XVI. évf. 2019. III. szám

Polgármesteri program
Tisztelt Rábapatonaiak!
Engedjék meg, hogy megköszönjem az önkormányzati választásokon való részvételüket, valamint ismételt felhatalmazásukat és bizalmukat, amellyel megtisztelték személyemet és képviselőtársaimat,
hogy az elkövetkezendő önkormányzati ciklusban is vezessük településünket. Szeretném kiemelni, hogy Rábapatona társadalmi megbízatású alpolgármestere és a települési képviselők az alakuló ülésen úgy
határoztak, hogy tevékenységükért tiszteletdíjat nem vesznek fel, az
így megmaradó összeget, közös döntéseink által Rábapatona további
fejlesztésére fordítják.
Öt évvel ezelőtt, a 2014. október 22-i alakuló képviselőtestületi
ülésen új polgármesterként azt mondtam, hogy az akkor alakult Képviselőtestület óriási bizalmat és felhatalmazást kapott a településtől.
Úgy gondolom, hogy a felhatalmazással sikerült élnünk és ennek
eredményeként az öt évvel ezelőtt megkezdett munkát tovább tudjuk
folytatni.
Továbbra is erősíteni akarjuk a civil szférát, az önálló kezdeményezések mellé állunk, lehetőséget biztosítunk a közösségért tenni kívánó
személyek, csoportok kibontakozásához.
Elvégezzük az idősebb korosztályok élethelyzetéhez kötődő igények, észrevételek felmérését, javaslatokat dolgozunk ki az érintettek
bevonásával, amelyeket lehetőségeink figyelembevételével igyekszünk
megvalósítani. A kidolgozott program adta lehetőségeket, szolgáltatásokat széles körben hozzáférhetővé kívánjuk tenni.
A megváltozott igényeknek megfelelően már a 2020-as évben
módosítjuk a település rendezési tervét a lakosság bevonásával. Építési helyeket biztosítunk a helyben maradásra az építkezni szándékozó
patonai fiatalok és a Rábapatonára települni szándékozók számára a
telekmegosztások és az új lakóterületek megnyitásának lehetőségével.
Folytatjuk emlékműveink felújítását, közös múltunk emlékeinek
megőrzését és feltárását, amelynek keretében jelenleg is zajlik a Máriaoszlop felújítása. Megújítjuk játszótereinket és közparkjainkat, megkezdjük a Besenyő kalandpark és a benzinkút melletti terület újragondolt átépítését, felújítását.
Folytatjuk az energiahatékonysági beruházások megvalósítását
a közintézményekben. A középületeken nyílászárócseréket, homlokzati és födémszigeteléseket, fűtéskorszerűsítést, valamint napelemes rendszereket tervezünk megvalósítani a környezetvédelem és az
energiamegtakarítás jegyében. A beruházásokra a Magyar Falu program kínálkozó lehetőségeit kívánjuk kihasználni, azonban, ha nem
kapjuk meg a szükséges állami segítséget, a fejlesztéseket önerőből
kívánjuk elvégezni.
Megfelelően hatékony közvilágítási rendszert kiépítését tervezzük,
amellyel nemcsak energiát takaríthatunk meg, de a közlekedésbiztonsági kockázatot is csökkentjük, valamint a fényszennyezés zavaró hatá-

sát is optimalizáljuk. Előzetesen
már felmértük lehetőségeinket
és megtekintettünk már megvalósult beruházásokat.
Településszintű
fásítási,
virágosítási, faluszépítő programot kívánunk elindítani. Az
önkormányzati területeket környezettudatosan hasznosítjuk
külterületen is. Iskola- és óvodakert programot szeretnénk
bevezetni, amelyben partnernek kell lennie természetesen
az intézmények vezetőinek és
munkatársainak is. Új, innovatív hulladékkezelési és környezetvédelmi megoldásokat szeretnénk bevezetni a településen.
Folyamatosan, célszerű és működő csapadékvíz-elvezető rendszert
építünk ki a településen, elvégezzük a csapadékvíz befogadók, csatornák rendszerszintű kiépítését, felújítását és karbantartását. Egy TOP
pályázati program keretében közel 55 millió forint támogatást kaptunk erre a feladatra, amelynek jelenleg a tervezési folyamata zajlik.
A 2020-as évben szeretnénk megvalósítani a település jelentős részén
a beruházást.
Tovább folytatjuk útépítési és felújítási programunkat és a járdaépítést. Jelenleg a Széchenyi utca 1,5 km-es szakaszán zajlik járdaépítés.
A 2020-as évben, a Magyar Falu program pályázati pozitív döntésének eredményeként szilárd burkolatot kap a Vasút, Besenyő, Fábián
Ferenc utca, valamint az Imre és Dózsa utcákat összekötő útszakasz.
Külterületen folytatjuk az utak fokozatos felújítását és karbantartását
a földhasználók bevonásával. Buszmegálló szigeteket és új buszvárók
kiépítését szeretnénk elvégezni.
A Rózsás-csatorna - Rákóczi utca kereszteződésében biztonságosabbá tesszük a közlekedést a csomópont átalakításával, új gyalogoskerékpáros híd építésével, járda és útépítéssel.
A következő években a településközpont szakaszos és ütemezett
megújítása veszi kezdetét. A csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésével
párhuzamosan megtervezzük a Tabán és Zrínyi utcák közötti területet, ahol többek között parkolók és zöldövezeti közösségi terek kialakítását tervezzük megvalósítani.
Úgy gondolom terveink és az előző ciklus tapasztalata és fejlődési
lendülete, üteme alapján reális lehetőségünk van a 2019-24-es önkormányzati ciklusban terveink megvalósításának, amelyhez sok erőt,
kitartást kívánok mindannyiunknak.
Molnár-Nagy Béla
polgármester
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Képviselők bemutatkozása
Burján Imre

Köszönöm Önöknek, hogy részt
vettek a 2019. évi önkormányzati
választásokon, továbbá köszönöm,
hogy szavazataik útján ismét képviselővé választottak.
Elkötelezett patonai lokálpatriótaként fontosnak tartom közös
múltunk értékeinek megőrzését és
feltárását, a közösségi tudat erősítését, valamint településünk életképes, fenntartható fejlődésének, gyarapodásának előmozdítását.
Polgármester úrral, valamint képviselőtársaimmal közösen a község lendületes fejlődése érdekében kívánok dolgozni az elkövetkező öt esztendőben is.
Bán Ferenc
Pedagógusként, tanárként mindig a közösség érdekében végeztem
a rám bízott feladatokat, így ebben
az önkormányzati ciklusban is így
végzem feladataimat. Köszönöm
településünk lakosságának a bizalmat és a személyemre leadott szavazatokat.
Kertainé Káposzta Hedvig

Tisztelettel szeretném megköszönni, hogy szavazatukkal támogattak, bizalmukkal megtiszteltek. Most a legfontosabb, hogy
képviselőtársaimmal megkezdjük
a közös munkát, a településünket
érintő kérdésekben a jövőben egy
emberként álljunk közös ügyeink
mellé, bízva községünk minden lakosának támogatásában, a közösség összetartó erejében.
Közös célunk, a lendületet megtartva a falu tovább
fejlesztése értékeink és hagyományaink megőrzésével.
Kovács Gábor
Köszönöm a bizalmat és a támogatást, amellyel október 13-án lehetővé tették, hogy képviselőként
Rábapatona jövöéért dolgozhassak
a következő 5 évben.
Szívesen teszek a fejlődés, a jó
ügy érdekében egy jó csapattal,
és úgy gondolom, hogy MolnárNagy Béla polgármester vezetésével, programjának megvalósításával még nagyobb lendületet adhatunk Rábapatonának.
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Burján László

Többgenerációs rábapatonaiként falunk lakói kisgyermekkoromtól kezdve ismerhetnek. Az
Önök támogató szavazatainak köszönhetően, 2014 után másodszor
is képviselő lehettem. Ezúton is
köszönöm bizalmukat és támogatásukat.
Az előző öt évhez hasonlóan, a
2019-2024-es ciklusban is a Szociálpolitikai és Ügyrendi Bizottság vezetőjeként tevékenykedek, valamint részt veszek a Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság munkájában is. Képviselőtársaimhoz
hasonlóan, munkámat társadalmi megbízatásban végzem, tiszteletdíjat nem veszek fel. Képviselői munkám
során a továbbiakban is fontos számomra az Önökkel
történő közvetlen kapcsolattatás. Ötleteikre, észrevételeikre a következő öt esztendőben is számítok, hiszen
ezek nagyban segítik képviselői munkámat.
Nagy Gábor
Nagy Gábornak hívnak, 2014
óta vagyok települési képviselő.
Ahhoz, hogy folytatni tudjam
képviselői munkám, elengedhetetlenek voltak az Önök szavazatai,
melyet ezúton is köszönök.
Amennyiben ötletük, észrevételük lenne, amely falunk fejlődését
segíti elő, kérem jelezzék a képviselő
testület tagjai felé!

A polgármester és a településiképviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociálpolitikai és Ügyrendi Bizottsága – mint az
SZMSZ-ben a vagyonnyilatkozatok kezelésére feljogosított
Bizottság – tájékoztatja a lakosságot, hogy Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39.
§-ában, illetve a polgármester tekintetében a 72. § (4) bekezdésében meghatározott vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a
• polgármester,
• a megválasztott 6 fő önkormányzati képviselő, maradéktalanul, határidőn belül eleget tett.
Burján László
Szociálpolitikai és Ügyrendi Bizottság elnöke

A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
A 2019. október 13-i önkormányzati választásokat megelőzően, a Képviselő-testület 52/2019.(VIII.8.) határozatával megválasztotta a Helyi Választási Bizottságot 3 fővel.
Az eskütételt követően munkánkat megkezdtük. Feladatunk
volt többek között a jelöltek nyilvántartásba vétele, a szavazólapok minősítése.
Községünkben 2 szavazókör működött, a Katica Óvodában
és az IKSZT-ben.
A választás napján 5 óra 30 perectől a választás eredményének megállapításáig üléseztünk, majd a választás eredményének
ismertetése, a szükséges hirdetmények kifüggesztése után munkánkat október 14-én 01 óra 35 perckor fejeztük be.
A választás zökkenőmentesen zajlott, bejelentés vagy fellebbezés nem érkezett.
Rábapatona választópolgárainak száma 2.125 fő, ebből szavazóként megjelent 948 fő, ez 44,61 %-os részvételi aránynak felel
meg.
A polgármester jelöltre, Molnár-Nagy Béla független jelöltre
leadott érvényes szavazatok száma 920 érvényes szavazat volt.
A képviselői listás választásnál az érvényes szavazólapok száma
905 volt, az érvényes szavazatok száma 4.308, melyből
Kovács Gábor
független jelölt
605
Bán Ferenc
független jelölt
519
Nagy Ágnes Marianna
független jelölt
358
Nagy Gábor
független jelölt
612
Burján Imre
független jelölt
705
Burján László
független jelölt
516
Kertainé Káposzta Hedvig független jelölt
639
Kovács Attila
független jelölt
354
szavazatot kapott.
A 2019. október 13-i önkormányzati választás végleges
eredménye a következő:
Polgármester:
Molnár-Nagy Béla
független
Képviselő-testület tagjai:
Bán Ferenc
Burján Imre
Burján László
Kertainé Káposzta Hedvig
Kovács Gábor
Nagy Gábor

független
független
független
független
független
független

A Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló törvény
206. §-ában foglalt kötelezettségének eleget téve, a választás eredményét megállapító határozat jogerőre emelkedését követő öt
munkanapon belül, 2019. október 16-án átadta a megbízólevelet
a megválasztott polgármesternek, valamint a képviselő-testület
tagjainak.
Molnár Csilla
HVB elnök-helyettes, mint az elnöki jogkör gyakorlója

Megyei közgyűlés
választás eredménye
TÁJÉKOZTATÓ
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 203.
§ (2) bekezdése alapján a 2019. október 13-án megtartott, helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása során a megyei önkormányzati képviselők választásának nem
hivatalos eredményét Rábapatona község vonatkozásában, szavazókörönként az alábbiak szerint nyilvánosságra hozom:
01. sz. szavazókör Rákóczi utca 85. (Katica Óvoda)
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma:
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma:
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:
Érvényes szavazólapok száma:
Az érvényes szavazatok megoszlása:
MOMENTUM
MSZP
FIDESZ-KDNP
JOBBIK
DK

1073
434
434
21
413

45
16
243
59
50

02.sz. szavazókör Szentháromság tér 1. (IKSZT)
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma:
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma:
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:
Érvényes szavazólapok száma:
Az érvényes szavazatok megoszlása:
MOMENTUM
MSZP
FIDESZ-KDNP
JOBBIK
DK

1052
514
514
33
481

57
19
299
55
51
dr. Németh Balázs
HVI vezető

TÁJÉKOZTATÓ
A Hulladékudvar téli
nyitvatartásáról
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a hulladékudvar
2019. november 5-től a téli nyitvatartási rend szerint üzemel.
Kedd: 08:00 – 16:00-ig
Szombat: 13:00 – 16:00-ig
Molnár-Nagy Béla
polgármester
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2019. október 29-én tartotta alakuló ülését a képviselő-testület
A Helyi Választási Bizottság elnök-helyettese, mint az elnöki jogkör gyakorlója Molnár Csilla ismertette a 2019. október
13-i választás végleges eredményét. A megválasztott polgármester és a települési-képviselők a megbízólevelet október 16-án
vették át a HVB elnök-helyettesétől, majd az alakuló ülésen
letették az esküt.
Az alakuló ülésen a képviselő-testület a következő állandó
bizottságokat hozta létre:
• Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
7 fő
• Szociálpolitikai és Ügyrendi Bizottság
5 fő
Megválasztásra került az alpolgármester személye, továbbá a
bizottságok elnökei és tagjai:
Alpolgármester:
Burján Imre

TÁJÉKOZTATÓ a Védőnői
Szolgálat ZÁRVA tartásáról

Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
Elnöke:
Tagok:
		
		
		
		
		

Szociálpolitikai és Ügyrendi Bizottság
Elnöke:
Tagok:
		
		
		

a tanácsadás szünetel.
Halaszthatatlan tanácsadási ügyekben, munkanapokon
9-11 óra közötti időszakban telefonon elérhető Gácsné Kozma Ildikó védőnő (06-20/911-0354).
Kérjük a Tisztelt Lakosság szíves megértését.
		
		

Burján László
Bán Ferenc
Kertainé Káposzta Hedvig
Gácsné Kozma Ildikó
Gálné Sulyok Anetta

TÁJÉKOZTATÓ a Polgármesteri
Hivatal ZÁRVA tartásáról

Tájékoztatom a TiszteltLakosságot, hogy a Védőnő
szabadsága ideje alatt az alábbi időpontokban

2018. december 7-én, 9-én, 12-én és
19-től 2020. január 5-ig

Nagy Gábor
Bán Ferenc
Burján László
Kertainé Káposzta Hedvig
Kovács Gábor
Mező Róbert
Veneszné Nagy Marietta

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy
a Polgármesteri Hivatal

2018. december 23-tól 2020. január 5-ig
ZÁRVA lesz.
Kizárólag haláleset anyakönyvezése ügyében, december
23-án, 30-31-én, és 2020. január 2-3-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.

Molnár-Nagy Béla
polgármester

dr. Németh Balázs
jegyző

Molnár-Nagy Béla
polgármester

Falunap 2019
2019. július. 20-án került megrendezésre a települési Falunap
a rábapatonai sportpályán.
Ismét meghívást kapott testvértelepülésünk, Egyházkarcsa is,
mely község lakosai kulturális műsorukkal színesítették a fellépők
sorát, illetve 17:00 órától Rábapatona- Egyházkarcsa öregfiúk barátságos labdarúgó mérkőzésén került sor.
A délelőtt folyamán zajlott a Feller-saroknál sok-sok résztvevővel a gyermek horgászverseny. Gratulálunk Takács Ádám, Bognár
Álmos és Nagy Olivér nyerteseknek!
A Rábapatonai Polgárőr Egyesület, a Rábapatonai Vadásztársaság, a Horgász Egyesület és Rábapatona Község Önkormányzata finomnál finomabb bográcsételekkel várta ebédre a vendégeket. A Kónyi Polgárőr Egyesület jóvoltából a nap folyamán
mennyei ízesítésű palacsintákat kóstolhattuk.
Molnár-Nagy Béla polgármester úr megnyitója után Orosz
Sándor konferálásával a nagysátorban egymást követték a fellépők; a Bolero Tánccsoport, a rábapatonai Eőry Endre Dalkör,
a Szivarock együttes és a Csuklyások, majd a közönség együtt
énekelte Kovács Katival slágereit, hatalmas sikert aratva. A
4
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Honeybeast fergeteges hangulatú koncertje szórakoztatta a közönséget, majd az estét Gramy bállal zártuk.
A felállításra kerülő játszósátorban a kézműves foglalkozásokon túl arcfestés, csillámtetoválás és játszószőnyeg fogadta a gyerekeket. A délután folyamán ingyenes csúszdás légvár, ugrálóvár
és vizidodgem szórakoztatta a kicsiket és nagyokat. A PannonVíz Zrt. csapata vizes játékokkal, vízipisztolyos lövészettel és
víziközmű terepasztal bemutatóval készült, melyről megtudhattuk, hogyan jut el a víz a vízcsapokba és hogyan folyik el a
szennyvíz. Ingyenes nosztalgia kisvonat közlekedett a helyközi
autóbuszok belterületi útvonalán körjáratban, amelyet nemcsak
a gyerekek, de a felnőttek is igénybevettek, ezzel érkezve a falunap
helyszínére. Lehetőség volt Balázs Sándor József segítségével egyéni horoszkóp elkészítésére is.
Ezúton szeretnénk megköszönni azoknak, akik jelenlétükkel
megtisztelték és munkájukkal segítették a Falunap sikeres és színvonalas megrendezését!
Kelemen-Németh Annamária
IKSZT-vezető
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Szépkorúak jubileumi köszöntése
Rábapatona Község Önkormányzata nevében Molnár-Nagy
Béla polgármester és dr. Németh Balázs jegyző 2019. augusztus
6-án,
90. születésnapja alkalmából köszöntötte
Bálint Ferencné Arany János utca 10. szám alatti lakost.
Átadták részére a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló
255/2008.(X.21.) Korm. rendelet alapján, a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság által megküldött, a szépkorú részére kiállított, a miniszterelnök által aláírt emléklapot.
Ezúton is jó egészséget kíván az Önkormányzat az Ünnepeltnek.
Szilbek Jenőné
igazgatási főelőadó

Szent István nap – Rábapatona, 2019. augusztus 20.
Molnár-Nagy Béla polgármester ünnepi beszéde

Tisztelt meghívott, megjelent vendégeink!
Tisztelt ünneplő közösség!
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket Rábapatona község 2019 augusztus 20-i, Szent István napi ünnepségén.
Nemzeti ünnepeink kapcsán mindig eltűnődöm azon, hogy
nemzeti és patonai lobogóink mellett vajon ott díszelegjen-e
az Európai Unió zászlója is. Hogy miért is okoz ez dilemmát
számomra? Azért, mert én úgy gondolom, hogy a forradalmi
ünnepeink, vagy éppen a mai ünnepnap, államalapításunk ünnepe, nemzeti önrendelkezésünk, különbözőségünk kifejeződésének az emléknapjai, míg az Európai Unió egy olyan nemzetek
közötti együttműködés, amely bizonyos tekintetben csorbítja a
tagállamok, így hazánk, Magyarország nemzeti önrendelkezését
is.
Azonban mindezek ellenére nemzetünkben, vezetőinkben,
államalapító Szent István királyunkban is mindig megvolt a hit,
az Európához tartozás hite. Azt azonban nem mindig, vagy talán soha nem tudtuk igazán, hogy az Európához tartozásunk
vágya és megléte mellett önrendelkezésünk szabadsága meddig
terjedjen, illetve terjedhet ki. Nemzeti önrendelkezésünk és az
európaiságunk közti kérdéskörrel, egyúttal párhuzamba állítható a települési közösségünkhöz tartozás és a személy egyéni
önrendelkezési jogának kérdésköre is.
Én úgy gondolom, hogy amíg tágabb és szűkebb közösségünkkel szemben csak elvárásaink vannak, illetve jogainkat
hirdetjük, addig nem lehetünk egy közösség független, önálló
tagja. Ahhoz, hogy függetlenségünk elérjük, jogainkat elismertessük a közösségen belül, másokban kell felébresztenünk a hitet tevékenységünk és munkánk által, hogy igenis jogunk van
az önrendelkezésünkre.
A szent istváni példa adott! Munkával, tenni akarással lehetünk erős család, közösség, település, erős ország és nemzet és ez
adja meg igazi függetlenségünket.
Alulról építkezve kell munkánk által erős közösséget alkotnunk,
így lehet és maradhat erős nemcsak közösségünk, de nemzetünk is!
6
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Nem véletlen, hogy legrégibb és legnagyobb nemzeti ünnepünk alkalmával kerül sor minden évben Rábapatonán a
közösségért, a településért végzett kiemelkedő tevékenységgel
bíró személyek elismerésére. A mai nap azonban az eddigiekhez képest egy kicsit más, ugyanis nem egy kiteljesedett
életutat, vagy egy önszerveződő közösséget ismerünk el, hanem egy olyan korosztály aktív képviselőit, akiknek életútja
– életkorukból fakadóan - még nem teljesedhetett ki igazán,
de már tettek le annyit közös asztalunkra, hogy elismerje
közösségünk az értékteremtő tevékenységüket, munkájukat.
Nemcsak, hogy elismerje, de egyúttal magáénak is vallja az
általuk alkotott értékeket.
Nagy Kornél szülei által nevelődött bele a közösségi munkába. Édesanyja, Vera néni évtizedeken keresztül volt a falu
védőnője, aki nemcsak munkaként, de hivatásként élte meg
szakmáját, segítve a patonai családok mindennapjait. Kornél
édesapja, Nagy Gusztáv települési képviselőként, alpolgármesterként, sportvezetőként mutatott utat fiának. A megyeszerte
ismert Nagy Kornél, a focikapus, kezdetben aktív sportolóként,
majd sportvezetőként, edzőként, utánpótlásnevelőként, szervezőként elismert tagja lett közösségünknek.
A családja által a kezdetektől támogatott Káldi Károly más
utat járt be. A fazekas és kályhás mesterség elsajátítása mellett
saját, egyedi stílust alakított ki, de megőrizte és átmentette jelen
korunkba a korábbi évszázadok motívumait, formáit, használati és dísztárgyai által. A példás családi életet élő, mindig szerény
Káldi Károly számos hazai és nemzetközi kiállítás díjazottja,
akire méltán lehet büszke településünk minden lakója.
Nagy öröm számomra, hogy Szent István ünnepén, e jeles
napon adhatom át korosztályom két példaértékű képviselőjének is településünk, Rábapatona kitüntető címeit. Úgy hiszem,
hogy Káldi Károly és Nagy Kornél értékteremtő tevékenységének elismerése egy újabb lépés közösségi összetartozásunk
megerősítéséhez, valamint követendő példával is szolgál falunk
felnövekvő korosztályai számára.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Kitüntetések adományozása
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
39/2019.(V.29.) határozatával
döntött arról, hogy „Rábapatona Község Díszpolgára”
címet adományoz
Káldi Károly
9142 Rábapatona, Rózsa Ferenc utca 20. szám alatti lakos
részére, aki népi iparművész, fazekas, kályhás, értékmegőrző és
értékteremtő munkásságával évtizedek óta öregbíti Rábapatona
hírnevét. Több országos jelentőségű kiállítás díjazottja és kitüntető cím birtokosa, többek között a Népművészet Ifjú
Mestere, az év ifjú mestere, XIV. Alföldi Fazekas Triennálé
nagydíjasa. A kisalföldi hagyományokat ápolva egyedi, saját stílust alakított ki, amelynek révén munkái országos ismertséget és elismertséget szereztek mind alkotójuk, mind
szülőfaluja, Rábapatona számára is.
Döntött továbbá arról, hogy
„Rábapatona Községért” kitüntetést adományoz

irányítja és szervezi a gyerekek képzését, versenyeztetését társadalmi munkában. Az elmúlt évtizedben sok patonai fiatallal
szerettette meg a labdarúgást és a mindennapos testmozgást.
A Sportegyesület ujjászervezésében nagy szerepe volt, amely egyesületnek a mai napig szakmai vezetője.
A „Rábapatona Községért” kitüntetés adományozására a
községben megtartott Szent István napi ünnepség részeként került sor.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

Nagy Kornél
9142 Rábapatona, István utca 35/a. szám alatti lakos részére, aki hosszú ideje tevékenyen részt vesz Rábapatona közéletében. Korábban az első osztályt is megjárt labdarúgóként öregbítette településünk hírnevét,
majd a labdarúgó utánpótlásnevelő Bozsik-program
helyi szervezőjeként a mai napig aktívan és önzetlenül

EGÉSZSÉGNAP

2019. október 22-én ismét egészségünk került fókuszba
Rábapatona Község Önkormányzata már ötödik alkalommal, a Győri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályával közösen, október 22-én rendezte meg a települési Egészségnapot. A rendezvény fő célja Rábapatona
lakosságának egészségi állapot javítása, az életminőség javítása, a lakosság szemléletének
formálása az ingyenesen a településre hozott szűrővizsgálatok által. A szűrővizsgálatok célja
pedig az, hogy az eddig fel nem ismert betegségekre fényt derítsen, mivel ezáltal lehet a
leghatékonyabban, és a leggyorsabban kezelni a kialakulóban lévő betegségeket. A szűrés
után a megfelelő szakorvoshoz, illetve háziorvoshoz eljussanak azok, akiknek az értékei
eltérnek a kívánatostól.
Az igénybe vehető szolgáltatások köre széleskörű volt; vérnyomás-, vércukor-, koleszterin mérés, PSA vizsgálat (prosztata szűrés vérből), látásvizsgálat a Zwik-ker Optika közreműködésével.
A Rofé Naturale Egészségközpont jóvoltából, a
biorezonanciás állapotfelmérő módszer segítségével gyors, azonnali, beavatkozás nélküli, fájdalommentes és megbízható képet kaphattunk egészségi
állapotunkról. Gyógymasszőrük a nyak és a váll
izmainak ellazítására szolgáló masszázzsal kedveskedett.
A nap zárásaként Magyar Vöröskereszt által
szervezett véradáson 62 rábapatonai lakos vett
részt és segített.
Örömünkre szolgál a megnövekedett résztvevői létszám, mely jelzi, hogy egyre többen helyezik
a hangsúlyt a megelőzésre!
Kelemen-Németh Annamária
IKSZT-vezető
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Másfél millió lépés Rábapatonán
A 2002 óta zajló Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap egyre több
emberhez juttatja el a környezetbarát
közlekedés üzenetét.
Hatodik alkalommal csatlakozott
Rábapatona Község Önkormányzata az
Európai Mobilitási Hét és Autómentes
Naphoz kapcsolódó programszervezéshez. Sikeres pályázatunknak köszönhetően ebben az évben az Innovációs és
Technológiai Minisztérium 500 000 Ft
vissza nem térítendő, rendhagyó támogatással segítette településünket. A 2019.
szeptember 22-én megrendezésre kerülő rendezvényünkön, programjainkat a
„Sétálj velünk” mottóhoz igazodva állítottuk össze.
Három éve rendszeresen ezen a napon reggel a település lakossága leadhatta
érvényes gépjármű forgalmi engedélyét
az IKSZT-ben, ezzel ténylegesen autómentessé téve ezt a napot mind több
ember számára. Autó, motor helyett környezetbarát közlekedési lehetőségekre, az
alternatív közlekedési eszközök - a kerékpározás, gyaloglás és egyéb közösségi közlekedési rendszerek használatára kívántuk ösztönözni a lakosságot. Örvendetes,
hogy évről-évre egyre többen csatlakoznak a kezdeményezéshez, a tavalyi évhez
képest duplájára nőtt a leadott forgalmi
engedélyek száma. A leadott forgalmi engedélyek tulajdonosai között a nap végén értékes sportszervásárlási utalványok kerültek kisorsolásra. Gratulálunk Molnár-Nagy
Imre, Kardos Klaudia és Bán Vilmos nyerteseknek!
A gyaloglásra ösztönző kampányt hirdettünk „Minden lépés
számít” címmel. 100 darab lépésszámláló karóra került kiosztásra
reggel a résztvevők között, melyet a délutáni leolvasást követően
a résztvevők megtarthattak. Nagy sikere volt a felnőttek és a gyermekek körében egyaránt. Együtt közösen 1.557.746 lépést,
közel 800 km-t tettünk meg. A legaktívabbak (legtöbb lépést
megtevők) értékes ajándékokat (2db kerékpár,
sétarepülés) vehettek át. Gratulálunk Kása Csanád, Pákozdi Dorka és Nagy Péter nyerteseknek!
Reggeltől ingyenes nosztalgia kisvonat közlekedett a helyközi autóbuszok belterületi útvonalán körjáratban, a közösségi közlekedés
élményén keresztül ösztönözve a lakosságot,
a környezetkímélő közlekedési alternatívák
előnyben részesítésére. Gyerekek és felnőttek
is nagyon sokan vették igénybe a kisvonatot a
településen belüli közlekedésre, a távolabbi részekből utaztak vele a faluközpontba, a boltba
bevásárolni, vagy szentmisére a templomba.
Délelőtti indulással gyalogtúrát szerveztünk
a közeli Rába parti településre, Rábaszent8
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mihályra, amelynek keretében a töltésen oda-vissza 15 km-t
sétáltunk. Megtekintettük a gazdag helytörténeti és régészeti
gyűjteményüket a Falumúzeumban. Szomszédaink frissítővel és
helyi termékekből összeállított csomagokkal várták a csapatot.
Jó alkalom nyílt a települések közötti kapcsolatok kiépítésére,
ápolására. A túra közben sokakban megfogalmazódott, hogy jó
lenne máskor is ilyen kirándulásokat szervezni a környéken. A
túra résztvevői között értékes ajándékcsomagokat sorsoltunk ki
Rábaszentmihály ízeiből. Gratulálunk Felker Zsófia és Mező Tiborné nyerteseknek!
A 2019 év márciusában pályázati forrásból
elkészült a Rákóczi utcában az óvodát a faluközponttal összekötő kerékpárút és kerékpársáv
népszerűsítése céljából, valamint a helyes használatra ösztönözve játékos feladatokkal hívtuk
fel a figyelmet. A kerékpárosok lelkesen vették
az akadályokat, örömmel oldották meg a feladatokat, melyekért apró ajándékokban részesültek.
Idén is sikeres Autómentes Napot sikerült
megvalósítanunk. Igyekeztünk olyan programokat szervezni, melyekkel mi is hozzájárulhattunk ehhez az európai szintű szemléletformáló
kampányhoz.
Kelemen-Németh Annamária
és Burdon Anikó
programszervezők

2019. október 23.
Molnár-Nagy Béla polgármester ünnepi beszéde
Kedves meghívott vendégeink! Tisztelt ünneplő közösség!
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc rábapatonai emlékünnepén.
Emlékezni, megemlékezni gyűltünk itt most össze egy olyan,
nemzetünk számára sorsfordító forradalmi napra, amely alapját
képezi jelenkorunknak, de nemcsak országunk állami berendezkedésének, de társadalmunk megosztottságának is.
Ahogy népünk történelmén végig tekintünk, láthatjuk, hogy
a hatalmi, politikai harcok, melyek többször forradalommá, szabadságharccá csúcsosodtak, mindig megosztották az országot. A
forradalmi esemény óta eltelt idő mellett a tényekkel való szembenézés az, amely egységessé teheti a forradalmi esemény megítélését és egységessé teheti a nemzetet is.1956. októberének, novemberének eseményei, azonban csak alig több mint fél évszázada
történtek, a korabeli eseményeknek rengeteg túlélője, megélője,
átélője él még köztünk.
Az
1989-90-es
rendszerváltáskor az
akkori politikai elitnek be kellett látnia a
változás szükségességét, hogy politikai és
gazdasági fölényét, de
legalább annak egy részét átmentse a kialakuló új társadalmi és
politikai rendszerbe.
A változást akaróknak, az ellenzéknek
azonban, a változás
érdekében közös nevezőt kellett találnia a
hatalmi elittel. Ez volt
az 1956-os magyar
forradalom és szabadságharc, a közös neve-

ző, a lezáratlan eseménysor és a jelképes újra temetés volt azóta is
az utolsó alkalom, amelyen együtt emlékezett az ország politikai
vezetése pártállástól, világnézettől függetlenül, persze mindenki
a saját érdekei szerint, de közösen. Az elmúlt 30 évben azonban
minden politikai erő a saját érdeke szerint akarja kisajátítani 1956
szellemét és az országot, ezért azóta sem emlékezünk közösen és
azóta sem húzzuk egy irányba az ország szekerét.
Fontos lenne jelen politikusainknak is megérteniük, hogy 56ot már csak ezért sem szerencsés és nem érdemes egyik politikai
erőnek sem kisajátítani. Szégyenletesnek tartom, hogy több mint
60 év elteltével sem nézünk szembe saját történelmünkkel, nincs
elszámoltatás, nincs felelősségre vonás, persze az elszámoltatás, a
felelősség vállalásának 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, de gátlástalanná is 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, politikai pártállástól
függetlenül. Pontosan úgy, mint 1956 őszén. Mert mi emberek,
mi magyarok ilyenek vagyunk. Volt, van és lesz is véleményünk,
önrendelkezésünkhöz ragaszkodó szabadságvágyunk, amelyet az
elégedetlenségünk csúcsán egy apró szikra is forradalommá és
szabadságharccá lobbanthat.
Jelenkori politikusaink figyelmébe József Attila még mindig
aktuális sorait ajánlom:
… Én dolgozni akarok. Elegendő
harc, hogy a multat be kell vallani.
A Dunának, mely mult, jelen s jövendő,
egymást ölelik lágy hullámai.
A harcot, amelyet őseink vivtak,
békévé oldja az emlékezés
s rendezni végre közös dolgainkat,
ez a mi munkánk; és nem is kevés.

Köszönetnyilvánítás
Kedves Adományozók!
Szeretnénk megköszönni, és hálánkat
kifejezni mindazoknak, akik hozzájárultak a Gábornak szükséges átalakítások
költségeihez. Az összegyűjtött pénzből került sor a fürdőszoba akadálymentesítésére, illetve Gábor közlekedéséhez szükséges
emelő fölé épített tetőszerkezet kialakítására.
Köszönettel:
Németh Gábor és családja

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ

9

Első helyezés a Bolyai Matematika Csapatverseny megyei fordulóján
Iskolánkból öt csapatattal neveztünk a Bolyai Matematika
Csapatverseny megyei fordulójára.
Október 11-én, péntek délután a Kazinczy Ferenc Gimnáziumban oldották a feladatokat tanulóink.
Vasárnap este jelentek meg az első eredmények a verseny
honlapján. Örömmel láttuk, hogy mindkét hetedikes csapatunk
bekerült az első tíz csapat közé. A következő hét közepén már
megtudtuk, hogy a Besenyők 2.0 nevet viselő csapatunk (Barta
Evelin, Csák Evelin, Molnár Marcell, Németh Zoltán) 10. helyen
végzett az induló 44 megyei csapatból, a Besenyő 1.0 nevet viselő
csapatunk pedig az első hat csapat között van, és meghívást kaptak az ünnepélyes díjátadóra. A pontos helyezést csak az október
24-én megrendezett díjátadón tudtuk meg. Az eredményhirdetésen a hatodik helyezettektől haladtak az előre, így egyre fokozódott a gyerekek körében az izgalom: nem hatodikak lettek, nem
ötödikek lettek … nem másodikak lettek. Az Enzsöl Blanka
Rozina, Györe Sára, Nagy Boglárka és Rácz Áron Boldizsár

alkotta csapat az első helyen végzett, ezzel kiérdemelték, hogy az
országos döntőn november 23-án ők képviseljék Győr-MosonSopron megyét a hetedik osztályos általános iskolások között.
Molnár Csilla
tanár

Jutalomkirándulás a Csodák Palotájába
A Rábapatonai Iskolásokért Alapítvány az önkormányzattól
kapott támogatásból kirándulást szervezett Budapestre a Csodák
Palotájába.
A jutalom kiránduláson a tanév során tanúsított kiemelkedő
tanulmányi és közösségi munkája alapján kiválasztott 3 – 8. osztályos tanulók vehettek részt. Összesen 45-en részesültek ebben a
megtiszteltetésben.
Június 12-én reggel autóbusszal utaztunk fel a fővárosba, ahol
rögtön az interaktív játszóházba mentünk, és a gyerekek birtokukba vették a játékokat, felfedezhették, megtapasztalhatták a természettudományok törvényeit. Nagy sikere volt a 4D-s és a 9D-s mozinak, ahol már fújt a szél, esett az eső vagy a hó, és iszonyatosan
kapaszkodni kellett a mozgó székeinkbe akár a bobpályán, akár a

Hencidától Boncidáig
A Hencidától Boncidáig meseismerő
verseny megyei döntőjébe jutott tanulóink: Kovács Petra, Berecz Lilla, Barta Nóra
és Molnár – Nagy Benedek Zoltán.
Gratulálunk és jó versenyzést kívánunk
a döntőben!
Alsós munkaközösség
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hullámvasúton száguldottunk. Nehezen hagyták ott a gyerekek a
játékokat, amikor eljött a hazafelé indulás ideje. A visszaúton megálltunk Zsámbékon, és megnéztük premontrei templomromot,
amely a késő román kori, kora gótikus építészetünk kiemelkedő
alkotása, és Magyarország egyik legszebb romja.
Fáradtan, de élményekkel gazdagon értünk vissza este az iskola elé, ahol a kissebeket már várták a szüleik, a nagyobbak pedig
csoportokban, az élményeikről beszélgetve indultak haza.
Köszönetemet szeretném kifejezni a támogatásért az önkormányzatnak és a kísérő pedagógusoknak, hogy újabb élményekkel gazdagíthattuk a patonai gyerekeket!
Molnár Csilla
Rábapatonai Iskolásokért Alapítvány

Ismét táboroztunk!
Júliusban ismét megtartottuk hagyományossá vált napközis táborunkat. Örömünkre nagyon sok kisgyerek vett
részt a programokon. Reméljük mindenki jól érezte magát
és találkozunk jövő nyáron is!
Szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki segítségével,
munkájával, ötleteivel hozzájárult a sikeres nyári programhoz.
Nagyné Folkmayer Enikő,
Tóth-Dömötör Erika és Nagy Edina tanítónők

A digitális kompetencia fejlesztése: robotika az óvodában
Gyógypedagógusként dolgozom a Rábapatonai Petőfi Sándor Általános Iskolában, és megbízásos szerződéssel a Rábapatonai Katica Óvodában. Pedagógiai munkám során a nevelés mellett
kiemelt szerepet kapnak különböző játékos tevékenységek, melyek megvalósításához korszerű
eszköztár áll rendelkezésemre. Fejlesztő foglalkozásaimon többször használok olyan játékokat,
melyek fejlesztik a gyerekek-tanulók különböző
részképességeit, ezért munkám során a tanuláshoz
szükséges képességek fejlesztését célzó módszertani játékok kiemelt szerepet kapnak.
Míg az óvodáskorban jellemző tevékenység a játék, az iskoláskorban a tanulás lesz az, ami átalakítja a gyermek egész tudatát,
erkölcsiségét, magatartását. A játék maga a tanulás, mely magában
foglalja valamennyi tevékenységformát. A gyermek úgy tanul,
hogy játszik.
Modern társadalmunkban, egyre inkább elterjedt a digitális
IKT eszközök használata. Úgy gondolom, hogy ebben a felgyorsult világban, egyre nagyobb szerepet töltenek be ezek az eszközök.
Sajnos a hagyományos régi igazi játékok kezdenek eltűnni, és a mesekönyvet felváltja a tablet, a játékmackót és a hajasbabát pedig az
interaktív medvék, és babák sokasága.
A mai gyerekek érdeklődését egyre inkább az ilyen jellegű játékok keltik fel.
Tuboly Rita kolléganőm segítségével betekintést nyerhettem a
robotika világába, és megismertem iskolánk által vásárolt BeeBot
programozható robotméhecske használatát, mely nagy sikert ara-

tott tanulóink, és az óvodás
gyerekek körében egyaránt,
akik mindig nagy izgalommal, és lelkesedéssel várták
ezt a fajta játékos tevékenységet. A robot méhecske többféle terület fejlesztésére alkalmas,
mivel a labirintusszerű pályán, az aktuális fejlesztési területnek
megfelelően számok, betűk, különböző témakörök, kérdések szerepelhetnek. Erősíti a koncentrált figyelmet, valamint segíti a helyes térbeli tájékozódást, és az ehhez szükséges irányok gyakorlását.
Nagyon jó motiváló és fejlesztő hatással van a gyerekekre.
Ezúton köszönöm mindkét intézményvezető hozzájárulását
ahhoz, hogy engedélyezték számomra ennek a nagyszerű digitális
játéknak a használatát az óvodások körében is.

Nagy Imre emléktúra
Ebben az évben is meghívást kaptunk a győri Nagy Imre Emléktársaságtól a badacsonyi Nagy Imre emléktúrára. 10 felső tagozatos diákkal vettünk részt ezen a túrán.
A kirándulás idén is Badacsonytomajban kezdődött. A helyi iskolában tízórait és meleg
teát kaptunk, majd indultunk a túrára. 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 Bada-csonyba, ahol zsíros kenyérrel és teával 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.
Nagyon élveztük az őszi Balaton látványát és kellemesen elfáradtunk.

Kertainé Bognár Ilona, tanár

Takácsné Schvenzberger Gyöngyi
gyógypedagógus

Köszönetnyilvánítás

A Rábapatonai Iskolásokért Alapítvány
kuratóriuma nevében szeretnék köszönetet nyilvánítani mindazoknak, akik adójuk 1%-ával támogatták alapítványunkat,
és azon keresztül a rábapatonai iskolába
járó gyerekeket.
Hálás köszönetet szeretnék mondani
Molnár Ferencnének és Nagy Károlynénak, hogy a Molnár Ferenc Alapítvány
megszüntetésekor megmaradt alapítványi
vagyonukkal a mi alapítványunkat támogatták. Felajánlásukból az iskola egyik tantermébe interaktív táblát vásároltunk.
Köszönöm a Rábapatona Község Önkormányzatának a támogatást, amelyből
kirándulásokat szervezhettünk az iskola
tanulóinak.
Köszönöm Tuboly Ritának, hogy elkészítette a „Táncolj Edison!” című nyertes pályázatot, amelyből programozható
robotokat vásároltunk az iskola robotika
szakkörének. Köszönöm Báriné Bán Adriennek a NEA pályázatok benyújtásában
nyújtott segítségét.
Molnár Csilla
Rábapatonai Iskolásokért Alapítvány
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Könyvszalon

Táncgála

Ebben az évben is meglátogattuk a Győri Könyvszalont,
amely a Győri Nemzeti Színházban került megrendezésre. Számtalan kiadó újdonságai közül válogathattunk. Nagyon jól éreztük
magunkat.
Kertainé Bognár Ilona
tanár

Az idén az Etalon Tánciskola fennállásának 20. évét ünnepelte. Ez alkalomból november 6-án a BBMMK-ban volt a gálaműsor. 4.osztályosaink adták a nyitótáncot ,az angolkeringőt.
Felléptek még hip-hop kategóriában Bordos Meredisz Míra
7.b és Kovács-Bartusek Flóra 5. osztályos tanulók.
Mindkét formációnak nagy sikere volt.
Nagyné Folkmayer Enikő
tanító

Európai Diáksport Napja 2019

Kódoljunk együtt

Iskolánk 7. alkalommal vett részt az országosan is népszerű
sportprogramon, melynek keretében 2019 métert kellett futni
tanulóinknak szeptember 27-én. Kicsik és nagyok együtt indultak neki a távnak. Az Európai Sporthét eseménysorozat részeként
zajló sportnap Európában összesen már harminckilenc országban
zajlott, közel 3 millió iskolás részvételével.
Iskolánk eredményei:

Október 5-20. között került sor a CodeWeek eseményeire
iskolánkban, melyen tanulóink irányították Beebot robotméhecskét, Edisont, valamint Scottie robotot is. Több osztály animációkat alkotott a Scratch Jr, illetve Scratch alkalmazásokkal,
illetve programozott a Minecraft-ban is. Használtuk az Artec robotkészletet, amikor nemcsak programoztak a gyerekek, hanem
a robotot is maguk építették meg.
Már hagyománynak számít, hogy egy-egy eseményünkre
meghívjuk a szülőket, nagyszülőket is, akik így betekintést nyerhetnek abba, hogyan dolgoznak a gyerekek a digitális világban.
Ebben az évben közösen programoztuk Edison robotokat, melyeket iskolánk a sikeres MeetandCode pályázat során nyert.
Nagy sikert aratott, amikor a kis robotokat tapssal, majd fénnyel
irányítottuk. A játékos feladatok után kicsik és nagyok együtt
készítettek programot az Edblocks felületen. Természetesen az
elkészült programokat teszteltük is.
Nagyon jó hangulatban telt el a délután, csak sajnos nagyon
hamar elrepült az idő.
Ezúton is köszönjük a szülők, nagyszülők aktív közreműködését.
Tuboly Rita és Nagy Edina
tanítónők

Alsó évfolyamok
1. Pungor Édua Hanga 3.
1. Pungor Bende Vajk 3.
2. Barta Nóra 4.
2. Káldi Mátyás 4.
3. Nagy Kármen 4.
3. Újvári Olivér 4.
Felső évfolyamok
1. Vég Vanessza 8.
2. Hemperger Zsanett 8.
3. Vég Bianka 7. b.

1. Molnár Marcell 7. b
2. Mózes András 8.
3. Sebestyén Ádám 7. a

Gratulálunk! Jövőre is lefutjuk!
Kocsis Rita
tanár
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Márton-nap az iskolában
November 11-én rendeztük meg a már hagyománnyá vált
Márton – napi játszóházunkat iskolánk alsó tagozatos tanulói
számára. A délutánt a jeles nap szokásainak megismerésével,
felelevenítésével kezdtük. Az elméleti ismeretek után kézműves
tevékenységgel folytattuk a délutánt, mely az újrahasznosítás jegyében történt. Tanulóinkat ezzel is ösztönözve a környezettudatos gondolkodásra nevelni. A délután zárásaként finom uzsonnát
ehettek a résztvevők, köztük nagy sláger volt a libazsíros kenyér.
Ezúton is köszönjük az Arnau pékség támogatását.
Alsós munkaközösség

Őszi túra a Bakonyban
Szeptember 25-én ismét túrázni indult az iskola közel 50 tanulója, szülők és tanárok. Busszal utaztunk Vinyéig, onnét indult a túra.
Kényelmes sétával elértünk Porva-Csesznekig a Cuha-patak mentén, majd vonattal jöttünk vissza a buszhoz. A bakonyi vasútvonal
egyik legszebb szakaszán vonatoztunk, közben gyönyörködtünk az őszi tájban. Következett a Cseszneki vár megtekintése, ahol kísérővel ismerhettük meg a vár történetét. Majd a Kőmosó-szurdok szikláit másztuk meg.
Az időjárás is kedvezett, és a programok is változatosak voltak. Mindenki kellemesen
elfáradt, és jövőre újra útra kelünk.
Kocsis Rita, tanár

Patona kupa 2019
Október 4-én, 23. alkalommal került megrendezésre iskolánk hagyományos labdarúgó
tornája a Patona kupa. Nyúl, Enese, Győrszemere és Rábapatona iskolai csapatai mérték ös�sze tudásukat. A mérkőzések szorosak voltak, a
kupát idén a nyúli csapat nyerte meg.
Helyezésünk: III.
Iskolánk csapattagjai: Káposzta Márk,
Végh Bence, Barta Bence, Kertai László,
Molnár Marcell, Németh Zoltán, Simon
Krisztofer
Gólkirály: Molnár Marcell
Legjobb kapus: Simon Krisztofer
Gratulálunk minden résztvevőnek!
A játékvezetést Kertai Márknak szeretnénk
megköszönni!
Kocsis Rita
tanár
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Halloween party az iskolában
Az iskolánkban, október 22-én megrendezett Halloween party az idei évben
is remek szórakozást nyújtott tanulóinknak.
Kreatív jelmezekben ezúttal sem volt
hiány; boszorkányok, fekete macskák,
csontvázak és szellemek tömkelege bolyongott a suli folyosóin. Az interaktív
játékok, mint például a célbadobás, a
csokievés késsel-villával, szellem teke,
az almahalászat és a jósda is nagy sikert
arattak.
Az alsós gyerekek örömmel vettek
részt a kézműves foglalkozáson, ahol
lámpás készítéssel várta őket Ági néni.
Az idei évben sem maradhatott el a filmvetítés, az
estét ezúttal is a nyolcadikos
lányok által készített, piros,
kék, zöld ételszínezékkel készített palacsinták felszolgálása zárta – a siker ezúttal is
garantált volt.
Ezúton köszönöm a szülőknek a sok felajánlott rágcsálnivalót, üdítőt és a házi
süteményeket; valamint a
kollégáknak a segítséget,
akik nélkül ez a jó hangulat
nem jöhetett volna létre!
Bácskai Tünde
tanár

Falunapi gyermek horgászverseny
Idén sem maradhatott el a Falunapon a már hagyományosnak mondható, Rábapatona Község Önkormányzata és a Holt-Rába Természetvédő és Horgász Egyesület által közösen, Molnár Ferenc vezetésével idén már nyolcadik alkalommal megrendezett
gyermek horgászverseny. A versenyt támogatták: Stoller Norbert és a Timár Mix Pecapláza. Felajánlásaikat köszönjük.
10 ifjú horgász, köztük több óvodás korú
gyermek nevezett a versenyre. A verseny eredményét a fogott halak darabszáma határozta
meg. Ebben az évben hatod annyi halat sikerült kifogni a dobogón végzett gyerekeknek,
mint tavaly ilyenkor.
Helyezések:
I. Takács Ádám,
II. Bognár Álmos,
III. Nagy Olivér.
Gratulálunk, és jövőre is várjuk az ifjú horgászokat!
Holt-Rába Természetvédő
és Horgász Egyesület
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Ősz a Rábapatonai Katica Óvodában
,,Kopaszodik a nyár feje,őszbe borul mindene.
Hullik földre, száll az égbe, lassan fordul majd a télbe…”

Szeptemberben az ,,Ovi- nyitogató” programunkon mindenkit szeretettel vártunk
az óvodában. A kellemes őszi időjárás kedvezett nekünk a jó hangulathoz. Zenét hallgattunk, táncoltunk, énekeltünk, ismerkedtünk egymással. A gyerekek számára arcfestés, csillámtetoválás készítés, fajátékok, gyümölcs és tea járult a jó hangulathoz.
A ,,SZIVAROCK” együttes vidáman játszotta az ismert gyerekdalokat, melyre a
gyerekekkel és a felnőttekkel együtt táncoltunk!
Folytatjuk óvodánkban az OVI-Zsaru bűnmegelőzési programunkat a nagycsoportos gyerekek bevonásával. Nagyon sok, a gyerekekre
leselkedő veszélyre hívja fel a figyelmet a program
játékos módon.
A ,,Mihály-napi” vásárunkon már hagyomány, hogy egy-egy csoport mutat be vásári
énekekből, körjátékokból, mondókákból, kikiáltókból egy csokorral. Most a CICA csoportosok
műsorát láthattuk. Kedves műsorunk után sok
szép portéka várta a vásárlókat. Mindenki nagyon jól érezte magát! Töklámpásokat faragtak
minden csoportban és megízlelhették a finom
sült tököt, ami az ovi konyháján készült.
Kukoricát szedtek kisvödörbe, kesztyűvel az
egyik ovis kislány, Bognár Viktóriáék házánál,
amit boldogan meséltek el a visszaérkezéskor.
A Léghajó bábszínház előadásában a Három
kívánság című magyar népmesén nagyon jól szórakozhattunk. Október hónapban
ellátogattunk egy közeli gólyafészekhez, ahol az oszlopcsere miatti fészek átköltöztetést
láthattunk a gyerekekkel és sok-sok érdekes információt tudhattunk meg.
Libanézőben voltak a gyerekek Balázs Ádám családi házánál, ahol láthatták a libák
életmódját, meghallhatták a hangjukat, megismerhették az állatokat közelről.
Ehhez a programhoz kapcsolódik a minden évben megrendezésre kerülő Szent
Márton nevéhez fűződő lámpás felvonulás. Sötétedéskor gyülekezünk az óvoda udvarán, gyerekekkel, szülőkkel, kicsi és nagy testvérekkel. Együtt libás dalokat énekelünk,
mondókázunk, majd a kivilágított lámpásainkkal sétálunk a falu fő utcáján.
Az óvodába visszaérve jól esett elfogyasztani a libazsíros, lilahagymás kenyeret és a
meleg teát. Köszönjük a támogatóink és segítőink önzetlen hozzájárulását és a munkájukat!
Bukta Zoltánné
óvodavezető
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A Nyugdíjasklubban nem volt nyári szünet
Mozgalmas volt az augusztus és szeptemberi hónapunk is.
Készülésekről-próbákról szólt a nyarunk.
Július 22-i falunap, melynek nagyon színvonalas programjai közé mi is felkérést kaptunk az Eőry
Endre dalkörünk népdal csokorral színesítette e jeles napot.
Augusztus 3. Minden év augusztusában egy
nagyon kötetlen szórakoztató, beszélgetős, sok-sok
énekléssel zajló pörkölt partit rendeztünk a tájház
udvarán.
Augusztus 31. Nyárzáró zenei fesztiválon vettünk részt, ami egyben felajánlásról is szólt. (Németh Gábor felépülésének könnyebbé tételéhez
lehetett hozzájárulni.) Az éneklésünkkel és 200 db
palacsinta sütésével járultunk hozzá a délután sikeréhez.
Szeptember 7. Sok év után ismét Rábapatona
volt a házigazdája a Rába-Partiak partijának, ahol
rajtunk kívül részt vett Rábacsécsény, aki egyben
eszmei szerzője is ennek a neves rendezvénynek.
Ezen belül is Hegedüs Oszkár és Anikó, akiknek
ezúton is megköszönjük a fáradozásukat és a színvonalas rendezvényt. Remélem, mondhatom ezt
Rábaszentandrás, Rábaszentmihály, Rábacsanak,
Rábakecöl, Rábapordány, Edve, és a Rábapatonai
Kajos dalkör nevében is Ők voltak, akik színesebbé
tették ezt a szép délutánt. Itt szeretnénk köszönetet
mondani az önkormányzatnak a műsor utáni vendéglátásért, és azoknak, akik a sok-sok süteménnyel
kedveskedtek vendégeinknek. Nagyon szép délután
volt. Jövőre Rábapordányban találkozunk.
Szeptember 21-én Kistérségi találkozót szerveztünk, ahol vendégként köszönthettük a Rábapatonai Önkormányzat képviselőit, Enese, Ikrény és
Koroncó nyugdíjasait. Mindenki egy kis műsorral
készült erre az estére. Mi énekeltünk, ők is énekkel
kis jelenettel szórakoztattak bennünket. Finom vacsora után Papp László gondoskodott róla, hogy jól
érezzük magunkat, mi pedig nem hagytuk cserben.
Király Józsefné
Nyugdíjasklub vezető
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130 éve alakult meg Rábapatona első civil egyesülete,
az Önkéntes Tűzoltó Egylet
Rábapatona
legelső
hivatalosan
bejegyzett
egyesülete az 1889. május
1-én megalakult Önkéntes Tűzoltó Egylet volt. Az
egyesület a faluban keletkező tűzesetek oltására, a
tűzkárok megakadályozása
céljából alakult. A tűzoltó
egylet első ideiglenes elnöke Gutmann Gyula, jegyzője pedig Almássy Antal
volt. Rajtuk kívül a tagság
névsora sajnos nem ismert.
Az egylet alapszabálya szerint pecsétje a következőképpen nézett ki: Körirata:
Rábapatonai önkéntes tűzoltó-egylet, a megalakulás
évszámával 1889, középen
pedig az egylet jelvénye két
egymásra fektetett balta, fölötte sisak.
A XX. század első éveiben Győr vármegye jól felszerelt és
jól működő egyesületei közé tartozott a patonai tűzoltó egylet.
Egy 1909 nyarán készített megyei kimutatás szerint Győr vármegye 61 községe közül, csak 19-ben működött önkéntes tűzoltó egylet. A legtöbb, 3 fecskendővel ellátott tűzoltó egyesület
a megyében a rábapatonai, a kónyi és a szemerei egylet volt. Az
egész megyében 28 szerkocsija és lajtja volt az egyesületeknek.
A patonaiaknak két lajtja is volt. Az egyesületek tagsága részére
már ekkoriban is tartottak felkészítőket és továbbképzéseket.
1926-ban nagy megtiszteltetés érte a patonai egyesület két
tagját. Az Országos Tűzoltószövetség ezüst díszéremmel tüntette ki Kertai József hangya-cégvezetőt, valamint Nagy György
ácsmestert, a patonai tűzoltó egyesületben két évtizedes alparancsnokként végzett munkájukért. A díszérmeket Hotarek
Rezső községi főjegyző adta át ünnepélyes keretek között. Az
ünnepségen a falu teljes lakossága megjelent.
A nagy hagyományú egyesület működését, tagságát az 1930as évek végén kellett megújítani. Az egyesület újjászervezésére
1938. június 24-én került sor. Az ekkor 36 tagú egyesületnek
Hámory Rezső községi főjegyző volt az elnöke.
Ezekből az évekből származik Takács Béla bátyám által megőrzött fotó, amelynek hátoldalán, a képen megörökített személyek neve is olvasható.

A képen szereplők sorrendje Takács Béla elmondása alapján.
Felső sor balról haladva: Árpási József, ismeretlen személy,
Tóth József, ismeretlen személy
Középső sor balról haladva: Kovács József kőműves, Nagy
Sándor, Gáspár Gyula, Burján István, Bán Péter, Bán Jenő, ismeretlen személy, Tóth István, Tóth Imre
Ülősor balról haladva: Bári Dezső, Mező István (Szulti),
Bálint István (szabó), Hámori Rezső (főjegyző, elnök), Kanizsa
József (tűzoltó parancsnok), Pápai László, Bognár Antal, a sor
végén Bukta István áll kalapban.
Az önkéntes tűzoltókat mindig nagy megbecsülés és tisztelet
övezte a Rábapatona lakossága részéről. Az egyesület a kommunizmus évtizedeiben is töretlenül tovább működött. Tagsága rendszeresen részt vett a járás és a megye tűzoltóversenyein,
folyamatosan fejlesztette felszerelését és tudását. A nyolcvanas
évek végén, kilencvenes évek elején esedékes generációváltás
azonban elmaradt az egyesületben. A rendszerváltást követő években sajnos kevés fiatal csatlakozott az önkéntes tűzoltókhoz, így az egyesület a tagság elöregedésével együtt sajnos
megszűnt. A megszűnés előtt, a rábapatonai Önkéntes Tűzoltó
Egyesület utolsó elnöke Kormos Jenő, utolsó parancsnoka pedig Németh Imre volt.
Burján Imre
alpolgármester

Újjáalakult a Tűzoltó Egyesület
2019. november 14-én újjáalakult – ismét megalakult – településünk legrégebbi egyesülete, Rábapatonai Önkéntes Tűzoltó
Egyesület néven. A tervek szerint az Egyesület, a bejegyzését követően tagtoborzót tart, majd 2020 évtől kezdi meg tevékenységét,
kezdetben hagyományőrző egyesület formájában.
Az Egyesület alapító tagsága: Barta József, Bognár László, Gál Ferenc, Gál Márk, Gál Mihály, Jakab Richárd, Kálóczi Sándor,
Molnár-Nagy Béla, Németh Imre, Németh Krisztián, Szokolics Norbert, Szokolicsné Preizinger Katalin.
Molnár-Nagy Béla
polgármester
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Besenyő Kupa 2019

Július utolsó hétvégéjén egyesületünk megrendezte a XXXIII.
Besenyő Kupát. A tornán, amely a hamarosan induló bajnokságra való felkészülést hivatott szolgálni, a hazai csapaton kívül
három környékbeli település csapata vett részt: Rábaszentmihály,
Gyömöre és Tét csapata.
Szombaton és vasárnap is két-két mérkőzést láthattak a
kilátogató futballbarátok. Szombaton Rábaszentmihály legyőzésével csapatunk döntőbe került. Vasárnap Tét csapata
sem tudta megállítani fiainkat, akik nagy csatában megnyerték a döntőt, első helyen végeztek a tornán, és hosszú idő

után végre itthon tartották a Besenyő Kupa vándorserlegét.
A torna gólkirálya Németh Gábor (Hidró), a legjobb hazai
játékosa Kovács Zsolt lett.
Augusztus 31-én utánpótlás csapataink számára immár negyedik alkalommal rendeztük meg a Kis Besenyő Kupát, ahol
U9, U11 és U13 korú futballistáink mérték össze tudásukat a
környező települések azonos korú utánpótlás csapataival.
U9-es csapatunk a második helyen, U11-es csapatunk az első
helyen, U13-as csapatunk a második végzett. Legjobb hazai játékosok: Pekó Ádám (U9), Káposzta Márk (U11), Nagy József
(U13). A torna gólkirályai közül kettő hazai játékos volt: Bognár
Álmos (U11), Molnár Marcell (U13).
A kilátogató szurkolók, családtagok, barátok remek mérkőzéseket láthattak mindkét rendezvényen.
Természetesen ezek az események nem jöhettek volna létre
támogatók nélkül, ezért ezúton is szeretnék köszönetet mondani
mindazoknak, akik adományaikkal, munkájukkal hozzájárultak
a rendezvények sikeres lebonyolításához.
Molnár Ottó
Rábapatonai Besenyő Sportegyesület

Mária ünnep, Mária-oszlop

Már hagyományosan, ebben az évben
is Kisboldogasszony napját megelőzően,
2019. szeptember 6-án került megrendezésre a Mária-ünnep Rábapatonán, a
Kajos Dalkör szervezésében. A Szűz Mária
tiszteletére rendezett zenés-dalos elmélkedésen ismét nagyon sok patonai hívő gyűlt
össze a Mária-oszlop lábánál, amelynek
felújítása ebben az évben megkezdődött.
Böcskei György enesei kőfaragó munkája
által megújult és kellő védelmet kapott az
1906-ban felállított Mária szobor és talapzata. Nagy Ernő helyi vállalkozó a szobor
felállításakor, Horváth Vendel kovácsmester által elkészített kerítést újította fel. A
továbbiakban, a 2020-as év feladataként
tervezzük a Mária-oszlop körüli terület
rendezését, parkosítását és megvilágítását
is.
Molnár-Nagy Béla
polgármester
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ADVENTI RENDEZVÉNYEK RÁBAPATONÁN
2019

DECEMBER 1. VASÁRNAP
KATOLIKUS TEMPLOM
11 órakor: Adventi szentmise és gyertyagyújtás


IKSZT


15 órától : ADVENTI VÁSÁR



16 órakor : a Petőfi Sándor Általános Iskola és a Bolero
Táncegyesület műsora

DECEMBER 6. PÉNTEK
IKSZT
15 órától: a Petőfi Sándor Általános Iskola jótékonysági sütemény- és



kézműves vására
16:30 órától: MIKULÁS ÜNNEPSÉG - Közreműködnek a Petőfi Sándor



Általános Iskola diákjai
17:00 órakor: MEGÉRKEZIK A MIKULÁS



DECEMBER 8. VASÁRNAP
KATOLIKUS TEMPLOM
11 órakor: Adventi szentmise és gyertyagyújtás



DECEMBER 14. SZOMBAT
IKSZT
IDŐSEK KARÁCSONYA
15 órakor: Szívélyes vendéglátással és zenés műsorral várjuk a település



65év feletti lakosait, akik a helyszínen vehetik át Rábapatona Község



Önkormányzatának ajándékát.
A zenét szolgáltatja: ifj. Greznár Zoltán és zenekara

DECEMBER 15. VASÁRNAP
KATOLIKUS TEMPLOM


11 órakor: Adventi szentmise és gyertyagyújtás

DECEMBER 22. VASÁRNAP
KATOLIKUS TEMPLOM


11 órakor: Adventi szentmise és gyertyagyújtás

DECEMBER 24. KEDD
KATOLIKUS TEMPLOM


13:30 órakor: Pásztorjáték a Petőfi Sándor Általános Iskola
diákjainak előadásában
Mindenkit szeretettel vár Rábapatona Község Önkormányzata!

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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