek.

mányzati képviselőként, több bizottság tagjaként és elnökeként
tevékenykedett Rábapatona lakosságának érdekében, folyamatosan közvetítve a településen élők véleményét a település vezetése, döntéshozói felé. A Rábapatonai Sportegyesület abban az
időszakban érte el legkimagaslóbb eredményeit, amikor ő volt a
vezetője.

A „Rábapatona Község Díszpolgára” cím, valamint a
„Rábapatona Községért” kitüntetés adományozására a
községben megtartott Szent István napi ünnepség részeként került sor.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ

A Hulladékudvar téli nyitvatartásáról

Egyúttal döntött arról, hogy
„Rábapatona Községért” kitüntetést adományoz
Bán Ferenc

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a hulladékudvar
2017. 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

9142 Rábapatona, Arany János utca 37. szám alatti lakos részére annak elismeréseként, hogy több évtizeden keresztül önkor-

TÁJÉKOZTATÓ
a Polgármesteri Hivatal
ZÁRVA tartásáról
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy a Polgármesteri Hivatal
2017. december 20-tól
2018. január 1-ig
ZÁRVA lesz.
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Kizárólag haláleset anyakönyvezése ügyében, december 20-21-22-én, és 27-28-29-én,
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

Falunap 2017
2017. július. 15-én került megrendezésre a települési Falunap
a rábapatonai sportpályán.
A rendezvényünket megtisztelte jelenlétével testvértelepülésünk, Egyházkarcsa delegációja is, akik kulturális műsorukkal
színesítették a fellépők sorát, illetve 16:30 órától RábapatonaEgyházkarcsa öregfiúk barátságos labdarúgó mérkőzésnek lehettek szemtanúi a kilátogatók.
A délelőtt folyamán zajlott a VI. Rábapatonai Futó Körverseny, melyen 400 m, 2 km, 5 km és 16 km-es távon lehetett
nevezni. A Feller-saroknál a gyermek horgászverseny is kezdetét
vette nagyszámú nevezővel reggel 8 órakor.
A Rábapatonai Polgárőr Egyesület, a Rábapatonai Vadásztársaság, a Horgász Egyesület és Rábapatona Község Önkormányzata finomnál finomabb bográcsételekkel várta ebédre a vendégeket. A nap folyamán megkóstolhattuk Veca néni lángosait is.
Molnár-Nagy Béla polgármester úr ünnepélyes megnyitója
után, Orosz Sándor konferálásával a nagysátorban egymást követték a fellépők, az Etalon Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
a Bolero Tánccsoport, a rábapatonai Nyugdíjasok Baráti Köre, a
rábapatonai iskolai néptánccsoport, Selena Hastánc bemutatója
után a zenéé volt a főszerep. Bognárné Németh Nikolett és Németh Enikő dalműsorát a Szivarock együttes fellépése követte,
majd a LORD együttes koncertje szórakoztatta a közönséget. Az
estét Gramy bállal zártuk.
A fellépések között köszöntöttük és ünnepeltük a Rábapatonai Besenyő SE bajnokcsapatát.
A napközben felállított játszósátorban, a kézműves foglalkozásokon túl arcfestés, kincsvadászat, csillámtetoválás és játszószőnyeg fogadta a gyerekeket. A játszósátorral párhuzamosan ingyenes óriáscsúszdás légvár, ugrálóvár és az AVALON Lovasudvar
Koroncó lovaglási lehetősége szórakoztatta a kicsiket és nagyokat.
A falunap kísérő rendezvényeként kézműves vásáron ismerkedhettek meg az ország több településéről érkezett árusok portékáival a kilátogatók.
Bízunk benne, hogy a programok széles kínálata, megfelelő és
jó színvonalú kikapcsolódási lehetőséget biztosított településünk
lakói számára. Köszönjük támogatóink és önkéntes segítőink önzetlen munkáját.
Németh Annamária
IKSZT-vezető
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Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál – Fáklyafutás Rábapatona
2017. július 23-29. között Győr adott otthont a 14.
Európai Ifjúsági Olimpiai fesztiválnak. (EYOF- European
Youth Olimpic Festival).
Az EYOF az első olimpiai esemény Magyarországon,
amelyen Győrben 50 ország 3600 sportolója vett részt.
2017. június 26-án Rábapatonára érkezett az olimpiai
láng, amelynek ünnepélyes fogadására
az IKSZT-nél került sor.
A fáklyafutás útvonala Szentháromság tér- Rákóczi utca- Külső Rákóczi
utca- Buszforduló(Vasút) volt. A kijelölt 6 km-es távot váltófutás formájában az önkormányzat és intézményeink
munkatársai, tanulói, a civil szervezetek
képviselői egymásnak átadva az olimpiai lángot, futva tették meg.
A futáshoz sokan csatlakoztak kerékpárral is, a rábapatonai óvodások neve-

lőikkel együtt köszöntötték a futókat az óvodánál.
Köszönjük minden fáklyafutónak, gyereknek és felnőttnek, civil szervezetnek, klubnak, intézménynek, hogy
velünk voltak és megünnepelték az olimpiai láng eljöttét!
Németh Annamária
IKSZT-vezető

Autómentes nap
Negyedik alkalommal csatlakozott Rábapatona Község Önkormányzata az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap
programsorozataihoz. Sikeres pályázatunknak köszönhetően
ebben az évben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 230 687 Ft
vissza nem térítendő rendhagyó támogatással segítette településünket. 2017. szeptember 21-23. között megrendezésre kerülő
rendezvényünkön civil szervezetek és intézmények közreműködésével több korosztályt érintő változatos programokkal vártuk
az érdeklődőket.
2017. szeptember 21-én Mesél az ég! - Karnyújtásnyira az
Univerzum! címmel, az Utazó Planetárium előadásaival, látványos, szórakoztató és egyben ismeretterjesztő formában ismertette meg a gyerekekkel a csillagos égbolt jelenségeit. Bepillantást
nyerhettünk a bolygók csodálatos világába, a csillagképek világába, illetve átélhettünk napfogyatkozást vagy az eddig látott legnagyobb meteorhullást is.
2017. szeptember 22-én az iskola melletti, szépen rendezett,
felújított Deák Ferenc utca került lezárásra az autóforgalomtól.
Közlekedésbiztonsági ismereteket sajátíthattak el a gyerekek játékos KRESZ-tesztekkel, játékos formában. Ügyességi akadálypályán versenyezhettek kerékpárokkal, rollerekkel, gördeszkákkal és
görkorcsolyákkal.
A „Kuka Berci” hulladékgazdálkodási roadshow környezettudatosságra nevelő feladatokkal várta az iskolásokat. A program
elsősorban a szelektív hulladékgyűjtés jelentőségét hangsúlyozta.
Játszhattak óriás társasjátékkal, mely egy az Európai Mobilitási
Hét grafikai anyagából készült memóriajáték volt.
A délelőtt folyamán, a helyi körzeti megbízott a Rábapatonai
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Polgárőrséggel közösen ingyenes kerékpár regisztrációt tartott. A
kerékpár tulajdonosoknak apró ajándékokkal kedveskedtek, láthatósági mellénnyel, világítással, kulcstartóval, bevásárló táskával,
világító matricával vagy éppen karpereccel.
12:00 órakor kicsinosított és feldíszített kerékpárokkal, rollerekkel indult a „Tour de Flanc” névre keresztelt 6 km hosszú
felvonulás.
A kerékpáros felvonulás, a kerékpár regisztráció, a gyaloglás és
kerékpározás előnyeire, az egészséges életmódra, sportra, az alternatív közlekedésre hívta fel a figyelmet.
Reggel a település lakossága leadhatta érvényes gépjármű forgalmi engedélyét az IKSZT-ben, ezzel is a környezetbarát közlekedési lehetőségekre, az alternatív közlekedési eszközök - autó-motor helyett a kerékpározás, gyaloglás és egyéb közösségi
közlekedési rendszerek használatára kívántuk felhívni a figyelmet.
A leadott forgalmi engedélyek tulajdonosai között a nap végén
3 db értékes sportszervásárlási utalvány került kisorsolásra. Gratulálunk Márkus Gusztáv, Nagy Edina és Nagy Józsefné nyerteseknek.
A programokon résztvevők igyekezetét szerettük volna díjazni, akik tombolaszelvényeket gyűjthettek (több mint 1000 db
szelvény került kiosztásra) az Autómentes nap ideje alatt, így a
rendezvény zárásaként egy kerékpár került kisorsolásra. Gratulálunk a nyertesnek, Kozári Stellának!
Németh Annamária
IKSZT-vezető

Aranydiploma
2017. szeptember 27-én köszöntöttük
Lengyel Gusztávné tanítónőt aranydiplomájának átvétele alkalmából. Ezúton is gratulálunk az 50 éves jubileumhoz és további
jó egészséget kívánunk.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

Egészségnap
Rábapatona Község Önkormányzata már harmadik
alkalommal rendezte meg az
Egészségnapot, amely ebben az évben az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálattal (ÁNTSZ) közösen október 25-én került
megrendezésre. A rendezvény fő célja a rábapatonai
lakosság egészségi állapotának felmérése volt ingyenes szűrővizsgálatok által.
Az igénybe vehető szolgáltatások köre széleskörű volt; vérnyomás-, vércukor-, koleszterin mérés, testzsír meghatározás, kilélegzett levegő CO-szintjének mérése, PSA
vizsgálat (prosztata szűrés vérből), valamint látásvizsgálat a Zwik-ker Optika közreműködésével. Az általános szűrővizsgálatokon 80 fő, a PSA vizsgálaton 39 fő, míg a
látásvizsgálaton 40 fő vett részt településünkről. A szűrővizsgálatokat a Magyar Vöröskereszt által szervezett véradás követte, amelyen 60 fő rábapatonai lakos vett részt.
Ezúton szeretnénk megköszönni azoknak, akik jelenlétükkel megtisztelték és
munkájukkal segítették az Egészségnap sikeres megrendezését!
Németh Annamária
IKSZT-vezető

Falunapi gyermek horgászverseny
Július 15-én, a Falunapon hatodik
alkalommal került megrendezésre Rábapatona Község Önkormányzata és
a Holt-Rába Természetvédő és Horgász

Egyesület közös szervezésében, a Tímármix Pecapláza és az MMX horgászbolt támogatásával a gyermek horgászverseny.

Nevezni 14 éves korig lehetett. A nevezések száma a korábbi évekhez hasonlóan alakult. Az iskolás horgászok mellett óvodás gyermekek is pecáztak. Nagy
örömünkre újra volt lány versenyző is a
sok fiú között.
Az egy órás horgászat után következett a zsákmány megtekintése. Ahogy a
horgászok mondják, nem nagyon ettek
a halak. A verseny eredményét a fogott
halak darabszáma határozta meg.
Helyezések: I. Bognár Álmos (24
hal), II. Molnár Marcell (22 hal), III.
Stoller Norbert (15 hal).
A legnagyobb kifogott keszegért Takács Lilla kapta a különdíjat.
Kis horgászok készüljetek, jövőre is
várunk benneteket a holt-Rába partjára!!
Holt-Rába Természetvédő
és Horgász Egyesület
Molnár Csilla, szülő

Nyári
horgászeredmények
A 39. Országos Ifjúsági Horgásztábor
2017. augusztusban Gödöllőn került
megrendezésre. Az egyhetes táborban
a Magyar Országos Horgász Szövetség
tagszövetségei által küldött fiatalok vet-

tek részt. A programok gerincét a Horgász Négytusa vetélkedő adta (Horgászat/
Szellemi vetélkedő/ Célbadobás/Horgász
barkácsolás), amelyben a fiatalok összemérhették a tudásukat. Itt ifjúsági kategóriában összetettben Stoller Ambrus II.,
Nagy Zoltán III. helyezést ért el.
A Czigány Jenő emlékversenyen
Győrben az Iparcsatornán Nagy Zoltán

ifjúsági kategóriában I. helyezést ért el.
Az id. Sinkó Lajos emlékversenyen
Ásványrárón Stoller Ambrus I., Nagy
Zoltán II., gyermek kategóriában Stoller
Norbert III. helyezést ért el.
Gratulálunk a horgászoknak!
Molnár Csilla
szülő
ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
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Iskola hírei
Patona Kupa 2017

Őszi túra a Bakonyban

21. alkalommal került megrendezésre iskolánk hagyományos
labdarúgó tornája a Patona Kupa. Koroncó, Enese, Győrszemere
és Rábapatona csapata mérték össze tudásukat.
Csapattagok: Barta Ádám, Jenei Márk, Lengyel Patrik, Mező
Attila, Árpási Máté, Máté Ferenc Zsombor, Török Zsolt, Barta
Tamás, Francsics Dávid, Kiss Milán, Molnár Ottó, Nagy Gergely, Nagy Martin.
Helyezés: II. - Gratulálunk!!!
Szeretnénk megköszönni a kupához nyújtott segítséget a Szülői Munkaközösségnek, az ARNAU Pékségnek, a FRISS Közértnek, és a játékvezetést Kertai Márknak és Kertai Gergőnek!
Kocsis Rita
tanár

Október 14-én ismét túrázni indult az iskola közel 40 tanulója, szülők, tanárok. Cél a bakonyi „Gyilkos-tó” volt, a táv pedig
10 km Bakonybéltől a tóig és vissza. Előtte még meglátogattuk a
helyi tájházat is, ahol a korabeli bakonyi élet használati tárgyait,
érdekességeit mutatták be nekünk. Az időjárás is kedvezett, és a
táj is gyönyörű volt. Mindenki kellemesen elfáradt, és jövőre újra
nekivágunk.
Kocsis Rita
tanár

Kódolás Hete

Európai Diáksport Napja 2017
Iskolánk 5. alkalommal vett részt az országosan is népszerű
sportprogramon, melynek keretében 2017 métert kellett futnia
tanulóinknak 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. Burján Zsóka
4.
1. Molnár Marcell 4.b
2. Németh Regina
3.
2. Barta Bence
4.b
3. Nagy Boglárka
4.a
3. Sebestyén Ádám 4.a
Felső évfolyamok
1. Nagy Boglárka
7.
1. Nagy Krisztián
8.
2. Molnár-Nagy Panna 7.
2. Nagy Gergő
6.
3. László Fanni
6.
3. Boross Márk
5.
Gratulálunk! Jövőre is lefutjuk!
Kocsis Rita
tanár
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Iskolánk ebben a tanévben is részt vett a CodeWeek eseménysorozaton, melyre október 7-22. között került sor. A program
célja, hogy a gyerekek megismerkedjenek a programozással.
Az esemény keretében az alsós tanulók szüleikkel, nagyszüleikkel október 11-én és október 18-án délután közösen programoztak robotokat, oldottak meg labirintusos feladatokat. Sokan
kipróbálták a programozást a tableteken is. Mindkét délután
nagyon jó hangulatban telt: mindenki kipróbálhatta mindegyik
feladatot. A tabletes feladatok mellett nagy sikere volt a méhecskének és az apró robotnak is.
A felsős tanulók a tanórákon ismerkedtek meg a programozás
alapjaival: ők a számítógépen oldottak meg játékos feladatokat.
Nagy sikere volt náluk is a két robot irányításának.
Tuboly Rita
tanár

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.
Ezeket a munkatáborokat Nagy Imre számolta fel első miniszterelnöksége idején. 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.

Nyugdíjasok Baráti Köre
eseményei
Augusztus 4.: hátrányos helyzetű gyerekekkel töltöttük a
délutánt. Évek óta Horváth Attiláné néhány napot táborozik
itt a falunkban Ilyenkor meglátogatjuk a gyerekeket, közösen
énekelünk, beszélgetünk velük, friss gyümölccsel süteménnyel
vendégeljük meg őket.
Augusztus 12.: közös vacsorát szerveztünk, melyen ízletes
pörkölt, finom sütemény tette kellemessé a hosszúra nyúlt beszélgetést és nótázgatást.
Szeptember 2.: Rábacsécsényben rábapartiak találkozója
volt 10. alkalommal.
Szeptember 9-én kistérségi találkozó volt itt nálunk, a
szomszéd falvak nyugdíjasait láttuk vendégül.
Szeptember 30-án Gyirmóton szerepeltünk nagy sikerrel.
Október 7-én Eőry Endre halálának évfordulóján dalos
találkozót szerveztünk.
November 4-én Nagybajcson dalostalálkozón vettünk
részt.
Lengyel Gusztávné
nyugdíjas

Nagyon élveztük az őszi Balaton látványát és kellemesen elfáradtunk.
Kertainé Bognár Ilona
tanár
Könyvszalon
November 17-én 54 felső tagozatos diákkal látogatást tettünk a győri könyvszalonban. A gyerekek nagy érdeklődéssel
kutattak a különböző kiadók ajánlatai között. Mivel előzetes
megfigyelési szempontokat is kaptak, sok munkájuk akadt a feladatokkal. A válaszokat később a könyvtárhasználati vetélkedőn
fogjuk felhasználni. A könyvszalon után megtekintettük Arany
János születésének 200. évfordulójára országjáró körútra indult
Arany-buszt. Sok érdekes játékos feladatot oldottunk meg Arany
Jánoshoz kapcsolódva. Kis szabadidő után ismét visszatértünk a
színházba és Meghallgattuk Nyári Krisztián új könyvének a Játékok és szerelmek bemutatóját. Sok új élménnyel és néhányan új
könyvekkel gazdagabban tértünk haza.
Kertainé Bognár Ilona
tanár

Karácsonyi ünnepély
Karácsonyi ünnepélyünket
december 22-én 11:00 órakor
tartjuk a tornateremben.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket.
Márkus Gusztáv
igazgató

Köszönet
Köszönjük, hogy 2016. évben személyi jövedelemadójuk 1 %-ával támogatták a Rábapatonai Iskolásokért Alapítványt. A befolyt 328.957 Ft-ot versenydíjakra, utazásokra, belépőkre és eszközvásárlásra
fordítottuk.
Kérjük, hogy továbbra is támogassák alapítványunkat.
Kálócziné Fehér Anikó
kuratórium elnöke
ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
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IN MEMOR I A M NAGY ZOLTÁ N

		

Egy igaz ember távozott el közülünk. Hirtelen és váratlanul. Fájdalmunk most nem
önthető szavakba. Hatalmas űrt hagyott maga
után mindenkiben, aki ismerte, tisztelte és
szerette őt, de legfőképp családja szívében.
Köszönet mindenkinek, aki személyesen vagy
lélekben velünk volt felejthetetlen halottunk
búcsúztatásán és osztozik fájdalmunkban.
Képek és hangok villannak fel előttünk: harangszó, őt sirató orgona, égő gyertyák, Balázs
atya Zoltán édesapát méltató szavai, halk zene,
némán gyászoló tömeg, rengeteg koszorú és
virág, valamint a mindenhonnan felénk áradó,
együttérző SZERETET. Így, csupa nagybetűvel, mert szinte simogatott, vigasztalt, éreztetve, hogy mennyien és mennyire szerették őt.
Most gyászol a közeli család, a rokonság, barátok, volt évfolyamtársak, tanítványok, kollégák, ismerősök, szomszédok, de voltaképp az
egész falu. Az a falu, amely befogadta, hiszen
„gyüttmentként” került ide, de 50 éve itt élt;
az a falu, amelyért szívvel-lélekkel dolgozott;
az a falu, amely a „Rábapatona községért” kitüntetéssel elismerte; az a falu, amelyben most
már véglegesen gyökeret vert. Ismerte és szerette mindenki. Népszerű ember volt. Sokoldalúság, jó gyakorlati érzék, széleskörű szellemi érdeklődés, jó memória, igazságérzet, mély
empátia, nyitottság, jó kapcsolatteremtés jellemezte, hogy csak néhányat említsünk főbb

8

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ

„Mindennek rendelt ideje van,
Ideje van a születésnek és a meghalásnak.”
/Prédikátorok Könyve 3/

tulajdonságai közül. Rengeteg szeretet volt
benne, mellyel mindig a jóra törekedett. Másokért fáradozott, még akkor is, ha akadtak,
akik nem ismerték el igazát. Ebben betegsége
sem szabott neki gátat, hiszen utolsó éveiben
is szívvel-lélekkel helyt állt.
Rövidre szabott élete kissé kanyargós volt –
Révai Miklós Gimnázium, Mosonmagyaróvári Agráregyetem, apja hirtelen halála, 21 éves
korától a Művelődési Ház vezetése, főiskolák
(művelődésszervező, majd kémia szak), végül a megye kémiatanára, hiszen 6 iskolában
is tanított. Tanítás mellett ő maga is mindig
tanult, mert minden érdekelte; mindig szervezett, mert ez volt az életeleme. Szórakozásra szánt ideje sem önzetlenül telt; ő maga
discozott és hangosított, ha kellett.
Önzetlenségének jutalma az igaz szerelem
volt, mert Enikőben minden tekintetben
odaadó társra talált. Sok öröme volt fiaiban,
utolsó földi hónapjait pedig kisunokája, Flóra aranyozta be. Nem szenvedett, elaludt; és
ami még kapaszkodónk lehet, hogy már nem
is fog tovább szenvedni.
„… legyen közös, szent vigaszunk:
A lélek él, találkozunk.”
		
/Arany János/
A gyászoló család

MEGEMLÉK EZÉS
A november 12-i mérkőzés egyperces gyászszünettel kezdődött, a múlthéten, 52 éves korában elhunyt, volt egyesületi elnökünk Nagy
Zoltán emlékére. Zoli minden munkáját becsülettel, alázattal és teljes odaadással végezte. Mindenkit meghallgatott, buzdított, mindenről volt
véleménye, tájékozott volt mindenben. A fiatalság - akik között, a legjobban érezte magát - egy
"NAGY TANÍTÓT", egy igazi példaképet veszített el. Községünk, így egyesületünk számára
is hatalmas veszteség a halála. Nagy űrt hagytál
magad mögött ZOLI (közösségi élet, hangosítás, sport, könyvtár, iskola, stb...). Számunkra
- ahogy a zeneszám, amellyel elbúcsúztál mindenkitől (igazi Gombóc Zolisan) - TE " örökké
fiatal" maradsz.
Isten veled Zoli!
Nyugodj békében!
Besenyő SC Rábapatona

BÚCSÚZÓUL
2017. november 8-án gyászlobogó került ki az te a sportegyesület vezetését, mikor felettesei el
önkormányzat épületére.
akarták távolítani, ő mindig felállt és folytatta
tovább.
Itt hagyta közösségét a közösségi ember:
Nem hagyta veszni Rábapatona kulturális
Nagy Zoltán.
Zoli vállalásait, munkáit, tevékenységét felso- örökségét, gyűjtötte, mentette, amit menthetett.
rolni is nehéz, ott volt mindenütt, ahol szükség Természetesnek hittük, hogy ott volt a patonai
volt rá. Igazi népművelő volt, aki tényleg hiva- közéletben hosszú évtizedeken keresztül és akkor
tásának tekintette amit csinált; szervezett a gye- értettük meg igazán, hogy nincs már közöttünk,
rekeknek, felnőtteknek, időseknek egyaránt, ha mikor a temetésén egymás szemébe néztünk.
kellett biztosította a technikát, vagy konferált. Ő
volt a Kultúrház utolsó vezetője, majd könyvtáros lett, mert könyvtárosként volt rá szüksége a
településnek. Mikor nem volt ki átvegye, átvet-

Nyugodj békében Zoli!
Molnár-Nagy Béla
polgármester

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
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Ősz a Katica óvodában: ,,ŐSZ: legelget az őz”...
Szeptemberben újra kinyitotta kapuját
a Katica Óvoda. Örömmel fogadtuk a gyerekeket és a kedves szülőket, érdeklődőket
,,Ovi nyitogató” programunkon. Régmúltat idéző népi játékokkal ismerkedhettek
meg mely a szülők és a gyerekek ügyességét is próbára tették. Rendezvényünkön a
,,SZIVAROCK” együttes lelkesen játszotta
az ismert gyerekdalokat, melyre a gyerekek
és a felnőttek is együtt táncoltak. Kiváló lehetőség nyílt az óvodával való ismerkedésre, együtt játszásra, beszélgetésekre.
Október elején került sor a már hagyományossá vált ,,Mihály-napi” vásár megtartására. A Maci-csoport vásári játéka nyitotta meg a programunkat. Nagy izgalommal
és lelkesedéssel készültek dalokkal, kikiáltókkal, vásári játékokkal erre az alkalomra.
Kedves műsorunk után sok szép portéka

várta a vásárlókat. Mindenki nagyon jól
érezte magát.
A Léghajó bábszínház őszi nyuszis mesejátékkal örvendeztetett meg bennünket!
A Sopron Trióval együtt daloltuk a már
ismert énekeket, gyerekdalokat.
November 10-én került sor a Szent
Márton napjának méltó megemlékezésére.
Az óvoda udvarán gyülekeztünk, körjátékokat játszottunk. A lámpás felvonuláson
libás énekek dallamai töltötték be a falu fő
utcáját. A felvonulás után kellemes hangulatban fogyasztottuk el a megérdemelt liba
zsíros kenyeret és meleg teát.
Köszönjük támogatóink és segítőink
önzetlen hozzájárulását és munkájukat!
Bukta Zoltánné
óvodavezető

Trófeamustra Rábapatonán
A rábapatonai sportpályán 2017.11.11-én megrendezték a
Rábapatonai vadásztársaság első trófea mustráját. Történelmében
ilyen eseményre még nem volt példa, mely remekül mutatja azt,
hogy a társaságunk jó úton halad. A trófeaszemlét a társaság elnöke nyitotta meg. Köszöntötte az elejtőket, kísérőket, vendégeket,
akik ezen a remek hangulatú napon megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. Az Intéző Bizottságból Dombi Kornél mutatta be a
trófeákat és pár szóban ismertette az elejtések körülményeit.
Az idei évben kiemelkedő súlyú és minőségű trófeák kerültek
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terítékre, főként Gímszarvas bikából, de az őzbakok trófeáira is
méltán büszkék lehetünk. Eddig 13 darab Gímbikánál adhatták
át a töretet a kísérők vagy a Hivatásos Vadászaink az elejtőnek.
Az eddig elbírált 12 darab bika trófeájának átlagsúlya 6 kg körüli értéket mutatott, amely elismert Gím-es területeken is kiváló
eredménynek számít. Legnagyobb tömegű trófea 9,02kg-os volt
a hivatalos bírálaton, korát 8 évesre becsülték. Az elejtő Borsetta
Marco vendégvadász, aki Olaszországból érkezett, hogy elejtse ezt
a csodálatos vadat. Meg kell még említenünk egy 6,94 kg súlyú
agancsot is, melyet 11 évesre becsültek. Elejtője
Stefek Stefan szlovák vendégvadász. A 12 bikából
6 darabot éremmel is jutalmaztak, melyből négy
ezüstöt, és kettő bronz-minősítést kapott. Szerencsésebb tagjainknál is születtek szép eredmények,
legkiemelkedőbb közülük súly és kor tekintetében
Bálint Attila trófeája, 8,34 kg súllyal és becsült 8
évvel. Ennél az elejtésnél Györkös Tamás tagunk,
mint kísérő segített vadásztársának és barátjának
az elejtésben, akinek szintén sikerült egy 6,48 kg
agancssúlyú gímbikát terítékre hoznia.
Fontos megemlítenünk a terület Hivatásos Vadászainak, Kelemen Zsoltnak és Kovács
Ákosnak munkáját, akik nagyban hozzájárul-

tak ahhoz, hogy ezek a kiváló eredmények megszülessenek.
A kissé borongós, hűvös időben jól esett egy tál meleg étel,
melyet frissen készített Bálint Attila vadásztársunk. Ezúton is köszönjük neki, hogy felkészültségével emelte-e nap színvonalát.
Továbbá szeretném megköszönni mindenkinek, aki valamilyen módon hozzájárult ezekhez a sikerekhez és, hogy ez a remek
nap létre jöjjön. Úgy gondolom ezekre az eredményekre nem
csak, mint vadászemberek, hanem mint rábapatonai lakosok is
méltán büszkék lehetünk. Bízom abban, hogy hagyományt teremtünk és évről évre sikerül ilyen csodálatos trófeákat bemutatnunk, elejtőinek örök emléket adva…
Balázs Ádám
/Rábapatonai V.T./

III. Rábapatonai Amatőr Zenei Fesztivál
Nyár zárásaként szeptember 9-én, harmadik alkalommal került megrendezésre a Rábapatonai Amatőr Zenei Fesztivál a rock
n' roll szellemében.
A színpadon köszönthettük vendég zenekarként a 2008 tavaszán alakult Blues Walkers-t (elsősorban tradicionális blues
és rock műfajt kedvelik), M.I.F-et - Made In Farád (változatos
rockzenét játszanak, vegyesen saját és feldolgozott dalokkal), a
börcsi Maybe Tomorrow-t és a Q-JAM-et (tagjai képzett, ismert
és elismert zenészek, zenetanárok).
A fesztiválon fellépett még a Petőfi Sándor Általános Iskola
gyermekkórusa, a Németh lányok: Bognárné Németh Nikolett
és Németh Enikő, majd zárásként a Szivarock együttes szórakoztatta a közönséget.
Megénekeltettük a falu apraját-nagyját, akik még kívülről ismerték a dalokat vagy most hallották először. A ragyogó időben a
zene mellett mindenki hűsítő italokban részesült a Nagykocsma
jóvoltából és nem hiányozhatott a finom vadpörkölt és Veca néni
lángosa 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, a Rábapatonai Vadásztársaságnak, Kovács Imrének, Bognár Gábornak, Nagy Józsefnek,
Kovács Gábornak, Burdon Anikónak, Németh Annamáriának
és mindenkinek, aki segített.
Külön köszönjük a támogatást Molnár-Nagy Béla polgármester úrnak.
Rábapatonai Szivarock zenekar
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Helyi Értékek Hete
A Nemzeti Művelődési Intézet
Helyi Értékek Hete programjához
kapcsolódva „RÓLUNK SZÓL”HAGYOMÁNY-ÉRTÉK-KÖZÖSSÉG
címmel nyílt kiállítás az IKSZT-ben
október 16-21. között, a Rábapatonán
élő és településünkhöz kötődő alkotók
munkáiból.
A kiállításon bemutatásra kerültek:
Szabadvári Attila grafikusművész képei,
K. Nagy Judit (Kovács Lászlóné) és Bán
Tímea festményei, Erdélyi Ákos fotói,
Káldi Károly fazekasmester és Horváth
Zsolt bőrműves termékei, Vég Mihály
képei, Göltl János famunkái és Harsányi
Lajos néhai rábapatonai papköltő egyik
versének eredeti kézirata is.
A programnyitó eseményen bemutatásra került a rábapatonai születésű Kálóczi Csaba Mihály könyve című családtörténetet feldolgozó regénye. A XVIII.
században játszódó történeten keresztül
egy kisnemesi család, a Kálócziak élete
elevenedik meg az olvasó előtt.
A könyvbemutatót az Emelj fel
emlék! Alapítvány előadása követte,
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amelyben bemutatásra került a jeles
pedagógusokat bemutató könyvsorozat
8. kötete, benne Orbán Béla egykori
rábapatonai tanár életútjának részletei.
Molnár-Nagy Béla polgármester
úr ünnepélyes megnyitóját követően
Alasztics Balázs szaxofonjátékát hallhatták a jelenlévők.
Németh Annamária
IKSZT-vezető

Hírek a focipálya széléről

Első csapatunkat az őszi szezonban óriási sérülési hullám
érte el. Ennek ellenére továbbra is tisztesen helyt tudtunk állni – az utánpótlás csapatunk tagjaival kiegészítve – a magasabb osztályban is.
Az U7, U9, U11, U13, U14 és U16-os korosztályoknak továbbra is Nagy Kornél és Rácz Zoltán irányításával zajlanak az edzések. Szeptember eleje óta hetente
vesznek részt csapataink a különböző Bozsik-tornákon,
ezekből kettőt egyesületünk rendezett az ősz folyamán.
Köszönjük az edzők áldozatos munkáját. Annak érdekében, hogy U14-es és U16-os játékosaink is játéklehetőséghez jussanak, a börcsi és az öttevényi sportegyesület
megfelelő korosztályos csapataiban játszanak.
Női csapatunk a Megyei Kispályás Női Bajnokságban
szerepel 14 igazolt játékossal. A 15 csapatos bajnokságban háromszor játszottak hazai rendezésű fordulóban, és
ötször idegenben. Fordulónként két-két mérkőzést játszanak a csapatok ebben a bajnokságban.
2017-ben az önkormányzat támogatásával Dr. Németh Balázs jegyző úr, egyesületünk tagja, elkészített

XXXI. Besenyő Kupa

A bajnoki cím megnyerése után
is tovább folytatódott a munka
egyesületünk háza táján.
Rövid nyári pihenő után, július 29 – 30-án a patonai fociszezon nyitányaként megrendeztük a
XXXI. Besenyő Kupát négy csapat
(Rábapatona, Börcs, Egyházkarcsa
és Rábacsécsény) részvételével. A
szlovákiai csapat címvédőként érkezett, és újra a kupával távozott. A
döntőben szoros mérkőzésen 2:1-re
nyertek csapatunk ellen.
A csapat a döntőben felavatta a
Szabó Dezső helyi vállalkozó által
felajánlott Adidas felszerelést, melyet ezúton is köszönünk neki.
Augusztus utolsó hétvégéjén, második alkalommal,
megrendeztük a Kis-Besenyő Kupát az U9, U11 és U13
utánpótlás csapataink részére, melyre meghívtuk Börcs,
a DAC és Öttevény csapatait. Köszönjük Németh Gyulának a támogatást, mellyel hozzájárult a gyerekek jutalmazásához.
A bajnokság megnyerése után csapatunk Végh László
vezetésével az őszi szezont eggyel feljebb lépve, a megyei
II. osztályban kezdte. Itt, az MLSZ szigorúbb szabályainak eleget téve, sajnos a korábbi tartalék csapatunkból sok játékost már nem tudtunk játéklehetőséghez
juttatni. Nekik köszönjük eddigi játékukat. Ebben az
osztályban U19-es korosztályos csapatot kellett tartalék
csapat helyett indítani, így erősen fiatalítanunk kellett.
Korábbi tartalék csapatunk fiatal játékosai mellé sikeresen beépültek saját nevelésű utánpótláskorú játékosaink.
Edzőjük Nagy Kornél.
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U-9 II. Kis Besenyő Kupa

U-11 II. Kis Besenyő Kupa

U-19 csapat
U-13 II. Kis Besenyő Kupa

egy, a sportpályára tervezett új öltöző építésére vonatkozó TAO-s pályázatot, amelyet 2017. november elején
nyertesnek nyilvánítottak. Köszönjük mindenkinek, aki
munkájával hozzájárult a sikerhez, és kérünk mindenkit, hogy segítse a pályázatban foglaltak megvalósítását.
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. A részletes tudósításokat
köszönjük Molnár Miklósnak és Máté Miklósnak.
Köszönjük mindenkinek a segítő támogatást, az elvégzett társadalmi munkákat, melyekkel hozzájárultak
pályánknak, és környezetének rendben tartásához.
Köszönjük szurkolóinknak a továbbra is kitartó, lelkes buzdítást.
Hajrá Patona!
Molnár Ottó
elnök
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ADVENTI RENDEZVÉNYEK
RÁBAPATONÁN
DECEMBER 3. VASÁRNAP
RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM: 11:00 óra - ADVENTI SZENTMISE
ÉS GYERTYAGYÚJTÁS
IKSZT: 15:00 - 18:00-ig - ADVENTI VÁSÁR
16:00 óra - ÜNNEPI MŰSOR
Fellépnek: a Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai, a rábapatonai Dalkör,
		
a Bolero és az Albatrosz Táncegyesület

DECEMBER 6. SZERDA
IKSZT: 16:00 órától - A Petőfi Sándor Általános Iskola
JÓTÉKONYSÁGI SÜTEMÉNY ÉS KÉZMŰVES VÁSÁRA
16:30 óra - MIKULÁS ÜNNEPSÉG

DECEMBER 10. VASÁRNAP
RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM: 11:00 óra - ADVENTI SZENTMISE
ÉS GYERTYAGYÚJTÁS
IKSZT: 13:00 óra - LÚDAS MATYI - MESEJÁTÉK
előadják a győri HOLD Színház művészei

DECEMBER 16. SZOMBAT
IKSZT: 15:00 óra: - OPERETT MŰSOR - fellépnek a Baráti Dal-Szín-Ház művészei

DECEMBER 17. VASÁRNAP
RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM: 11:00 óra - ADVENTI SZENTMISE
ÉS GYERTYAGYÚJTÁS
közreműködik a Kónyi Erkel Ferenc Énekkar

DECEMBER 24. VASÁRNAP
RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM:

11:00 óra - ADVENTI SZENTMISE
ÉS GYERTYAGYÚJTÁS
PÁSZTORJÁTÉK a hittanos gyerekek előadásában

December 6-tól szerdánként 6:00 órakor
RORATE szentmisék a templomban.
Mindenkit szeretettel várunk!
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Tisztelt Rábapatonai Lakosság!

A közelgő év végi ünnepekre való tekintettel
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
és munkatársai nevében kívánunk valamennyiüknek
Békés Boldog Karácsonyt
és eredményekben gazdag Boldog Új Évet.
dr. Németh Balázs
jegyző

Molnár-Nagy Béla
polgármester
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