XV. évf. 2018. III. szám

Polgármesteri tájékoztató
Tisztelt Rábapatonaiak!
Engedjék meg, hogy a 2018-as év vége felé közeledve számot
adjak önkormányzatunk ez évi fejlesztéseiről, illetve jövő évi terveiről.
2018 a nagy léptékű fejlesztések éve Rábapatonán
Az elmúlt egy évben több, mint 300 millió forint értékű fejlesztés valósult meg, illetve fejlesztés van folyamatban településünkön.
Az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb beruházásaként több, mint
200 millió forint értékben megújult, új aszfalt burkolatot kapott a
település saját úthálózatának több, mint 90%-a, valamint kettő utca
csapadékvíz-elvezetése oldódott meg. A fejlesztést 150 millió forint
állami hozzájárulással felvett hitelből és önerő felhasználásával valósította meg az Önkormányzat.
A nyár folyamán a Győri Tankerületi Központ a rábapatonai iskola fejlesztését 26,3 millió forint értékben végeztette el, amelynek
keretében az iskola elektromos hálózata újult meg, két lapostetős
épületrész szigetelése történt meg, valamint egy külső tanteremmel
bővült az iskola.
Jelenleg zajlik a Rákóczi utcában az óvodát a faluközponttal ös�szekötő kerékpárút építése, amelynek célja a biztonságos közlekedés
feltételeinek javítása a településen. Az elnyert több, mint 51 millió
forintos pályázati összeget az Önkormányzat saját forrásból egészíti
ki, több, mint 20 millió forint összeggel. A beruházással nemcsak egy
kerékpárút létesül, hanem a településrész is megújul; közel 800 m új
járda épül, buszmegálló sziget létesül, megújul és új burkolatot kap
az óvoda előtti parkoló, valamint az óvoda előtt elkészül a település
első kijelölt gyalogátkelőhelye.
Ebben az évben elkezdődött az új sportöltöző építése is, amely
várhatóan a jövő év első felében készül el. A beruházás pályázat és
önerő révén valósul meg, melynek értéke meghaladja a 25 millió
forintot.
A 2016-ban átadott 11 db térfigyelő kamerából álló rendszer
az elmúlt időszakban kettő új kamerával bővült, amely Rábapatona közbiztonsága szempontjából jelentős fejlesztésnek mondható.
Amennyiben a fenti beruházásokhoz hozzávesszük kisebb fejlesztéseinket is; a 6 millió forint pályázati összegből megvalósított sikeres
ASP rendszerhez való csatlakozást, valamint az IKSZT, a Polgármesteri Hivatal és az Egészségház, valamint az római katolikus templom
világításkorszerűsítését elmondhatjuk, hogy valóban nagyléptékű
fejlesztéseket tudott véghez vinni településünk.
Folytatódik a falumegújítás
A jövő évben pályázati és önerős beruházások révén folytatódhatnak a fejlesztések Rábapatonán. Saját forrásból valósulhat

meg a Katica Óvoda homlokzati hőszigetelése, valamint a templom és az iskola közötti terület megújítása, ahol parkolók létesítését, a csapadékvíz-elvezető árokrendszer kiépítését és járdaépítést
tervezünk.
Hosszabb távon, a Rábapatonai Egyházközséggel összefogva szeretnénk megvalósítani a plébániakert és a templomkert megújítását,
amelynek első nagyobb lépéseit a jövő évben tervezzük a plébánia elbontásával és elsősorban pályázati támogatásokból a római katolikus
templom külső felújításának megkezdésével.
Saját környezetünk védelme, megóvása érdekében, a jövő év tavaszán a lakosság számára a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára
hívjuk fel a figyelmet, amelyre egy sikeres pályázat nyerteseként 2,4
millió forint támogatást kapott Önkormányzatunk. Energia felhasználásunk csökkentése érdekében, pályázatok révén szeretnénk
megvalósítani önkormányzati épületeink energetikai korszerűsítését,
napelemes rendszerek kiépítésével az Egészségház, az IKSZT és a
Petőfi Sándor Általános Iskola épületein. Adtunk be pályázatot egy
10 Ha-os területen létrehozandó faültetvény telepítésére, valamint
a település klímastratégiáját is pályázati lehetőség révén szeretnénk
létrehozni. Az energiatakarékosság jegyében zajlik jelenleg a Katica
Óvoda fűtéskorszerűsítése, amely korszerűsítést az Egészségház és a
Polgármesteri Hivatal rendszereinek átépítésével szeretnénk folytatni
a jövőben a település megújítása érdekében.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
a Polgármesteri Hivatal ZÁRVA tartásáról
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy
a Polgármesteri Hivatal
2018. december 20-tól 2019. január 1-ig
ZÁRVA lesz.
Kizárólag haláleset anyakönyvezése ügyében,
december 20-21-én és 27-28-án, előzetes telefonos
egyeztetést követően - Szilbek Jenőné
Tel.: 06-20/421-1407 - , naponta 9-11 óra között
az ügyintézést elvégezzük.
Kérjük Tisztelt Ügyfeleink szíves megértését.
dr. Németh Balázs
jegyző

Molnár-Nagy Béla
polgármester
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Tájékoztató a kutak fennmaradási engedélyeztetéséről
A médiában és a közösségi oldalakon sokféle, sokszor egymásnak ellentmondó információ jelent meg a közelmúltban
a fúrt/ásott kutak fennmaradásáról, ezért az alábbiakban ös�szefoglalnám a legfontosabb tudnivalókat:
Az Országgyűlés 2016. után (részben a jegyzők nyomására)
2017. évben is módosította – sajnos csak kismértékben – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt (a továbbiakban:
Vgtv.), amely 2018. január 1. lép hatályba. A módosítás értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt,
ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december
31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak. Tehát a Vgtv. szinte csak ennyiben enyhült, hogy nemcsak
a 2016. június 4. napját megelőzően létesített kutakra hirdet
moratóriumot, hanem ezt az átmeneti időszakot tolja ki 2018.
december 31-ig.
Milyen engedélyt ad ki a jegyző?
A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és
megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Abban az esetben,
ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül került megépítésre, vagy attól eltérően került megvalósításra, fennmaradási
engedélyt kell kérni. Tekintettel arra, hogy a Vgtv. nem tesz különbséget a vízkivételt biztosító kutak között, így ezek utólagos
engedélyezésének hatásköre megoszlik a helyi vízgazdálkodási
hatósági jogkörrel rendelkező jegyző, illetve a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező fővárosi, és a kijelölt megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok (a továbbiakban: katasztrófavédelmi
igazgatóság) között. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) alapján a jegyző engedélye szükséges
a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket
együttesen teljesíti:
aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló
kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló,
illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy
rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és
500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet
vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon
van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a
háztartási igények kielégítését szolgálja, és
ac) nem gazdasági célú vízigény; (Gazdasági célú vízigénynek
minősül minden, a háztartási igénytől eltérő, azt meghaladó
vízigény. A gazdasági célú vízigénybe beletartozhat a locsolás, vagy az állatitatás is, amennyiben ezzel az engedélyes
nem a saját háztartási igényeit elégíti ki, azaz a víz használatával gazdasági haszonnal járó tevékenységet végez.)
b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését
szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó
vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.
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Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül,
akkor nem a jegyző, hanem a
katasztrófavédelmi
igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút
fennmaradási engedélyezési
eljárása!
Sokan nem tudják, de a ház körüli
szikkasztók létesítése is engedélyhez
kötött. A jegyző engedélye szükséges az 500 m3/
év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló
vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához
és megszüntetéséhez. A szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény akkor engedélyezhető, ha
– az ingatlan mentén a szennyvízelvezető törzshálózat még nem
épült ki, vagy az ingatlannak a megvalósított közműbe történő
bekötése – a megvalósítás műszaki költségeihez képest – aránytalanul nagy költséggel jár, továbbá
– a szikkasztásra a talaj alkalmas, a talajvízháztartást kedvezőtlenül nem befolyásolja a talajt, a talajvizet, egyéb felszín alatti
vizet vagy más befogadót károsan nem szennyez, és elszennyeződéssel nem veszélyeztet, valamint
– a szennyvíz elhelyezése vízgazdálkodási, közegészségügyi, környezetvédelmi vagy egyéb érdeket nem sért, és megfelel az
építmények kialakítására és elhelyezésére vonatkozó jogszabályoknak.
A vízkivételt biztosító vízilétesítmények legalizálására vonatkozó moratórium a szikkasztó létesítmények engedélyeztetésére
nem vonatkozik, tehát aki engedély nélkül létesít szikkasztót, azt
a hatóság megbírságolja.
Vízjogi fennmaradási engedélyezés
A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem benyújtása előtt tervdokumentációt kell készíttetni a vízjogi
engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet (a továbbiakban: KHVM rendelet) szerint. Fontos, hogy a felszín alatti
vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai
követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet
(a továbbiakban: KvVM rendelet) szerint tervdokumentációt
csak olyan tervező készítheti, aki a Magyar Mérnöki Kamara
erre följogosító szakterületi tervezői jogosultságával rendelkezik. A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelemnek
tartalmazni kell a KHVM rendelet által előírt adatokat. Az
eljárás mentes a díjfizetési kötelezettség alól
– az öntözési berendezések vagy az öntözőtelepek engedélyezési
eljárása, ha arra a vízhasználat engedélyezése keretében kerül sor;
– a vízkivételt biztosító vízilétesítmények engedélyezési eljárása
2018. december 31-ig.
A kérelemhez csatolni kell a tervdokumentációt és a tervező
mérnöki jogosultságát igazoló igazolásokat a KHVM rendelet
szerint.

A fennmaradási engedélyezési eljárás során szakértőként be
kell vonni az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságot annak
megállapítására, hogy a kút nem veszélyeztet karszt- vagy rétegvíz
készletet.
Csak a szakhatósági hozzájárulás, valamint a szakértői vélemény esetén adhat ki a jegyző fennmaradási engedélyt!
Milyen kútra kell fennmaradási engedélyt kérni?
Fontos, hogy a fennmaradási engedélyezési eljárást a jogalkotó kiterjeszti mind az ásott, mind a fúrt kutakra. Vagyis minden
olyan kútra vonatkozóan fennmaradási engedélyt kell kérni,
amelyet engedély nélkül létesítettek.
A locsolási céllal létesült kutak fennmaradási engedélyeztetése
esetében is szükséges-e a szakhatóság bevonása?
Csak akkor kell a szakhatóságot bevonni, ha a kút ivóvíz igény
kielégítésére szolgál. Vagyis amennyiben van vezetékes ivóvíz az
ingatlanon és a kút pl.: csak locsolásra, vagy állatitatásra szolgál
és ez nem gazdasági célból használják, akkor nem kell a Népegészségügyi Főosztályt szakhatóságként bevonni. A szakhatóság
az eljárása során a kérelmezőt akkreditált laboratórium vízmintavételre kötelezi és megfelelő vízminőség esetén adja meg a szakhatósági hozzájárulását.

Mindennapi szemetünk
2018. november 17-én Dezső Sándor mezőőr koordinálása mellett, önkéntesek segítségével, több kritikus ponton
felszámoltuk az illegális szemétlerakó helyeket. A kb. 7 m3 vegyes hulladékot a hulladékudvarba szállítottuk, azok helyett,
akik a település külterületén azt elhelyezték.
Köszönöm az önkéntesek, valamint Mező Róbert mezőgazdasági vállalkozó önzetlen segítségét.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

A vízgazdálkodási bírság
A Vgtv. 2018. december 31-ig mentesíti a vízgazdálkodási
bírság kiszabása alól azokat a létesítőket, akik a Vgtv. módosítása
előtt létesítettek kutat. Azonban aki 2018. december 31-ig nem
kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül fúrt kútra, annak
2019. január 1-től vízgazdálkodási bírságot kell fizetni. A bírság
az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1 000 000 forintig terjedhet. A természetes személyre kiszabott bírság összege
nem haladhatja meg a 300 000 forintot. A fentiekből is látható,
hogy a jogalkotó csupán a kutak engedélyeztetési eljárását tette
díjmentessé, a tervdokumentáció készíttetése a továbbiakban is
jelentős terhet ró a létesítőkre.
Az Országgyűlés tárgyalás-sorozatba vette, hogy az engedélyezés határidejét eltolják 2020. december 31-ig, azonban ezt a
törvénymódosítást még nem fogadták el, így a fenti szabályok
vannak jelen pillanatban érvényben.
Engedélyezési igénye esetén a honlapunkon még több információt talál.
dr. Németh Balázs
jegyző

Elismerés
2018. augusztus 11-én, a Koroncón megtartott GyőrMoson-Sopron Megyei Polgárőrnapon, a megyei szövetség
elismerésében részesült Bácsi József, a Rábapatonai Polgárőrség tagja.
Rábapatona Község Önkormányzata nevében gratulálunk a kitüntetettnek a közösség érdekében végzett önzetlen munkájáért.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
A Hulladékudvar téli nyitvatartásáról
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a hulladékudvar 2018. október 22-től a téli nyitvatartási rend
szerint üzemel.
Kedd: 10:00 – 16:00-ig
Szombat: 10:00 – 16:00-ig
Molnár-Nagy Béla
polgármester
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Falunap 2018.
2018. július. 14-én került megrendezésre a települési Falunap
a rábapatonai sportpályán. A rendezvényre meghívást kapott testvértelepülésünk, Egyházkarcsa is. Testvértelepülésünk küldöttségét a legnagyobb rábapatonai vállalkozások képviselőivel látta
vendégül önkormányzatunk Képviselő-testülete, majd a délután
folyamán a karcsai gyerekek kulturális műsorukkal színesítették
a fellépők sorát, illetve 16:30 órától Rábapatona- Egyházkarcsa
öregfiúk barátságos labdarúgó mérkőzést láthattunk.
A délelőtt folyamán zajlott a VII. Rábapatonai Futó Körverseny, melyen 400 m, 2 km, 8 km és 16 km-es távon lehetett
nevezni. A közel 120 futó mellett, a győrújbaráti Egy a világunk
Alapítvány sérült gyermekei és az őket nevelő szülők kis csoportja
is rajthoz állt. A Feller-saroknál a gyermek horgászverseny is kezdetét vette sok-sok nevezővel reggel 8 órakor.
A Rábapatonai Polgárőr Egyesület, a Rábapatonai Vadásztársaság, a Horgász Egyesület és Rábapatona Község Önkormányzata finomnál finomabb bográcsételekkel várta ebédre a kilátogatókat. A nap folyamán megkóstolhattuk Molnárné Veca néni
lángosait is.
Gyopáros Alpár, a térség országgyűlési képviselője és MolnárNagy Béla polgármester nyitották meg a rendezvényt, majd jel-
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képes szalagátvágással átadták Rábapatona felújított úthálózatát,
melyet a X. Rábapatonai motoros felvonulás követett a település
új útjain.
Orosz Sándor rádiós műsorvezető konferálásával a nagysátorban egymást követték a fellépők; a Bolero Tánccsoport, a
rábapatonai Nyugdíjasok Baráti Körének dalcsokra, Selena Hastánc bemutatója, a Mosolyra hangolók interaktív gyerekkoncertje után a helyi Szivarock együttes és a Neoton Party Band
fellépése következett, majd az ex-Fiestás Csordás Tibor koncertje
szórakoztatta a közönséget. Az estét Gramy bállal zártuk.
A nap folyamán, a felállításra kerülő játszósátorban a kézműves foglalkozásokon (kavicsfestő és kavicskép készítés, gyöngyfűzés, ékszerkészítés) túl arcfestés, kincsvadászat, csillámtetoválás
és játszószőnyeg fogadta a gyerekeket és ingyenes óriáscsúszdás
légvár, ugrálóvár szórakoztatta a kicsiket és nagyokat.
Ezúton szeretnénk megköszönni azoknak, akik jelenlétükkel
megtisztelték és munkájukkal segítették a Falunap sikeres megrendezését!
Németh Annamária
IKSZT-vezető
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Szent István nap - Rábapatona, 2018. augusztus 20.
Molnár-Nagy Béla polgármester ünnepi beszéde

Kedves meghívott és megjelent vendégeink!
Tisztelt ünneplő közösség!
A mai napon, augusztus 20-án ünnepelni és megemlékezni
jöttünk. Megemlékezni az egyik legrégebbi és legnagyobb magyar ünnepnapról, ünnepelni Szent István király napját, államiságunk ünnepét, az új kenyér ünnepét, a keresztény magyar
államalapítást.
A mai ünnepnapon a szent istváni államiságunk folytonosságát, magyarságunkban történő megmaradásunkat ünneplik a
világ minden szegletében nemzetünk közösségei. De nemcsak
népünkről, hanem hitünkről is szól ez a mai nap, hiszen a kettő
szorosan összekapcsolódik. Ahogy Plébános úr a délelőtti prédikációjában mondta; erős sziklára építette házát, a hazát István
királyunk; a hitre, a kereszténységre. Ezt az alapot azonban nem
csak időszakonként, hanem folyamatosan erősítenünk kell.
Augusztus 20-án erősítjük meg magyarságunkat és keresztény
hitünket minden évben, hiszen amíg 1771-ig Szent István napja
csak egy vallási ünnepnap volt a sok közül, az elmúlt két és fél
évszázadban a legnagyobb nemzeti-keresztény ünnepünkké vált
ez a nap, amely így évről-évre nemcsak államiságunk, nemzetünk
ünnepe, hanem a keresztény hitünk megerősítésének a napja is.
Nemzeti büszkeségünk és hitünk mellett azonban fontos azt is

Kitüntetések adományozása
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 37/2018.(V.30.) határozatával döntött arról, hogy „Rábapatona Községért” kitüntetést adományoz

Takács Viktor
9142 Rábapatona, Rákóczi utca 110. sz. alatti lakos részére, a település érdekében végzett aktív közéleti tevékenysége
elismeréseként.
Takács Viktor 2006-tól 2010-ig a Képviselő-testület munkájában alpolgármesterként, majd 2012-ig települési-képviselőként vett részt. Kezdeményezésére alakult meg a Rábapatonai Polgárőr Egyesület, amely a vezetésével, a mai napig
a település védelmét, biztonságát szolgálja. 2015-ben megválasztották a rábapatonai Szentháromság Római Katolikus
Egyházközség világi képviselő tagjának és kinevezték a Képviselő-testület elnökének, amely pozíciót a
mai napig betölti.
A „Rábapatona
Községért” kitüntetés adományozására
a községben megtartott Szent István napi
ünnepség részeként
került sor.
Molnár-Nagy Béla
polgármester
6
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felismernünk, hogy saját boldogulásunk, saját boldogságunk csak
akkor lehet igazán teljes, ha egyéni értékeinket, alkotó életünket,
ha kell, alárendeljük a közösség érdekeinek. Ezzel, egymáshoz
kapcsolódva és egymást kiegészítve tarthatjuk meg, illetve erősíthetjük meg helyi, települési közösségünket, de nemzeti közösségünket is.
Az 1000 éves kapocs, Szent István királyunk közössége példát mutat és segítséget ad nekünk ehhez a feladathoz. Fontos,
hogy ezen a napon elismerjük, és hirdessük azokat a személyeket,
közösségeket, akik munkájukkal hozzájárultak közös boldogulásunkhoz. Mindezekhez, azonban elengedhetetlenül fontos, hogy
a közösségünk mindig képes legyen felismerni, felkarolni és támogatni azokat az egyéni értékeket, kezdeményezéseket, amelyek
a helyi 2600 lelkes közösségünk számára irányt mutatnak, erőt
adnak, vagy éppen megerősítenek bennünket.
Ünnepelnek a magyarok együtt és ünnepelnek a magyar közösségek, települések külön-külön is. Mi, patonaiak büszkék lehetünk, mert együtt ünneplünk karcsai barátainkkal, valamint
azokkal a magyarokkal, akiknek fontos az ünnep szentsége, az
ünnepben rejlő hit.
Köszönöm Önöknek, hogy együtt ünnepelhetünk!
Az Isten éltessen bennünket!

Nemzeti ünnep - 2018. október 23.
Rendhagyó megemlékezést tartott településünk nemzeti
ünnepünkön. A délután 5 órakor kezdődő műsor még szürkületben vette kezdetét, de már sötéttel, a fáklyák és gyertyák
fényénél fejeződött be.
Az ünnepet megélhettük, hiszen összecsengett a mondanivaló az emlékművel, a közönség a dalokkal, a zenészek, a kórus a katonákkal, az emlékezők az emlékkel és még az időjárás
is a közösen megélt ünnep részévé vált.
Köszönöm azoknak, akik eljöttek, az önkéntes katonáinknak, a Kajos Dalkörnek, Alasztics Balázsnak, Kajos Rolandnak és Marlok Sophegyi Róbert zenészeknek, hogy hozzátették mindazt az ünnephez, amit adni tudtak.
Megéltük, egy élménnyel gazdagodva megalkottuk az ünnepet. Mi, akik ott voltunk. Mi, patonaiak.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

Autómentes nap
A 2002 óta zajló Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap
egyre több emberhez juttatja el a környezetbarát közlekedés
üzenetét.
Ötödik 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 306 000 Ft vissza nem térítendő rendhagyó támogatással segítette településünket. 2018. szeptember 22-én
megrendezésre kerülő rendezvényünkön több korosztályt érintő változatos programokkal vártuk az érdeklődőket.
Az idei év mottója a „Mix and move”, témája pedig a
közekedési multimodalitás volt, amelynek keretében a kerékpározás, gyaloglás és a közösségi közlekedési rendszerek lehetőségeire kívántuk a figyelmet felhívni.
Reggel a település lakossága leadhatta érvényes gépjármű
forgalmi engedélyét az IKSZT-ben, ezzel is a környezetbarát
közlekedési lehetőségekre kívántuk felhívni a figyelmet. A tavalyi évhez képest duplájára nőtt a leadott forgalmi engedélyek
száma.
A leadott forgalmi engedélyek tulajdonosai között a nap végén 3 db értékes sportszervásárlási utalvány került kisorsolásra.
Gratulálunk Kardos Dávid, Pálinger Norbert és Takács Viktor
nyerteseknek!

A délelőtt folyamán, a helyi polgárőrséggel közösen ingyenes kerékpár regisztrációt tartottunk. A regisztrált kerékpárok

Helytörténeti séta
Október 6-án, az Országos Könyvtári Napok keretében egy
rendhagyó, helytörténeti sétával egybekötött előadáson vehettek részt a Rábapatona múltja után érdeklődök. Egy ismeretlen költő Rábapatonáról című program keretében, Takácsy
József néhai rábapatonai esperes plébános életútjával és irodalmit munkásságával ismerkedhettek meg a résztvevők.
Takácsy József 1809-ben született a
Vas megyei Izsákfán (ma Izsákfalva néven Celldömölk városrésze). Fiatal győri
növendék papként kezdett el verseket
és eposzokat írni. Irodalmi pályájának
kezdetén személyesen olyan jelentős –
részben Győrben tevékenykedő – irodalmárokat ismerhetett meg, mint a

a rendőrségi adatbázisba kerültek, azokat azonosító matricával
láttuk el. A Polgárőrség tagjai leellenőrizték a kerékpárok kötelező felszereléseit
is, a hiányosságokra felhívták a
tulajdonosok figyelmét.
Autómentes
bevásárló kampányt hirdettünk
a Tisza-Coop Zrt.
támogatásával.
A település két
legnagyobb élelmiszer boltja előtt önkéntesek ajándékokat osztottak a környezetbarát módon érkezőknek, természetesen az
autósok citromot kaptak.
Ingyenes Nosztalgia Kisvonat közlekedett a helyközi autóbuszok belterületi útvonalán körjáratban a közösségi közlekedés élményét ösztönözve, a gyerekek legnagyobb örömére.
Három buszmegállóban az Ikarus buszok tíz legendás példányát bemutató dekoratív poszterek kerültek kihelyezésre a
meglévő könyvszekrények mellé, kellemesebbé téve a várakozás
idejét, valamint az ismeretterjesztést is szolgálva.
A rossz idő ellenére rekordszámú (708 fő) vett részt az Autómentes nap programjain.
Németh Annamária
IKSZT-vezető
bencés rendi Czuczor Gergely, Szeder Fábián János, Guzmics
Izidor, valamint Kisfaludy Károly. Az említett jeles személyek
nagy hatással voltak az ifjú pap költőre. A Takácsy Józsa irodalmi néven alkotó fiatal költőnek versei és a magyar történelem
egy-egy sorsfordító eseményét feldolgozó eposzai jelentek meg
a korszak jelentős irodalmi lapjaiban, többek között az Urániában, a Koszorúban, valamint a kassai
Nefelejtsben. Takácsy a pappá szentelését követő években felhagyott a publikációs tevékenységgel és hosszú életét
választott hivatásának szentelte. 1872től, 1889. október 4-én bekövetkezett
haláláig Rábapatona plébánosa volt.
Halála után a rábapatonai temetőben
helyezték örök nyugalomra.
Burján Imre
helytörténet-kutató
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2018. október 23.

Molnár-Nagy Béla polgármester ünnepi beszéde
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc rábapatonai emlékünnepén.
62 éve, 1956. október 23-án kitört a forradalom, majd a szabadságharc. Vannak köztünk olyanok, akik átélték, megélték,
vannak olyanok, akiknek a családi emlékezet örökítette át az
1956-os őszi napokat és vannak már olyanok is, akik csak tankönyvekből, történelmi leckeként ismerhetik meg az 56-os eseményeket.

62 év, két emberöltő, nem nagy idő a társadalmi emlékezet
szintjén, ezért még bennünk van, érezzük az események súlyát.
Nem szépült még meg a magyarság eddig utolsó szabadságharca, nem úgy, mint a Rákóczi szabadságharc, vagy az 1848-49-es
események, hiszen 56’ kapcsán nem tudjuk még egyértelműen
kijelenteni, hogy kurucok voltunk mindannyian.
Hogyan is emlékezzünk akkor az 1956-os forradalomra?
Úgy ahogy a magyar forradalom indult; lelkesen, boldogan,
tisztán, de azért ne feledjük az azt megelőző és követő szenvedéseket sem. Ne feledjük az áldozatokat és ne feledjük a saját áldozatunkat sem, mert nemcsak a nemzet mutatta meg büszkeségét
és nemcsak a nemzetet taposták sárba a XX. század során már
sokadszor, hanem bennünket, embereket és legkisebb emberi
közöségünket, a családunkat is veszteség érte. Valakit halál, valakit önkéntes száműzetés, valakit számkivetettség, vagy csak a
lehetőség elvétele.

De a legnagyobb veszteség mégis a hitünk megtörése lett volna. Azonban a forradalmi hangulatban sem veszítettük el hitünket a legkisebb, mindannyiunk számára közös egységünkben, a
családunkban, hiszen ez emberségünk alapja.
Bizonyára sokakban felmerült már a kérdés, mit akar jelképezni a patonai 56-os emlékmű?
8
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A legkisebb, közös egységünket; a családunkat. Engedjék meg,
hogy az emlékmű megálmodóját, Horváth György művész urat
idézzem.
„Meghatározó az életemben 1956.
Az első kép, ami a feladatról eszembe jutott, az a család, a
családok - hisz belőlük alakult ki az a tömeg, amely tiszta szívvel,
tele reménnyel összekapaszkodva az "utcára ment".
Egy "jelet" rajzoltam: a "Pengeembereket". A késpenge lehet
fegyver is, de nekem azt a szent lehetőséget hordozza, hogy keresztet lehet vele rajzolni a kenyérre, mielőtt megkezdjük.
A "főalak" egy, a tekintetét az Égre emelő felnőtt emberre emlékeztető forma.
Késszerűen kihegyezett vállával határozottan előre mutat a
"cél felé". Az egyik "gyermekalak" a veszélytől nem félő lendülettel húzza apját - hisz tudja, hogy most az ő jövője is a "tét".
A másik, a kisebb pedig féltőn kapaszkodva próbálja visszatartani őket, mert ösztönösen érzi a "bajt".”
Hogy a vészterhes időkben mennyire fontos lehet a család,
engedjék meg, hogy a rábapatonai Molnár Jenő visszaemlékezéseiből idézzek. Jenő bátyám 1956 tavaszától a mezőgazdasági
minisztérium által Rábapatonára kiutalt Csepel teherautó sofőrjeként dolgozott. Ez volt az egyetlen teherautó a faluban, amellyel
a vészterhes 56-os őszi és téli hónapokban, a veszélyes helyzeteket
is felvállalva szülőfalujának, közösségének alapvető cikkekkel történő ellátását végezte.
„1956. december 10-e. Rábapatonán volt egy Molnár-Nagy
István zöldségfelvásárló. Kapcsolatot teremtett egy tatabányai
bányászcsaláddal, akik megkérték Pista bácsit, vásároljon fel
étkezési krumplit a bányászoknak illetményszénért cserébe.
Meg is történt a krumpli fölvásárolása 40 zsákkal, azaz 25 mázsa. Pista bácsi jelezte az illetékesnek, hogy visszük a krumplit a
megadott címre Tatabányára. El is indultunk december 15-én
a megadott címre.
A főtérre érve fölfegyverzett forradalmárok megállítottak,
vagy 15-en körbevették az autómat és föl akarták borítani az
autót. Kiszállítottak az autóból és mondtam nekik, hogy idehozom nektek a krumplit, fölhajtottam a ponyvát az autón, megvizsgálták az árut és folytattam az utamat a megadott címre a
bányász lakóterületre. Már többen várták a rakományt. Hordták az illetményszenet, ki biciklivel, ki kiskocsival zsákokban.
Megtörtént a csereakció, de az utoljának, akik még hozták
a szenet nem jutott, ezért feljelentettek a hatóságnál. Jött is a
rendőrség és a katonaság fegyveres szolgálattevője. Bekísértek a
honvédségi laktanyába, ott lerakatták a szenet a hadtáp szén
depóhoz, a felvásárló Pista bátyámat, pedig fegyverrel fölkísérte
az orosz-magyar magas rangú tisztek elé kihallgatásra a kiskatona. Majd ismét jött a katona, hogy a gépkocsivezetőt hívassa a
magas rangú katonatiszt kihallgatásra. Természetesen fegyveres
őrrel beléptem az irodába, Pista bácsi mosolygott rám, a tisztek
pedig ülőhellyel és kávéval vendégeltek meg.
Megtörtént a kihallgatás, a szenet visszarakatták az autóra,
nekünk hozzá sem kellett nyúlni, a szénrakáshoz egy raj kiskatonát odavezényeltek és visszarakták, még a hadtáp szénből is

került az autóra. Mivel a tiszturak megtudták, hogy a Pista bácsinak 8 gyereke van, megajándékozták egy hatalmas kartondobozban becsomagolt karácsonyi ajándékkal. Pista bácsival alig
tudtuk lehozni az emeleti lépcsőkön.
Útrakész az autó, minden fönt van a ponyvás Csepel autón.
Most jött a békés utasítás, hogy menjünk be a hadtáp konyhájába és megvendégeltek bennünket, egy nagy tál pörköltet tettek elénk csőtésztával. Megköszöntük a vendéglátást. Ezután
kikísértek a laktanya nagykapuig, természetesen még mindig
fegyveres őrrel. Meg volt az útlevelünk, az orosz-magyar forradalmi hatóságtól, körbélyegzővel ellátva. Folytathattuk az
utunkat hazafelé, Rábapatonára. Komárom, Győrön átérve
több ellenőrzést is kaptam, de a körbélyegzős útlevél megoldott minden akadályt. Így szerencsésen hazaértünk. Hála az
égnek, hogy a sok-sok puskaropogás és harckocsik mellett közlekedve életben maradtunk.”

A mi 56’-os emlékművünk ezt akarja jelképezni, emberségünk legnagyszerűbb alapját, a családot, az emberiességet. Úgy
gondolom, ha ezen alapok mellett próbálunk az 56’-os eseményekre emlékezni, akkor meg tudjuk talán érteni jelentőségét és
ha már megértettük, tudunk is tanulni belőle.

Egészségnap
2018. október 25-én ismét az egészségünk került fókuszba
Rábapatona Község Önkormányzata már negyedik alkalommal, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal (ÁNTSZ) közösen október 25-én rendezte meg
az Egészségnapot, melyen ingyenes szűrővizsgálatokkal vártunk minden kedves érdeklődőt. A rendezvény fő célja Rábapatona lakosságának egészségi állapot javítása, a várható élettartam növekedése és az életminőség javítása, illetve a lakosság szemléletének
formálása. 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, testzsír meghatározás, kilélegzett levegő CO-szintjének mérése, PSA
vizsgálat (prosztata szűrés vérből), látásvizsgálat a Zwik-ker Optika közreműködésével.
A Magyar Gyermekmentő Alapítvány ingyenes elsősegélynyújtó tanfolyamot tartott
szülőknek, nagyszülőknek, valamint a gyereknevelés és oktatás területén dolgozók részére. Az elméleti és gyakorlati részből álló tanfolyam érintette félrenyelés, fulladással
járó kórképek, allergia, forrázás, görcsölő gyermek, traumás sérülések, mérgezések, újraélesztés, bölcsőhalál, lázas állapot és kiszáradás témákat. A Magyar Vöröskereszt által
szervezett véradáson 65 rábapatonai lakos vett részt és segített a vérellátási problémák
enyhítésében.
A szervezők nevében köszönjük a segítségét mindazoknak, akik jelenlétükkel megtisztelték és munkájukkal segítették az Egészségnap sikeres megrendezését.
Németh Annamária
IKSZT-vezető

Kísértet séta
Október 26-án az iskolai
Halloween program után kísértet sétára hívtuk a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt. Az IKSZT előtt nagyon
sokan gyülekeztek lámpásokkal felszerelkezve, hogy közösen elinduljunk a titkos úticélunk felé. Az izgalmakat fokozta, hogy senki sem tudta,
hogy hol és mi várja. Rövid sétánk az
erre az estére szellemtanyává változott
Kalandparkba vezetett, ahol ijesztő
rémalakok várták a csapatot. A gyerekek örömmel kergették a szellemeket,
akik így már nem is voltak annyira
rémisztőek. A parkban kis szellemfigurákat lehetett gyűjteni, amiért a
célállomáson cukorkát lehetett kapni.
Csokoládéval jutalmaztuk a jelmezben érkezőket, a sétaút végén meleg
tea és zsíroskenyér várta az érkezőket.
Köszönjük minden résztvevőnek
és segítőnek, hogy egy igazán sikeres
közösségi rendezvény részesei lehettünk!
Burdon Anikó
kulturális munkatárs
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Töklámpások estéje Rábapatonán
Enesei kezdeményezéshez csatlakozva, idén első alkalommal hirdettük meg településünkön a Töklámpások estéjét október 31-én. Felhívásunkhoz 45 család csatlakozott és díszítette ki házát szebbnél-szebb világító faragott tökökkel. A népes lámpáskereső csapatokat a háziak mindenütt édességekkel várták.
Nagyon jó hangulatú estén vehettek részt kicsik és nagyok egyaránt!
Köszönjük a részvételt és a sok-sok pozitív visszajelzést!
Jövőre igyekszünk megismételni!
Burdon Anikó
Kulturális munkatárs

Az első világháború centenáriuma Rábapatonán
Európa szerte, ezekben a napokban emlékeztek meg a több
mint négy évig pusztító I. világháború befejezésének 100. évfordulójáról. Rábapatona Község Önkormányzata egy koszorúzással
egybekötött megemlékezést szervezett a kerek évforduló emlékére. A mintegy 100 megemlékező részvételével megrendezett esemény kezdetén koszorút helyeztek el az első világháború hőseinek helyi emlékművénél. A rendezvény ezt követően a községi
könyvtárban folytatódott, ahol Takács Zoltán nyugalmazott történelem tanár, Molnár-Nagy Béla polgármester és Burján Imre
történelemtanár előadásaikban megemlékeztek a 11. Császári és
királyi tábori vadászzászlóalj, a 19. császári és királyi gyalogezred,
valamint a Magyar királyi 31. honvéd gyalogezred háborús küzdelmeiről, valamint a helyi, patonai hátország mindennapjairól.
Rábapatona Község Önkormányzata, a centenáriumi évforduló kapcsán, az előző években is fontosnak tartotta a megemlékezést a háború eseményeiről és hőseiről. Ennek keretében
2015-ben a Magyar Nemzeti Levéltár győri intézményével
együttműködve „Hátország a Nagy Háborúban” címmel kiállítást rendeztek, 2016-ban az Első Világháborús Centenáriumi
Emlékbizottság pályázatának köszönhetően felújították, majd
ünnepség keretében újra avatták a község első világháborús hősi
emlékművét. 2017-ben pedig az önkormányzat és a centenáriumi emlékbizottság támogatásával megjelentettek egy helytörténeti tanulmányt, amely az első világháború helyi, rábapatonai
vonatkozású eseményeit dolgozza fel.
Burján Imre
alpolgármester

Önkéntes nap
A Katica Óvoda udvarára vártuk az önkénteseket november
17-én délelőtt, az udvaron lévő nagymennyiségű falevél összegyűjtésére. Köszönöm a jelenlévő szülők, munkatársak és lelkes
gyerekek segítségét!
Bukta Zoltánné
óvodavezető
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Nagy Zoltán emlékest és könyvbemutató
„Istenem köszönjük, hogy a miénk volt,
és az is marad, mert aki szerettei szívében
tovább él, nem hal meg, csak távol van.”
/Szent Ágoston/
2018. november 9-én délután zsúfolásig megtelt a rábapatonai
Könyvtári, Információs és Közösségi Hely, hogy a résztvevők a
Nagy Zoltán Emlékesten tisztelegjenek az egy éve elhunyt tanár,
művelődésszervező és könyvtáros emléke előtt. Idősek és fiatalok,
kollégák és tanítványok, nyugdíjasok, barátok, a szerető család és
még sorolhatnánk. A fényképről Zoli még most is szeretettel mosolyog ránk, a mécses Érte ég, a virágcsokor az Ő emlékét idézi.
Az ünnepélyes, várakozó csendet Bácskai Tünde tanárnő és
könyvtáros felkérése után, Molnár-Nagy Béla polgármester úr
szavai törték meg. Beszédében személyes emlékeit idézte fel: találkozását Zolival kisiskolásként, később a főiskolán, majd a közös munkában, amelyből kiemelve a könyvtár felújítását, amiben
Zoli oly lelkesen vett részt. Ma az ő általa megálmodott, szép,
felújított könyvtárba léphetünk be, ahol érezni lehet a jelenlétét.

Ezután Kallós Károlyné nyugdíjazott tanár mutatta be az
„Emelj fel, emlék!” Alapítvány munkáját. Tíz évvel ezelőtt egy
lelkes megyei helytörténeti csapat elhatározta, hogy a hajdan
Győr-Moson-Sopron megyében élt, vagy annak iskoláiban dolgozott tanítók, tanárok, pedagógusok életútját feltárja, szellemi
örökségét összegyűjtse, azokat feldolgozza és könyv formájában
kiadja. Az eddig megjelent 9 kötetben 220 tanár, tanító munkásságát és életútját kísérhetjük figyelemmel. Ma már 155 helytörténész, pedagógus, egyetemi hallgató vesz részt a kutatómunkában,

segítve az alapítvány tevékenységét. Itt
külön kihangsúlyozták az eddigi kötetekben megjelent rábapatonai tanárokat (Eőry Endre, 1. kötet; Orbán Béla,
8. kötet), majd sor került a legújabb, 9.
kötet bemutatására, amelyben Nagy Zoltán is szerepel. A kötet és az alapítvány
tevékenységeinek bemutatása után maga
Nagy Zoltán is szólt a megjelentekhez
egy 2009.10.03-i felvételről, amelyen az
„Eőry Endre Népdaléneklési Versenyt”
nyitotta meg.
Ezután került sor az emlékműsorra, melyben először is felesége, Nagyné
Folkmayer Enikő ismertette röviden
Zoli életpályáját. A megemlékezés zenés-fényképes irodalmi
összeállítással folytatódott, amelyet az iskola énekkarának
tagjai adtak elő. Az alkalomhoz illő versek, versidézetek; a
sok-sok fénykép; a zeneszámok mind-mind megidézték Zoli
szellemét. A jelenlévők úgy érezték, hogy most is itt van közöttünk az a Nagy Zoltán, akit hosszú éveken át ismertek;
szerettek; akivel együtt dolgoztak; akinek mindenkihez volt
pár kedves szava; aki nagyon sokat tett Rábapatonáért; és akire mindig szeretettel emlékezünk.
Ma még könnyezve, de talán egyszer
majd derűs mosollyal gondolunk vissza rá,
vagy ahogy Reményik Sándor írta: „Ha rám
gondoltok, mosolyogjatok; Emlékem így áldás lesz rajtatok.”
Ezúton köszönjük Molnár-Nagy Béla
polgármester úr támogatását, segítségét,
amellyel vállalta az emlékest és a könyvbemutató megrendezését. Végezetül köszönjük
mindazoknak, akik az Emlékest létrejöttét
bármilyen módon segítették, személyes jelenlétükkel megtisztelték, velünk voltak az
emlékezés felemelő, ugyanakkor nagyon
fájó, nehéz pillanataiban.
Nagy Zoltán szerettei
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,,ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA...”
a Rábapatonai Katica Óvoda életében
A szeptember új nevelési évet hozott a számunkra, kinyitotta kapuját ismét az óvoda.
Az ,,Ovi -nyitogató” programunkon örömmel találkoztunk és ismerkedtünk egymással. A népi játékok a szülők és a gyerekek ügyességét is próbára tették, jó volt látni a vidám arcokat.
A ,,SZIVAROCK” együttes mindig szívesen fogadja el a felkérésünket és lelkesen játsszák az ismert gyerekdalokat, melyre a gyerekek
és a felnőttek együtt ropták a táncot. Beszélgettünk, táncoltunk, arcot
festettünk, csillámtetkót készítettünk, játszottunk.

Minden nevelési évben, szeptember hónapban papírgyűjtést szervezünk, aminek lelkes résztvevői a szülők, hozzátartozók, ismerősök
egyaránt. Köszönjük a támogatásokat és a fáradozást!
A ,,Mihály-napi” vásár megtartása minden évben megrendezésre
kerül. Most október 8-án, hétfőn tartottuk ezt a már hagyománnyá
váló ünnepet.

Az óvoda udvarán gyülekeztünk, libás dalokat, körjátékokat játszottunk. A lámpás felvonuláson az énekek dallamai töltötték be a
falu fő utcáját és a lámpások fénye. Nagyon jó volt végig sétálni a már
majdnem teljesen kész járda- és kerékpárúton.
A séta után kellemes hangulatban fogyasztottuk el a megérdemelt
libazsíros kenyeret és meleg teát.
Az iroda falának javításában a nyáron segítségünkre volt Bognár
József, így festhető állapotba került a helyiség.
Köszönjük a támogatóink és segítőink önzetlen hozzájárulását és
munkájukat!
Bukta Zoltánné
óvodavezető

Új udvari játék
A Süni-csoport vásári játéka megnyitotta a programunkat. Nagy
izgalommal és lelkesedéssel készültek a gyerekek Erzsi óvónéni és
Magdi óvónéni irányításával.
Dalokkal, kikiáltókkal, vásári körjátékokkal, amit örömmel, fegyelmezetten játszottak el erre az alkalomra.
Kedves műsoruk után sok-sok szép portéka várta a vásárlókat,
amelyet a gyerekek, óvoda dolgozói, hozzátartozóik és a szülők,
nagyszülők készítettek. Reméljük, hogy mindenki nagyon jól érezte
magát!
Szőlőt szüreteltek a Süni csoportosok, Erzsi óvónéni szülői házánál. Miután elkészült a finom must, megkóstolták és vidám táncra
perdültek a szép napsütésben.
A Léghajó bábszínház a ,,Csizmás Kandúr C.” mesejátékkal örvendeztetett meg bennünket az óvodában, így a kisebbek is szórakozhatnak a bábszínházi előadásokon.
A Camereta Artissima együttessel együtt daloltunk, zenéltünk,
mulattunk, hallgattuk a gyönyörű zenét.
Szent Márton napjának megemlékezésére minden évben készülünk, a gyerekekkel az óvoda dolgozóival.
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A rábapatonai ovisok nagy örömmel vették birtokba az óvoda
udvarán felállított kétszemélyes hintát. Az új udvari játék a Rábapatonai Önkormányzat és a Rábapatonai Óvodásokért Alapítvány közös projektjeként valósult meg.
Köszönjük az Önkormányzat, Kovács Zoltán és Bukta Zoltán
vállalkozók támogatását!
Külön köszönjük a szülőknek, az adójuk 1%-ának felajánlását,
mellyel támogatták alapítványunkat. Ezt az összeget is a gyerekek
javára fordítjuk.
Káposzta Józsefné
Rábapatonai Óvodásokért Alapítvány elnöke

Iskolai felújítások
A nyári szünetben tovább szépült iskolánk. A Győri Tankerületi Központ 26,3 millió forintos pályázati pénzéből újra szigetelték az épület lapostetőit, megszüntetve ezzel az utóbbi idők
gyakori beázásait.
Szintén e projektből sikerült az iskola villamos rendszerének
felújítását elvégezni, illetve a vezetékek egy szárnyon teljesen
kicserélődtek. Remélhetőleg ez a fejlesztés elég lesz arra, hogy a
megnövekedett áramterhelést (számítógépek nagy száma, interaktív táblák a termekben) elbírja a rendszer.
A harmadik beruházás egy kinti tanterem lett. A nyári melegekben az osztályok biztosan szívesen használják.
A nyári szünetben folytatódott a szülői munkaközösség és az
alapítvány által támogatott osztálytermi felújítás. Két osztály kapott új padlóburkolatot az említett szervezetek és Kovácsné Mező
Edina támogatásának köszönhetően.
Az őszi szünet alatt a felső szint folyosója és a lépcsőfeljáró
került felújításra szintén Kovácsné Mező Edina és az alapítvány
segítségével.

A munkákat Szalai András végezte.
Köszönet mindenkinek a segítségért.
Márkus Gusztáv
intézményvezető

Sikeres papírgyűjtés!
Szeptember 12-13-án délután kiskocsival, talicskával papírt gyűjtő diákokkal teltek meg Rábapatona utcái. Az osztályok egymással versengve
két napon át gyűjtögettek, aminek köszönhetően
rekord mennyiségű 7049 kg papír halmozódott
fel. Az óriási lelkesedés talán annak is köszönhető, hogy az iskola egy jutalom közösségépítő,
programokkal teli nappal ösztönözte a gyerekeket
a gyűjtésre. Szülők és a diákok lelkes odaadással
hozták a papírt, melynek árát ebben az évben is
iskolai programokra használjuk fel.
Köszönjük a tanárok, szülők, diákok
munkáját!
A legeredményesebb alsó tagozaton a 3. osztály, felső tagozatosok közül az 5. osztályosok
lettek. Jó volt látni, ahogy a szorgalmas, sokszor
erőt próbáló munka összekovácsolta a résztvevő
osztályközösségeket.
Gratulálunk minden résztvevőnek!
Báriné Bán Adrienn
SZM elnök

Kocsis Rita
DÖK elnök
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Látogatás a Mobilityben
Szeptemberben alsós osztályaink látogatást tettek a győri Mobility élményközpontban.
Bognár Amália és Kemenesi Ágoston
vezetésével a gyerekek megismerkedhettek a modern technikával, robotokat
programozhattak illetve programozott
robotokkal tanulhattak játékosan. Sőt,
egyszerűbb programot is írtak számítógépen. A gyerekeket csoportokban foglalkoztatták így mindenkinek folyamatosan volt feladata.
A délig tartó programok után finom

ebéddel vendégeltek meg bennünket. A
szervezők az utaztatásunkról is gondoskodtak.

Köszönet a hasznos, tartalmas programokért!
Alsós pedagógusok

Látogatás a Szent László Látogatóközpontban
Idén ősszel is látogatást tettünk a Káptalandombon lévő Szent
László Látogatóközpontban a 6. osztályosokkal. Először az Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár gyűjteményét csodálhattuk meg.
Itt megnéztük Magyarország legnagyobb kódexét, amely egy
gyönyörű iniciálékkal díszített énekeskönyv. Lenyűgözött bennünket a kincstár gyűjteménye. Ezután megnéztük a híres Szent
László hermát, amely most a látogatóközpontban van elhelyezve.
Sajnos a Székesegyházba most nem tudtunk bemenni, de ígértet
kaptunk rá, hogy a tavaszi kirándulásunkon megnézhetjük.
Majd átsétáltunk a Püspökvárba és megnéztük Apor Vilmos
halálának a helyszínét és a róla berendezett kiállítást. Végül felmásztunk a Püspökvár tornyába, ahonnan körbenéztünk, és
megcsodáltuk a gyönyörű őszi panorámát.
A kirándulást a Rábapatonai Iskolásokért Alapítvány támogatta.
Kertainé Bognár Ilona
tanár

Európai Diáksport Napja 2018
Iskolánk 6. alkalommal vett részt az országosan is népszerű
sportprogramon, melynek keretében 2018 métert kellett futnia
tanulóinknak szeptember 28-án. Kicsik és nagyok együtt indultak neki a távnak. Az Európai Sporthét eseménysorozat részeként zajló sportnap Európában összesen harminc országban zajlott, 2,5 millió iskolás részvételével.
Iskolánk eredményei:
Alsó évfolyamok
1. Pungor Édua Hanga
2.
1. Pungor Bende Vajk 2.
2. Tóth Eszter
4.
2. Káldi Mátyás
3.
3. Németh Regina
4.
3. Takács Csongor Olivér 2.
Felső évfolyamok
1. László Fanni
8.
1. Molnár Marcell
2. Vég Vanessza
7.
2. Barta Tamás
3. Szalay Nóra
8.
3. Mózes András
Gratulálunk és jövőre is lefutjuk!

6.b
8.
7.

Kocsis Rita
tanár
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Kirándulás a Felvidéken - 2018.09.19-22.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott Határtalanul! pályázat keretében szeptemberben iskolánk tanulói részt
vethettek egy négy napos tanulmányi kiránduláson a Felvidéken.
Szeptember 9-én, szerdán reggel 7 órakor 36 tanulóval és három
kísérővel útra keltünk az iskola elől. Elsőként a Nagyszarvai Alapiskolát látogattuk meg, amely egy magyar nyelvű, alapfokú közoktatási intézmény Szlovákiában. A kölcsönös bemutatkozás után
az iskola diákjai egy verses-zenés műsorral kedveskedtek nekünk.
Következő állomásunk Dévény volt, ahol megtekintettük a vár
maradványait, mely vár valaha a történelmi Magyarország északnyugati kapuja volt. Itt felidéztük Ady Endre Góg és Magóg fia vagyok én című versét. Tovább utaztunk Pozsonyba, ahol felkerestük
a pozsonyi várat, besétáltunk az udvarába, majd megtekintettük a
koronázásoknak helyt adó Szent Márton dómot és tettünk egy sétát az Óvárosban. A délután utolsó programjaként meglátogattuk
a koloni tájházat, ahol Bráth Erzsébet felidézte nekünk a Kodály
Zoltán által Kolon környékén gyűjtött népdalokat, és bemutatta a
település néprajzi gyűjteményét. Este elfoglaltuk nyitrai szálláshelyünket, majd vacsora után megtekintettük a belvárost.
A második nap reggelén felkerekedtünk, hogy megtekintsük a
Kárpát-medence egyik legszebb, legépebben megmaradt várát, a
Vöröskői várat. Az udvaron található a kastély tulajdonosa, a gróf
Pálffy család címerével díszített szökőkút, mely előtt felidéztük a
Pálffy család győri kötődését. A nap következő állomásán Beckó
várának maradványait tekintettük meg, mely a történelmi Magyarország egykori határvédelmi erődrendszerének egyik fontos
bástyája volt. Utunkat folytatva megérkeztünk Trencsén városába. Felkerestük a város felett magasodó erődöt, ahol Luxenburgi
Zsigmond eljegyezte Nagy Lajos leányát, valamint Mátyás király
a cseh király lányát, Podjebrád Katalint. A várból pompás kilátás
nyílt a városra. Ezt követően elfoglaltuk trencséni szállásunkat.
Pénteken Bajmócra indultunk, ahol megtekintettük Mátyás
király egyik kedvenc lovagvárát. A vár kapujával szemben még
mindig áll az a hatszáz éves hársfa, amely alatt Mátyás király leveleit diktálta. Az épület belső berendezései is érintetlenül megmaradtak az évszázadok során, bemutatva számunkra a régi korok
nemeseinek életét. Következő állomásunk Zólyom volt, itt megtekintettük Nagy Lajos királyunk vadászkastélyának épült várkastélyt. Itt született Balassi Bálint, elidőztünk emléktáblája előtt. A
híres felvidéki bányavárosok közül elsőként Besztercebányát látogattuk meg. Egy séta során megtekintettük a város főterét és a
városfal maradványait, melynek kiépítése Mátyás király nevéhez

fűződik. A nap zárásaként elfoglaltuk szállásunkat a Körmöcbánya melletti Lucky településen.
Az utolsó napunkon megtekintettük Körmöcbánya főterét,
ahol elidőztünk az első aranyforintot nyomtató Károly Róbert
magyar uralkodó szobra előtt. Az általunk meglátogatott felvidéki városok közül utolsóként Selmecbányára érkeztünk, ahol
elsőként a bányamúzeumot tekintettük meg, és alászálltunk a
Bertalan-táróba. A felszínre bukkanásunk után a belvárosban is
tettünk sétát, és megtekintettük az Evangélikus Líceum épületét, ahol táblát helyeztek el iskolánk névadójának, Petőfi Sándornak ott töltött évei emlékére. Végezetük, utolsó programként az
Óvárba látogattunk el, amelynek udvarán koszorút helyeztünk el
az 1848-49-es szabadságharc emlékművénél, és főhajtással tisztelegtünk a szabadságharc hősei előtt.
Élményekkel gazdagon szálltunk fel Selmecbányán a buszra.
Bár elcsigázottan érkeztünk haza, mindannyian úgy éreztük,
hogy szívesen vennénk részt újabb hasonló kiránduláson.
Bácskai Tünde és Molnár Csilla
szervező tanárok

Kódolás Hete
Generációk küzdelme
Október 6-21. között került sor a Code Week eseményeire, amelyhez iskolánk is nagy lelkesedéssel csatlakozott.
Már az első osztályosok megismerkedtek a méhecskékkel,
amiket nagyon ügyesen irányítottak. A felső tagozaton tanuló diákok már irányították az autót és Jimu robotot is.
Ők a számítógépen is programoztak különböző nehézségű
feladatok segítségével. A Code Week fő eseménye volt a Generációk küzdelme, melyen a 2. osztályos tanulók, szüleik,
nagyszüleik vettek részt. Először a számítógépen kezdtük a
programozást: Lightbot robotot irányítottuk. Kezdetben a
gyerekek segítettek a felnőtteknek, majd a nehezebb feladatoknál a szülők, nagyszülők adtak tanácsokat a diákoknak.
Ezt követően a gyerekek megmutatták szüleiknek, nagyszüleiknek a méhecskéket, amiket természetesen mindenki ki is
próbálhatott. A foglalkozás végén került sor egy versenyre:
Jimu robotot kellett végig vezetni egy kijelölt pályán minél
rövidebb idő alatt. Nagyon jó hangulatban versenyeztek
gyerekek, szülők, nagyszülők egymással. Aki ügyes volt az
irányításban, jutalmat is kapott.
Köszönjük a szülők, nagyszülők aktív részvételét.
Nagy Edina és Tuboly Rita
tanárok
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Patona Kupa 2018
Szeptember 28-án, 22. alkalommal került megrendezésre iskolánk hagyományos labdarúgó tornája a Patona Kupa. Abda, Enese,
Győrszemere és Rábapatona iskolai csapata mérték össze tudásukat.
Csapattagok: Barta Tamás, Barta Bence, Francsics Dávid,
Kiss Milán, Molnár Ottó, Molnár Marcell, Nagy Gergely, Nagy
Martin, Káposzta Márk
I.
Helyezés:
Legjobb mezőnyjátékos: Barta Tamás
Molnár Ottó
Legjobb hazai játékos:
Gratulálunk!
Szeretnénk megköszönni a kedves szülőknek a kupa napján
nyújtott segítséget, a változatos programokat és a játékvezetést
Kertai Gergőnek és Kertai Márknak!
Kocsis Rita, tanár

Az alsós munkaközösség
2018. októberi beszámolója

1-jéig beneveztük a Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen indulókat, felsőből 2 csapatot, egy 5. és egy 6. a osztályost, illetve
alsóból egy 3. és egy 4. osztályost.
5-én az iskolarádión keresztül hallgatott műsorral és gyertyagyújtással emlékeztünk meg az aradi vértanúkról. A megemlékezést az 5-esek adták.
5-én megtartottuk a Patona-kupát és a Spártai futóversenyt.
13-án pályaorientációs napot tartottunk az alsósoknak. Szülők tartottak interaktív előadásokat saját foglalkozásukról. Mézkóstolás, varrás, agyagozás, foglalkozásokról csapatban vetélkedő
és kerékpáros ügyességi vetélkedő színesítette a napot.
16-án Győrben továbbképzésen vettünk részt. Nagy Edina
kolléganővel, és minden alsós kolléganő más-más témában vett
rész a POK által szervezett őszi továbbképzési napokon.
16-án iskolánk tanulói koncerten vettek részt.
19-én iskolai ünnepségen megemlékeztünk az 1956. október
23-ai eseményekről. A műsort a 6. b-sek adták.
25-én az 1-3. órákon nyílt napot tartottunk. Alsó tagozatban
nagyon népszerűek ezek a napok, ilyenkor sok szülő látogat el
iskolánkba.
26-án színházlátogatáson voltunk 81 alsós diákkal, Misi mókus kalandjait néztük meg.
26-án délután Halloween-partyn vehettek részt diákjaink.
Nagyné Folkmayer Enikő
munkaközösség-vezető
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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 is Badacsonytomajban kezdődött. A helyi
iskolában tízórait és meleg teát kaptunk, majd találkoztunk
a kaposvári diákokkal és együtt 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 Badacsonyba, 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

Pályaorientációs nap
„Hacsak lehet, játszik a gyermek. Mert végül
a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki
a munkájában megtalálja a valamikori játék hangulatát.”
Sütő András
A pályaválasztással kapcsolatos ismeretek bővítése érdekében
rendezett pályaorientációs napot 2018. október 13-án a Rábapatonai Petőfi Sándor Általános Iskola. A programok szervezéséből/
lebonyolításából/koordinálásából a Szülői Munkaközösség is kivette részét.
Az alsó évfolyamosok (1-2-3-4. osztály) az iskolán belül gyűjthettek információkat az egyes szakmákkal kapcsolatban. Több
állomásból álló programon vettek részt a tornateremben, ahol
játékos feladatok segítségével betekintést nyerhettek különbö-

ző szakmákba. (Szabás-varrás-ruhatervezés, erdészet, méhészet
mézkóstolással kiegészítve, keramikus, pedagógus, kozmetikus).
Minden állomáson figyelemfelkeltő, játékos feladatok várták a
gyermekeket.
Ezúton szeretném megköszönni a Szülői Munkaközösség nevében a szülőknek - akik vállalták, hogy beszélnek a gyermekeknek szakmájukról – az együttműködést.
Az 5. évfolyam a településünkön működő vállalkozásokat,
munkahelyeket látogatta meg. A Szülői Munkaközösség felkeresésére nagyon sokan jelezték, hogy támogatják az SZM kezdeményezését és szívesen betekintést engednek a gyermekeknek az
általuk választott szakmákba. Minden helyszínen az érdekes információkon túl játékos feladatok is várták a gyermekeket, hogy
még közelebb kerülhessenek az adott szakmához.
Köszönjük a támogatást a Viola virágboltnak, az Arnau pékségnek, Dittrich Kálmán e.v.-nak, a PAN-ÉL Könyvelő Bt-nek,
a Rábapatonai Katica Óvodának, a Nagy Kocsmának, Kövecses
Tamás e.v.-nak. A gyermekek felejthetetlen élményekkel gazdagodtak a nap során!

A 6. osztályosok az Audi Hungárai Zrt. Szakképzési nyílt napján vehetett részt. Betekintést nyerhettek a szakképzési központ
és a tanműhelyek életébe. Megismerhették az Audinál mely szakmák vannak jelen, hogy milyen lehetőségeket kínál a duális képzés a diákoknak. Interaktív programok segítségével sok hasznos és
érdekes ismeretet szereztek a tanulók.
A 7.-8. évfolyam a Patonai Polgárok Egyesületének jóvoltából látogatást tett a Csornai Kossuth Lajos Szakiskolába.
Információt kaptak az iskolában zajló képzésekről, betekinthettek a tanműhelyek életébe. Ezek után gyárlátogatáson
vettek részt a Hantech Gépgyártó és Forgalmazó Zrt.-nél, és
csatlakozva a Vöröskereszt programjához hasznos információkat kaptak a tűzoltók, rendőrök munkájáról és a Vöröskereszt tevékenységéről.
A Szülői Munkaközösség nevében köszönjük minden támogatónknak az együttműködést!
Báriné Bán Adrienn
SZM elnök
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Pályaorientációs nap az alsóban
Október 13-án pályaorientációs napot tartottunk alsósainknak. A gyerekek játékos formában bepillantást nyerhettek az
egyes szakmák világába.
Búzás Katával agyagból levéllenyomatot készítettek és beszélt
a fazekasság szépségeiről. Nagyné Kertai Zsuzsa a varrás, divattervezés izgalmas világába vezette be a tanulókat. Kopácsiné Nagy
Eszter a szépségápolásról, kozmetikus szakmáról mesélt. A bátrabbak az arcfestést,
”tetoválást” is kipróbálhatták. Nagy Péter
érdekes előadást tartott
az erdő növényeiről, elsősorban a fákról, azok
leveleiről, terméseiről.
A gyerekek fatörzs
metszetében megnézhették az évgyűrűket,
kiszámolták az adott fa
életkorát.

Érdekesség volt, hogy az évgyűrűkhöz tartozó évszámokhoz
rendkívüli eseményeket párosítottak. Nemcsak az erdészek, hanem a méhészek izgalmas munkájába is bepillantást nyerhettünk. Felpróbálhattak méhészruhát, kézbe vehettek különböző
méhészeszközöket és tízóraira mézes kenyeret ettek.
Az érdekes szakmák megismerésén túl, kézműveskedés, játékos szellemi- és sportvetélkedők színesítették a napot.
Nagyon szépen
köszönjük a Szülői
Munkaközösség
elnökének Báriné
Bán
Adriennek
szervezőmunkáját,
a többi szülőnek
pedig az önzetlen
segítséget.
Alsós nevelők

Márton-nap
Novemberben Márton-nap alkalmából kézműves foglalkozást tartottunk
tanulóinknak. A gyerekek megismerték
Márton püspök történetét, szép, kreatív
kézműves munkák készültek.
Minden alsós osztályban jelen volt
néhány szülő is, akik segítették a tanulók munkáját. Készültek az aranyos
ludacskák mellett, szép őszi alkotások,
adventi díszek is.
Köszönjük a szülők segítségét a tartalmas délelőtt lebonyolításában.
Alsós nevelők

Falunapi gyermek horgászverseny
Július 14-én, a Falunapon hetedik alkalommal került megrendezésre Rábapatona Község Önkormányzata és a Holt-Rába
Természetvédő és Horgász Egyesület közös szervezésében, Molnár
Ferenc vezetésével a Tímármix Pecapláza, Stoller Norbert és Torma Attila (Zsenya) támogatásával a gyermek horgászverseny a
Feller-sarokban.
Nevezni 14 éves korig lehetett. 15 gyerkőc, iskolások, óvodások, fiúk, lányok egyaránt neveztek a versenyre.
A 60 perces horgászat után következett a zsákmány megtekintése. Nem egyformán ettek a halak a kijelölt helyeken. Az első
helyezett idén több halat fogott ki, mint a tavalyi első három
helyezett együtt. Az első két helyezett idén pontosan 100 halat
emelt ki a vízből.
Helyezések: I. Kertai Klaudia (59 hal), II. Molnár Marcell
(41 hal), III. Stoller Norbert (26 hal).
A legnagyobb kifogott keszegért Turcsányi Dominik kapta a
különdíjat.
Érdekességként meg kell jegyezni, hogy a legtöbb hal (szám
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szerint 324) 2013-ban akadt horogra, szemben a 2018-ban kifogott 178-cal. Ugyanakkor idén új rekord született, 2018-ig egyetlen gyerkőc sem fogott ki 50-nél több halat ezen a versenyen.
Ezért külön gratulálunk Kertai Klaudiának.
Kis horgászok készüljetek, jövőre is várunk benneteket a HoltRába partjára!
Holt-Rába Természetvédő és Horgász Egyesület

Ifjú horgászaink Strasbourgban
A nyár folyamán negyedik alkalommal került megrendezésre a
Nemzetközi Horgásztábor Strasbourgban. A MOHOSZ elnökségének döntése alapján 6 ifjú horgász, köztük Stoller Ambrus és
Nagy Zoltán kapott lehetőséget a részvételre az előző évi sikeres
versenyeredményeiknek köszönhetően. Ők két évvel ezelőtt már
eljutottak az előző nemzetközi horgásztáborba, a lengyelországi
Poznanba is.
A francia városban a horgászat mellett városnézés, sétahajózás,
vitorlázás, előadások, horgászbemutatók szerepeltek a programban. A fiúk megismerkedhettek a tradicionális francia konyha
ízeivel is. A versenysorozatban a magyar csapat horgászatban a
harmadik, összetett versenyben a negyedik helyet érte el.
Az Országos Horgászviadalt az idén nyáron Zala megyében,
Pölöskén szervezték. A két patonai fiú eredményeik alapján oda
is eljutott. A változatos feladatok, programok mellett a résztvevők
az élményfürdőben is eltöltöttek egy izgalmas napot. A horgászviadal négytusa döntőjében Stoller Ambrus második, Nagy Zoltán harmadik helyezett lett.
Példájukból is látszik, hogy érdemes a horgászatot komolyan
venni, rendszeresen részt venni az iskolai horgászszakkörökön és
a különböző horgászversenyeken.
Stollerné Vendel Violetta
szülő

Nyugdíjasok Baráti Köre
Őszi programok
2018. szeptember 1.
Rábapartiak partija Edve
9. összejövetel volt, így minden falu bemutatkozott, jövőre
Rábapatona kezdi az újabb sorozatot, Sok ötletet gyűjtöttünk,
így változatos programot állíthatunk össze, melyre várjuk vendégeinket.
2018. szeptember 8.
Kistérségi találkozó volt nálunk kedves szomszédainkkal.
2018. szeptember25.
Csornán dalostalálkozón szép sikerrel szerepeltünk.
2018. október 13
Az ősz legszebb programja a Kalocsára tett kirándulás volt.
Rengeteg látnivaló várt minket. Az Érseki palota Kincstár,
Könyvtár, a csodálatos tárgyi emlékek gyűjteménye lenyűgöző
volt. A sok látnivaló után kis vonattal körbejártuk a város régi

és új utcáit. településrészeit. A paprikamúzeumban láthattuk a
feldolgozás eszközeit, és az aprólékos munka eredményét. Délután Hajósra a pincefaluba látogattunk, a borosgazdák hívására bekukkantottunk a pincékbe finom borokat kóstolgatni. Jó
hangulatban indultunk haza nótázással, az esti órákban jutottunk
otthonainkba.
Lengyel Gusztávné

Gondolatok
Semmi nem úgy zajlik az életemben, ahogy gyermekkorban elterveztem,
Mások szerint úgy kell élnem, ahogy alakul, változik körülményem!
Egyenes út nincs előttem göröngyök, rögös utak nehezítik minden léptem
Késői gyermeke vagyok apámnak, anyám sem lehetett barát
Szigorral, szeretettel telt az ifjúság, konok elhatározással pedagógus lettem
Most, hogy öreg korba léptem unokám mondja, mit jól, mit rosszul tettem
Bízom az Isten igazában, még néhány év, terveim megvalósulásában!

VM
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Vadászház avató és trófea mustra
2018.10.27-én tartotta a Rábapatonai Vadásztársaság hivatalos
vadászház megnyitóját, melyet trófeamustrával egészített ki és tett
még emlékezetesebbé. A vadászház avató rendhagyó esemény, nagy
mérföldkő társaságunk életében. Az alap ötlet, hogy legyen egy közös
hely a vadászoknak, azaz egy Vadászház, Bognár József tagtársunk
felvetése volt a 2014-es évben. Ezt a gondolatot a tagság támogatta és
egy faluszéli, felújítandó házat vásárolt, mely gyönyörű környezetben
található. A rengeteg ötlet,
később még több munkával párosult.
Mikor 27-én az elkészült ház udvarán állhattunk sokunkban az a gondolat fogalmazódott meg;
„Igen ez a miénk.” De
az öröm csak akkor teljes,
ha ezt megoszthatjuk másokkal. Így is történt ezen
a napon.
A rendezvényt a ház
előkertjében Bognár Szabolcs társaságunk elnöke
nyitotta meg, ünnepi
beszéddel készülve. Ös�szefoglalta az elmúlt évek
történéseit, munkáit és
nem utolsó sorban köszönetet mondott mindazoknak, akik valamilyen módon segítettek, támogattak bennünket.
Beszédét Dombi Kornél folytatta, bemutatta a Gímszarvas és Őz
trófeákat és egy pár gondolattal kiegészítve ismertette az elejtéseket
és annak körülményeit.
Az idei évben 10 gímbikánál adhattunk át töretet az elejtőknek.
Az előző évhez hasonlóan az átlag trófeasúly 6 kg körüli érték mely
kiválónak mondható területünk jellegéhez képest. Érmek tekintetében is méltán büszkék lehetünk, hiszen a 10 elejtett bikából 4 bronz
és 1 ezüst fokozatot kapott. Tehát 50%-a érmes.
Legkiemelkedőbb trófeasúly 8,80 kg lett az idei évben, elejtő Martin Skovajsa Szlovákiából érkező vendégvadász. Ezt követte
7,35kg agancstömegű gímbika melynek elejtője Vendelin Száraz. A
9 éves és 7,11 kg-os trófea Gódány Márton vadászgyűjteményét gyarapíthatja, remélve, hogy mindig jó szívvel gondol vissza a patonai
vadászterületre.
Kísérők Kelemen Zsolt táraságunk hivatásos vadásza és Kovács
Ákos voltak, kiknek munkáját és szakmai felkészültségét ezúton is

köszönjük.
Tagjaink közül is büszkélkedhetnek elejtéssel. Név szerint Bálint
Attila és Dombi Kornél járt sikerrel a 2018-as évi bőgés időszakában.
Reméljük következő években Szt. Hubertusz kegyes lesz a többi vadásztárshoz is és megajándékozza egy gyönyörű trófeával.
Fontos megemlítenem Őz bakjaink trófeáit is, melyet az érdeklődők szintén itt megtekinthettek. Érmes bakok, különleges agancsok
árulkodnak, hogy területünk
kiváló élőhelye az Őznek is.
A megnyitó után egy közös
ebéd elfogyasztása következett.
Bálint Attila és Bognár Csaba
vadásztársunk méltóképpen
kitettek magukért az ételek
tekintetében.
Kemencében
sült szarvas szeletek erdei
gomba mártással, zöldséges
szarvas ragu zsemlegombóccal,
rösztivel és krokettel, tárcsán
ropogósra sütött keszeg, székelykáposzta került az asztalra,
mely csak emelte rendezvényünk színvonalát. Desszertként felajánlott süteményeket
e sorokon keresztül is szeretnénk megköszönni. Továbbá
Györkös Tamás és párja Ildi segítségét, hogy gondoskodtak a felszolgálásról és nem szenvedtünk hiányt semmiben.
Volt, aki duplán ünnepelhetett; id. Vígh József vadásztársunk ekkor ünnepelhette a kerek 70. születésnapját. Isten Éltesse Józsi Bácsi!
Hogy teljes legyen a nap, a rábapatonai Szivarock együttes húzta
a talp alá valót remek hangulatot keltve.
Az idő sajnos nem volt kegyes hozzánk, az eső egész nap esett,
de ez nem szegte kedvét a jókedvű táraságnak. Jó volt látni, hogy a
rossz idő ellenére a gyerekek is jól érezték magukat. Különböző gyerekprogramokon vehettek részt. Felügyelet mellett kipróbálhatták az
íjászatot, hogy egy kicsit közelebb kerülhessenek a vadászathoz.
Bízok benne, hogy a következő években is bemutathatjuk trófeáinkat és hasonló vagy talán ennél is nagyobb szabású rendezvény
öregbíti és viszi hírét a Rábapatonai Vadásztáraságnak.
Balázs Ádám
Rábapatonai VT.

Figyelemfelhívás
Az esetleges balesetek elkerülése végett szeretnénk felhívni
a figyelmét falunk határában sportolóknak, kirándulóknak,
hogy napnyugtakor, illetve azt követően lehetőleg fokozott
óvatossággal tartózkodjanak kint, ugyanis a les vadászatok főként hajnali órákban és szürkület utáni időszakban zajlanak,
amikor a látási viszonyok jelentősen romlanak. Természetesen
a vadász fegyverét csak az esetben használhatja, ha minden
kétséget kizáróan felismerte a vadat és nem veszélyezteti senki életét és vagyontárgyait. Ha mégis az este külterületen éri,
javasoljuk a láthatósági mellény és egy megkülönböztető fény
használatát.
Köszönettel:
Rábapatonai Vadásztársaság
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MÁRIA ÜNNEP - 2018. szeptember 7.
Burján Imre alpolgármester beszéde
Hozzászólásommal egy megtisztelő felkérésnek teszek eleget.
A nyár folyamán, a ma itt szereplő
„Kajos” kórus tagjai közül többen
is megkerestek, hogy ezen a szép
eseményen pár szóban ismertessem a rábapatonai Szeplőtelen
Szűz Mária szobor történetét.
Az imént nevezett kórus nemes
kezdeményezése ez az esemény,
amelyet Kisboldogasszony, Szűz
Mária születési ünnepének elő
napján tartunk itt a patonai Szűz
Mária lábainál. Szűz Mária tisztelete, a megváltó Jézus Krisztus
édesanyjának tisztelete, már az
őskeresztény egyházban is nagyon
erősen megjelent. Hozzánk, magyarokhoz pedig különösen közel
áll Szűz Mária személye, hiszen
az államalapítást követő időktől
kezdve számunkra ő a Patrona Hungariae, a Magyarok Nagyasszonya. A Boldogságos Szűz kimagasló vallásos tiszteletét mi
sem bizonyítja jobban, mint, hogy az év folyamán több mint
húsz ünnepnap köthető Mária tiszteletéhez. Az év ezen szakában, augusztus, szeptember hónapban pedig különösen sok
Mária ünnepet találunk: Augusztus 5. Havas Boldogasszony
napja; Augusztus 15. Nagyboldogasszony napja; Augusztus
22. Szűz Mária Királynő ünnepe; Augusztus 27. Szűz Mária
7 örömének ünnepe; Szeptember 8. Kisboldogasszony napja;
Szeptember 12. Szűz Mária Szent Nevének ünnepe; Szeptember 15. a Fájdalmas Szűz ünnepe; Szeptember 24. Fogolykiváltó Boldogasszony ünnepe, s folytathatnám a sort októberben is
Magyarok Nagyasszonyának napjával.
Az itt álló patonai Szeplőtelen Szűz Mária szobor születése is
egy ilyen jeles és fontos Mária ünnepnaphoz köthető. Az 1906ban Rábapatonán felállított, monumentális Szűz Mária szobor
talapzatán látható felirat két fontos körülményről is tájékoztat
bennünket, utódokat a szobor felállítása kapcsán.
A szobor előoldali talapzatának felirata a következő:
„A szeplőtelen fogantatásról szóló hitágazat ötven éves jubileumára.” Mit is árul el számunkra ez a feljegyzés. A sok-sok, az
imént már részben ismertetett Szűz Mária ünnep között van
egy Szűz Mária Szeplőtelen fogantatására emlékező ünnepnap.
A világegyház ezt az ünnepet minden év december 8-án tartja.
Ezen a napon arról emlékezünk meg, hogy maga Mária is már
édesanyja, Szent Anna méhében szeplőtelenül, azaz eredendő
bűn nélkül fogantatott meg. Ezt a hittételt már ősidők óta vallotta az egyház, de megkérdőjelezhetetlen dogmává csak IX.
Pius pápa emelte 1854. december 8-án. A pápa által elrendelt
hittételt a győri egyházmegyében fél évvel később 1855. május
6-án hirdették ki. Ekkoriban községünk plébános atyja Nagy
Ignác volt, aki az új hittétel emlékére az akkori templomkertben, 1856. május 1-én egy Szűz Máriát ábrázoló kő statuát
(szobrocskát) állítatott. Ötven évvel később, 1906-ban falunk

plébánosa Varga Pál volt, akinek a
kezdeményezésére a Boldogságos
Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának tiszteletére az ehelyütt látható szobrot emeltette.
A szobor elkészítése és felállítása jelentős költséggel járt, ezért
Varga Pál az Amerikába kivándorló híveihez fordult adakozás megindítása céljából. 1870 és 1914
közötti négy évtizedben mintegy
2 millió honfitársunk döntött az
amerikai kivándorlás mellett. A
korabeli kivándorlásnak elsősorban gazdasági okai voltak. Hiába
fejlődött a korabeli Magyarország
gazdasága, korábban soha nem
látott mértékben, a demográfiai
robbanás mértéke még ezt a nagy
gazdasági fejlődést is messze lekörözte. A vidéki, mezőgazdasági
népesség tömegeit nem volt képes kellő mértékben felszívni
az egyre jobban izmosodó hazai ipar. Így sok nincstelen fiatal
paraszt döntött amellett, hogy szerencsét próbál az Óperenciás- tengeren túl. A dunántúli, így a Győr megyei parasztság
körében 1905-1907 közötti években tetőzött a kivándorlási
hullám. A kivándorló lakosság különböző rétegei általában
nem a végleges letelepedés szándékával indultak el Amerikába. Az ottani tartózkodásukat átmenetinek tervezték, többségében pénzszerzési lehetőségnek, hogy az otthoni gondjaikat
enyhítsék, jövőbeni életlehetőségeiket jobbítsák. A fiatal házasok saját házat szerettek volna építeni és néhány hold földet
vásárolni, hogy ne a máséban, hanem a sajátjukban dolgozhassanak. Egy kis pénzt akartak gyűjteni, hogy adósságaikat
kifizessék. Ilyen és ehhez hasonló célok kitűzésével kelt útra
sok fiatal az esküvőjük után. Közülük pár év után többen haza
is tértek és a falu határában „Amerikában” földet is vásároltak maguknak, sokan azonban végleg kint maradtak. Ezek a
frissen kivándorolt, szülőfalujukhoz, itthon maradt családtagjaikhoz ezer szállal kötődő fiatal Patonaiak voltak azok, akik
lelkipásztoruk megkeresésére bőkezűen adakoztak a szobor
felállításának céljaira. Ezt a tényt örökíti meg a szobor talapzatának hátoldali felirata: „Emeltették Amerikába szakadt
munkás véreink.1906” Az Amerikába szakadt patonaiak
2820 korona 44 fillért gyűjtöttek össze, amelyből 2578 korona költséggel készült el és került felállításra a szobor. A fennmaradó összegből Varga Pál plébános egy alapítványt állított
fel a szobor fenntartásának költségeit fedezendő.
Vajon milyen tanulságot hordoz számunkra, mai patonaiak
számára a Patonai Szűz Mária szobor története? Úgy gondolom, hogy száz évvel ezelőtt élt szegény és nincstelen elődeink
e nemes cselekedete is bizonyítja nekünk, utódoknak, hogy
magyarnak, katolikus patonai kereszténynek lenni nem csak
büszkeség kérdése, hanem sokkal inkább az önzetlen tett és cselekedet megcselekvése a közösség érdekében.
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Nyárzáró amatőr zenei fesztiválok
Szeptember első hétvégéjén immár negyedik alkalommal került
megrendezésre a helyi Szivarock amatőr zenekar szervezésében a
rábapatonai nyárzáró amatőr zenei fesztivál. Az egész estés rendezvényen helyi és környékbeli amatőr zenekarok teremtenek jó hangulatot a közönség számára. A könnyűzenei rendezvény minden évben
egy-egy jeles zenekar, zenész munkássága előtt tiszteleg, a fellépő zenekarok ezt figyelembe véve állítják össze repertoárjukat. Az elmúlt
évek fesztiváljai tisztelegtek a Republic, Illés és Fonográf zenekarok
és Bródy János munkássága előtt. Ebben az évben Korda György ötven éves zenei munkásságát megörökítendő, Korda György és Balázs
Klári slágerei hangzottak el.
Burján Imre
alpolgármester

Tisztelt Rábapatonai Ebtartók!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv.
42/B. § (1) bekezdése szerint a tartás helye szerint illetékes települési
önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve
a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. Az
ebösszeírás tartalma kiterjed az ebek transzponderrel (mikrochippel)
történő ellátottságának felmérésére is.
A korábbi ebösszeírás során közel 600 db eb került összeírásra
2015. őszén. Az ebösszeírást a törvényi határidő kapcsán újra szeretnénk elvégezni. Nyomatékosan kérem a lakosságot, hogy minden
ebtartó személy tegyen újra eleget regisztrációs kötelezettségének,

- az is aki korábban megtette - legkésőbb 2018. december 19-éig
tegyen eleget ennek, különben kénytelen leszek állatvédelmi bírságot kiszabni, minden, a regisztrációt elmulasztó ebtartó ellen!
A fentiek elmulasztását utcánként ellenőriztetni fogom 2019. január
1-jétől kezdődően.
Az ebek összeírásához és újbóli nyilvántartásba vételéhez kérném,
hogy az újságban talált bejelentőt juttassa vissza a Rábapatonai Polgármesteri Hivatalhoz, egyéb teendője nincs.
Kérem a fentiek betartását!
Dr. Németh Balázs
jegyző

Pannon-Víz Zrt. tájékoztatása
Tisztelt Fogyasztónk!
A Magyar Kormány a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013.
(II.27.) Korm. rendeletben az Önkormányzatok feladatául határozta
meg, hogy 2018. december 31-ig a víziközmű-szolgáltató bevonásával
állapodjon meg a felhasználóval a házi szennyvíz beemelők energiaellátásával kapcsolatos kérdésekről.
A szennyvíz beemelők létesítésekor a Víziközmű Társulások minden esetben megállapodtak már arról a társulat Tagjaival, hogy a szivattyú villamos energia ellátása a ház saját rendszeréről történik. Az
ehhez szükséges szerelések a csatorna létesítésekor el is készültek.
Az üzembe helyezést követően a PANNON-VÍZ Zrt. javította,
szükség esetén cserélte a beemelő szivattyúkat és a szerelvényeket, valamint a villamos berendezéseket.
Ez a jövőben is így történik, ebben semmi változás nem lesz!
Az ingatlantól független villamos-energia hálózat kiépítése – ami
biztosítaná a szivattyúknak a saját, ingatlantól független áram ellátását – (legkedvezőbb esettel számolva) mintegy 150.000,- Ft/ingatlan
összegbe kerülne. Figyelembe véve egy átlagos magyar család ingatlanról közcsatornába továbbított háztartási szennyvíz mennyiséget,
a jelenleg érvényben lévő villamos energia díjjal számolt körülbelül
bruttó 423,- Ft/év.
Az érintett Önkormányzatok ez alapján úgy döntöttek, hogy a
kiépítéskor már elfogadott elveket változatlanul hagyják, azokat megerősítve írásos megállapodásba foglalják, hiszen a jelenlegi helyzethez
képest változás nem lesz.
Fentiek alapján Kérjük Önt, hogy a címére kiküldött háromoldalú
megállapodást szíveskedjék aláírni, egy példányt megőrizni, két példányt pedig a Polgármesteri Hivatalhoz visszajuttatni.
Köszönjük szíves együttműködését.
Pannon-Víz Zrt.
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ADVENTI RENDEZVÉNYEK
RÁBAPATONÁN
2018
DECEMBER 2. VASÁRNAP - KATOLIKUS TEMPLOM
•

11 órakor: Adventi szentmise és gyertyagyújtás

•
•

14 órától : ADVENTI VÁSÁR
Mindenki karácsonyfájának feldíszítése: mindenki hozhat 1-1 számára kedves
karácsonyfadíszt, amit felhelyezünk a falu karácsonyfájára
15 órakor : a Petőfi Sándor Általános Iskola, a Bolero Táncegyesület és az
Etalon Alapfokú Művészeti Iskola rábapatonai csoportjának műsora

IKSZT

•

DECEMBER 6. CSÜTÖRTÖK - IKSZT
•
•
•
•

15 órától a Petőfi Sándor Általános iskola jótékonysági sütemény- és kézműves vására
16 órától:MIKULÁS ÜNNEPSÉG
Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai
MEGÉRKEZIK A MIKULÁS
Fotózás a Mikulással (a profi fotós által készített képek utólag megvásárolhatók, rendelhetők)

DECEMBER 8. SZOMBAT - IKSZT

Karácsonyváró játszóház
•
•
•

10 órától: karácsonyi manó készítés
11 órától: a BARANGOLÓ EGYÜTTES ünnepváró műsora gyermekeknek
(süti, tea, forrócsoki)
14 órától: manófa készítés (előzetes jelentkezés szükséges)

DECEMBER 9. VASÁRNAP - KATOLIKUS TEMPLOM
•

11 órakor: Adventi szentmise és gyertyagyújtás

DECEMBER 15. SZOMBAT - IKSZT

Idősek Karácsonya
•

15 óra: TARNAI KIS LÁSZLÓ zenés műsora
65 éven felüliek a helyszínen vehetik át Rábapatona Község Önkormányzatának támogatását.

DECEMBER 16. VASÁRNAP - KATOLIKUS TEMPLOM
•

11 óra: Adventi szentmise és gyertyagyújtás

•
•

11 óra: Adventi szentmise és gyertyagyújtás,
13 óra: Pásztorjáték a hittanos gyerekek előadásában

DECEMBER 23. VASÁRNAP - KATOLIKUS TEMPLOM

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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