XVI. évf. 2019. II. szám

Polgármesteri tájékoztató
Beszámoló Rábapatona Község Önkormányzatának
2018. évi tevékenységéről
Önkormányzatunk 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját településünk pénzügyi helyzetének bemutatásával kezdem.
Rábapatona három fő adóbevételi forrása a kommunális adó, a
gépjárműadó helyben maradó 40%-a, valamint az iparűzési adó.
Településünk működtetésének forrása a központi finanszírozás,
valamint adóbevételeink jelentős hányada. Fejlesztésekre adóbevételeink fennmaradó része áll rendelkezésre, amelyet takarékos
gazdálkodásunk és költséghatékony intézkedéseink által tudunk
kiegészíteni.
A 2017-es év záró pénzmaradványa és lekötött betéte 126 679
E Ft volt, amely összeggel indultunk a 2018-as évben, és amely
összeg alapját képezte 2018. évi fejlesztéseinknek.
A 2018-as évben a három fő adóbevételi forrásunkat az alábbiak szerint terveztük, illetve az alábbiak szerint történt teljesítésük.
Adónem
Vagyoni típusú adó
(kommunális adó)
Termékek és szolgáltatások
adói (iparűzési adó)
Gépjárműadó helyben
maradó része

Eredeti
előirányzat

Teljesítés

8 000 E Ft

8 115 124 Ft

45 000 E Ft

64 658 537 Ft

9 500 E Ft

10 097 773 Ft

Itt jegyezném meg, hogy az iparűzési adó mértékét 2019 évtől csökkentette önkormányzatunk, a korábban megállapított
1,8 % adómértéket 1,6 %-ban állapítottuk meg. A csökkentés
oka, a helyi vállalkozások terheinek csökkentése volt, valamint
a környező települések adómértékeihez történő igazodás volt a
versenyképességünk megőrzése érdekében. A település működtetése a 2018-as évben zavartalan volt, amelynek fedezetét az állami
finanszírozás és adóbevételeink biztosították.
A lakosság és civil szféra részére, az elmúlt évben az alábbi támogatásokat biztosítottuk.
• Több, mint 5 000 E Ft-ot a helyi szervezetek és közösségek
programjainak és működésének támogatására pénzbeli és
természetbeni támogatás formájában, települési, önkormányzati rendezvények szervezésére, finanszírozására, valamint a közösség csoportjai számára, amely összeg az előző
évhez képest nagyobb arányú támogatást biztosított.
• A folyamatosan növekvő igényeknek megfelelően biztosítottuk a falubusz használatát oktatási, egészségügyi célra és

civil szerveződések részére.
• Megajándékoztuk a település 65 év feletti lakóit év végén
több mint 2.190 E Ft értékben, amely támogatást így
250%-kal növeltük a megelőző évhez képest.
• Támogattuk a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat kapcsán a felsőoktatásban tanuló rábapatonai fiatalokat, 695 E Ft összeggel.
• 141 erdei m3 tűzifát biztosítottunk a rászorulók részére állami és saját forrás igénybevételével, 40%-kal növelve az
előző évi mennyiséget,
• Települési támogatást biztosítottunk, több mint 1 354 E
Ft értékben, 30 %-kal növelve az előző évi támogatást.
A 2018-as évben az alábbi pályázati lehetőségeket sikerült kihasználnunk és megvalósítanunk, valamint az alábbi önerős fejlesztéseket, beruházásokat valósítottuk meg.
• Az elmúlt év legnagyobb beruházásaként, 201.269.275.Ft összegben – amelyből 150.000.000.- Ft kormányengedéllyel felvett hitel és 51.269.275.- Ft az önerő – új aszfaltburkolattal láttuk el az önkormányzati belterületi útjaink
közül az Arany János, Báthori, Dózsa, Győri, Harsányi,
Hunyadi, Imre, István, Petőfi, Rábaszer, Tabán, Szabadság,
Széchenyi, Zrínyi utcákat, valamint a Rábaszer, Báthori és
Tabán utca csapadékvíz-elvezetését oldottuk meg.
• A TOP-3.1.1-15 pályázati forrás felhasználásával,
76.439.797.- Ft összegben – amelyből 51.186.950.- Ft
volt a pályázati támogatás és 25.232.847.- Ft az önerő –
elkészült a Rákóczi utcában az óvodát a faluközponttal
összekötő kerékpárút és kerékpársáv. A kerékpárút építéséhez kapcsolódva, ezen a szakaszon új járdát építettünk, új,
szabványos buszmegállószigetet létesítettünk, kialakítottunk egy új parkolót az óvoda mellett, valamint elkészült a
település első kijelölt gyalogosátkelőhelye, növeltük a szikkasztó árkok befogadókapacitását és új fasort telepítettünk.
• Több kisebb fejlesztés mellett megvalósítottuk az Egészségház és a Polgármesteri hivatal világítás korszerűsítését. Bővítettük a térfigyelő kamera-rendszert is kettő kamerával,
amelyek az IKSZT-nél és az Arany János és a Harsányi Lajos utcák kereszteződésében kerültek elhelyezésre, tovább
növelve a település közbiztonságát.
• Nem önkormányzati, de településünk számára fontos fejlesztésként megtörtént a római katolikus templom világításkorszerűsítése, valamint több, mint 26 millió forintértékben korszerűsítette az önkormányzati tulajdonú iskolát
a Győri Tankerületi Központ.
folytatás a 2. oldalon
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folytatás az 1. oldalról
A 2018-as évben ismét sikerült Rábapatonán értékteremtő
beruházásokat megvalósítanunk, amelyeknek értéke meghaladta a 300 000 E Ft-ot. Záró pénzmaradványunk a 2018-as
év végén 64 956 E Ft volt.
Tájékoztató a 2019. évi tervekről az elfogadott költségvetés tükrében.
2019. évben költségvetésünket igyekeztünk úgy összeállítani, hogy kötelezően ellátott feladatainkon túl ismét jelentős
fejlesztéseket tudjunk megvalósítani önerőből és pályázati lehetőségek révén egyaránt. A 2019-es évben elsősorban az ingatlanfejlesztésekre fókuszáltunk.
Még a 2018-as év végén megvásárolta önkormányzatunk a
volt takarékszövetkezeti épületet 6 500 E Ft értékben, amelyet
március hónaptól bérbe is adtunk, új funkcióval ellátva a település központjában lévő lakatlan épületet.
Elvégeztettük a Katica Óvoda fűtéskorszerűsítését, többek
között új, energiatakarékos kazánok üzembe helyezésével,
több, mint 5 000 E Ft értékben. 2019 év tavaszán elkészült az
óvodai épület homlokzati hőszigetelése is 8 000 E Ft értékben.
Nagyobb, áthúzódó beruházásként folytattuk a sportöltöző építését, amelynek átadására várhatóan ez év nyarán kerül
sor, valamint egy sikeres pályázat révén egy új műfüves pálya
kialakítását is tervezzük az iskola mellett.
A 2019-es évben befejeződik a korábbi tűzoltószertár teljes
felújítása is, valamint szintén pályázati forrásból 1,5 km járdát
újítunk fel a Széchenyi utcában.
A TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00001 azonosítószámú,
Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés Rábapatona községben című pályázatunk a döntéshozók értesítése alapján

54.493.845.- forint támogatásban részesült. A pályázat révén,
a település jelentős részén - Kossuth utca, Árpád utca, Szentháromság tér, Széchenyi út, Szabadság út, Zrínyi utca, Hunyadi utca, István utca - felújítjuk a belvízelvezető árokrendszert, illetve új árok- és csatornarendszert építünk ki. Jelenleg
az előkészítési, tervezési folyamat zajlik, a munkák előreláthatóan 2020 év tavaszán kezdődhetnek meg.
Egy vidékfejlesztési, szintén sikeres pályázat révén településünk 9 000 E Ft támogatásban részesült egy 10 Ha területű
ipari célú faültetvény létesítésével kapcsolatban.
Terveink között szerepel az Egészségház és a Polgármesteri
Hivatal teljes felújítása is, amelyekre a Magyar Falu program
kínálkozó pályázati lehetőségeit kívánjuk felhasználni. Sikeres
pályázat esetén terveinket a jövő év folyamán tudjuk megvalósítani.
A Rábapatonai Plébániával együttműködve szintén egy pályázati lehetőség révén szeretnénk felújítani templomunkat, a
pályázat jelenleg elbírálás alatt van.
2019 évre kisebb beruházásokat is terveztünk, amelyekre
költségvetésünkben 8 000 E Ft-ot különítettünk el, tervezzük továbbá a közvilágítás korszerűsítését is, amellyel nemcsak
korszerűbbé, de energiatakarékossá és funkcionálisan hatékonyabbá is tennénk a jelenlegi rendszert.
Úgy gondolom, hogy 2019. évi fejlesztéseink, terveink
olyan értékteremtő beruházások lesznek településünkön,
amelyekkel nemcsak értéket növelünk és védünk, hanem hatékonyságuk révén kellően költségtakarékosak és előre mutatók is lesznek Rábapatona egészének, közösségi és egyéni értékeinek tekintetében.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

Tájékoztató
a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatásáról
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy azon személyek Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült,
a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018.
(XI.27.) Korm . határozat 2. sz. mellékletében meghatározottak alapján támogatást nyert 221 háztartás vonatkozásában.
A támogatást minden érintett az általa korábban megjelölt tüzelőanyag vásárlására fordíthatja 12.000,- Ft nagyságrendben.
Azon lakosok, akik korábban átvették az utalványokat,
az alábbi helyeken válthatják be utalványaikat:
Szabó Péterné egyéni vállalkozó által üzemeltetett

Szabó Tüzépen
Címe: 9012 Győr, Koroncói úti „TSZ major”
Felhívom azon lakosok figyelmét, akik még nem
vették át az utalványokat sürgősen tegyék meg, mivel a
támogatás felhasználási határideje jogvesztő.
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Ezúton kérem továbbá az utalványokat átvett, ezáltal
támogatásban részesített lakosokat, hogy az utalványon
szereplő tüzelőanyag

2019. december 15-ig
történő elszállításáról gondoskodni szíveskedjék, tekintettel arra, hogy 2019. december 15-e után a támogatás nem vehető át.
Aki a megjelölt időpontig nem veszi át a támogatást
a fent nevesített tüzépen azok számára a 12.000,- Ft-nyi
összeget az önkormányzat nem tudja megtéríteni, azt
köteles lesz visszautalni a központi költségvetés számára,
így a támogatás ezáltal elvész, ezért kérem hogy a fenti
határidőt tartsák be!
A szállítást a tüzépen is meg tudják rendelni akár oly
módon is, hogy több jogosult együtt kéri a fuvarozást,
megosztva ezzel annak szállítási költségeit.
dr. Németh Balázs
jegyző

A civil szervezetek önkormányzati támogatása
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 27-i testületi ülésén úgy határozott,
hogy a településen működő, ott székhellyel rendelkező,
a Győri Törvényszék által jogerősen nyilvántartásba vett
társadalmi szervezetek részére pályázati rendszerben juttat
természetbeni vagy pénzbeli önkormányzati támogatást, a
pályázó cél szerinti működésének támogatására. A pályázati eljárás során támogatható civilszervezet az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civilszervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv.
rendelkezései szerinti civil szervezet minősül és egyúttal a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
A 2019. március 18-i határidőig 6 db civil szervezet
nyújtott be pályázatot vissza nem térítendő önkormányzati
támogatásra, illetve természetbeni támogatásra. A pályázatok között érvénytelen nem volt.
A civilszervezeti pályázati rendszer keretében a megváltozott jogszabályi körülmények között csak a szervezettel

rendelkező és törvényszéki nyilvántartásba vett szervezetek
juthatnak önkormányzati támogatáshoz. Településünkön
azonban működnek olyan elkülönült szervezettel nem
rendelkező, be nem jegyzett önkéntes személytársulások,
amelyek önkormányzati támogatásban nem részesíthetők.
Ezek az informális szervezetek azonban szintén méltányolható közösségi célok érdekében fejtik ki tevékenységüket,
így saját közművelődési egységünkön, az IKSZT-n, illetve
annak programjain keresztül segítheti az önkormányzat
ezen magánszemélyek csoportosulásait. Négy ilyen szervezet juttatta el írásban a Polgármesteri Hivatalba az idei rendezvényterveit és kezdeményezését, hogy az önkormányzat
álljon kezdeményezéseik mellé.
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében 3.000.000,- Ft-ot különített el a civilszervezetek támogatására, melynek felosztásáról – a Pénzügyi- és
Településstratégiai Bizottság javaslata alapján - a Képviselő-testület döntött a 23/2019.(III.27.) határozatával az
alábbiak szerint:

Civil szervezetek
Megállapított
támogatási összeg:

Természetbeni
támogatás

300.000,- Ft

-

1.200.000,- Ft

Sportpálya rezsiköltsége és
falubusz használata.

Bolero Tánc és Sport Egyesület

400.000,- Ft

Tornaterem ingyenes használata
és a falubusz használata.

Rábapatonai Óvodásokért Alapítvány
Bilibáncs Népi Hagyományőrző és Kulturális Alapítvány
Rábapatonai Iskolásokért Alapítvány

300.000,- Ft
400.000,- Ft
300.000,- Ft

A civil szervezet neve:
Rábapatonai Polgárőr Egyesület és Közéleti Klub

Rábapatonai Besenyő Sportegyesület

Szervezettel nem rendelkező
önkéntes személytársulások
A szervezettel nem rendelkező önkéntes személytársulások
programjainak támogatására az Önkormányzati szakfeladaton
működtetett Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér tevékenységén keresztül nyújt az Önkormányzat támogatást az alábbiak szerint:
Személytársulás neve:
Nyugdíjasok Baráti Köre
Horgász Szakkör
Szivarock Együttes
Rábapatonai Női Klub

Megállapított
támogatási összeg
200.000,- Ft
50.000,- Ft
80.000,- Ft
70.000,- Ft

Molnár-Nagy Béla
polgármester

-

Tájékoztató
Igazgatási szünetről
A Kormány 2012. március 07. napján közzétett, 30/2012.
(III.7.) Korm. rendeletében foglaltakra tekintettel Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

31/2019.(IV.24.) határozatával
a Polgármesteri Hivatalban
2019. július 22-től augusztus 25-ig, valamint
2019. december 23-tól 2020. január 5-ig
igazgatási szünetet rendelt el.
A nyári igazgatási szünet alatt a szabadságok kiadására úgy
kerül sor, hogy a zavartalan ügymenet és feladatellátás, valamint az ügyfélszolgálat folyamatos működése biztosított.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

dr. Németh Balázs
jegyző
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Étkezés térítési díjak nyersanyagnormáinak felülvizsgálata
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 34/2017.(III.22.) határozatával döntött az önkormányzati konyha üzemeltetőjéről. E határozat alapján az
„Ördögkonyha” Kft-vel az önkormányzat megkötötte az
önkormányzati étkeztetési feladat ellátására vonatkozó Vállalkozási szerződést.
A Vállalkozási szerződés rögzíti, hogy a Felek az árakat évente egyszer felülvizsgálják. 2019. évben a képviselő-testület a
24/2019.(III.27.) határozatával

Temetői díjak változása
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. március 27-i ülésén a 2/2019.
(III.28.) önkormányzati rendeletével
módosította a köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről szóló 18/2001. (XI. 29.) önkormányzati rendeletét.
A rendelet tartalmazza a 2019. április 1-jétől hatályos
• temetkezési helyek megváltási díjait, valamint
• a temető létesítményeinek igénybevételi díjait
az alábbiak szerint:

az étkezés térítési díjakat felülvizsgálta – az „Ördögkonyha” Kft. javaslatával egyezően –, és 2019. április 1-jétől
az alábbiak szerint állapította meg:
Óvodás gyermek (tízórai + ebéd+ uzsonna)
494,- Ft/nap
Általános iskolás gyermek (csak ebéd)
436,- Ft/nap
Külső étkezők (ebéd)
822,- Ft/nap
Szociális étkezők
822,- Ft/nap
Nyugdíjas közalkalmazottak
822,- Ft/nap.
A határozat alapján a Képviselő-testület megalkotta
A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló
14/2011.(V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló 4/2019.(III.28.) önkormányzati rendeletét,
A helyben nyújtandó szociális ellátásokról szóló
4/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló 5/2019.(III.28.) önkormányzati rendeletét.
A rendeletek a www.rabapatona.hu weboldalon megtekinthetők.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

A temetkezési helyek megváltási díja
1.) Egyes sírhely
25 évre 15.900.- Ft/sírhely*
2.) Urna sírhely
25 évre 12.700.- Ft/sírhely*
3.) A kettes sírhely díja a mindenkori egyes sírhely díjának
kétszerese.
*A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

A temető létesítményeinek igénybevételi díjai
1.) Ravatalozó használati díja alkalmanként 14.400.- Ft*
2.) Halott átvételének díja alkalmanként
4.100.- Ft*
3.) Hamvak átvételének díja alkalmanként 3.300.- Ft*
4.) Hulladékkezelési díj		
4.100.- Ft*
5.) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők
(jellemzően síkövesek) nem kötelezettek temető fenntartási hozzájárulás fizetésére.
*A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák

A rendelet teljes szövege megtekinthető a
www.rabapatona.hu weboldalon.
dr. Németh Balázs
jegyző

Helyi Választási Iroda tájékoztatója
a 2019. május 26-i Európai Parlamenti választás szavazóköri eredményeiről
001. Katica Óvoda

002. IKSZT

Névjegyzéken szereplő választópolgárok száma:

1069

1037

Szavazóként megjelent választópolgárok száma

400

424

4

6

Érvényes szavazatok száma

396

418

1. Magyar Szocialista Párt-Párbeszéd Magyarországért Párt

12

14

2. Magyar Kétfarkú Kutya Párt

7

11

Érvénytelen szavazatok száma

3. Jobbik Magyarországért Mozgalom

31

33

4. FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt

242

265

5. Momentum Mozgalom

22

20

6. Demokratikus Koalíció

61

49

7. Mi Hazánk Mozgalom

12

14

8. Magyar Munkáspárt

0

9. Lehet Más a Politika

9

4
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dr. Németh Balázs
jegyző

Nemzeti ünnep - 2019. március 15.
Molnár-Nagy Béla polgármester ünnepi beszéde

Erre tanít minket március 15. Ahogy a tavasz kezdetén
a természet új erőre sarjad, túllépve a múlton, mindig utat
törve magának, úgy ennek példáján ne hagyjuk magunk a
reménytelenségben. Legyen hitünk saját magunk boldogulásában, segítsük egymást, ha kell, mert így épülhet tovább
összetartó erőnk, családunk, falunk, nemzetünk.
Közösségeink és nemzetünk megmaradásához azonban
közös értékek kellenek, amelyeket el kell fogadnunk, még
ha sok esetben személyes, vagy csoportos, pártos érdekeink
ellen való is. Erre is példát mutat március 15, hiszen a nagy
közös cél, az ország függetlenségének kivívása összekovácsolta a nemzet legnagyobb részét.
Tisztelt ünneplő közösség!
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket az 184849. évi magyar forradalom és szabadságharc 171. évfordulóján.
A tankönyvekből mindannyian tudjuk, hogy 1848.
március 15-én kitört a pesti forradalom. Tudunk a márciusi ifjakról, Vasváriról, Petőfiről, a forradalmat követő szabadságharcról, tudjuk ki volt Kossuth Lajos, Bem apó, de
hallottunk már a világosi fegyverletételről is. De bizonyosan nem tudjuk, hogy mit is ünneplünk valójában március
15-én, mi magyarok idehaza és a nagyvilágban.
Mit ünneplünk tehát? Személyeket, eseményeket, vagy
csak azt, hogy mindig keserű magyar sorsunkon lázadó bátorsággal tudtunk fordítani és ennek példáján mindig megvan a lehetőségünk fordítani, ellenszegülni, sorsunkat saját
magunk javára fordítani?
Igen. Erre tanít most is 171 év távlatából forradalmunk
és szabadságharcunk. Azonban ne várjuk azt, hogy más
segítsen sorsunk jobbra fordulásán, ne várjuk azt, hogy
mindig más oldja meg helyettünk azt, hogy nekünk jobb
legyen. Ne várjuk, mint magyar nép és ne várjuk, mint
magyar ember, ne várjuk, mint nemzet és ne várjuk, mint
egyén sem. Ne várjunk, hanem tegyünk érte, cselekedjünk,
hiszen nem várta sem Petőfi, sem Kossuth sem.

A függetlenség, az önkormányzás lehetőségét a községeknek, így Rábapatonának is megadta az 1848. évi XXIV.
törvénycikk, amelynek értelmében elöljáróságot választhatott a település. Érdekesség, hogy ekkor is hét fő alkotta a
település vezetését.
Az önkormányzatiságunk a mai napig megmaradt és
mi ennek, a saját magunk kormányzásának, önrendelkezésünknek a szellemében próbáljuk építeni, erősíteni településünk a XXI. század kihívásainak megfelelően.

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
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Rábapatona az elmúlt időszakban az adódó lehetőségeket próbálta kihasználni, de mégsem az volt a célunk,
hogy mástól várjuk településünk fejlődését. Tettünk érte
saját magunk a képviselőtestület vezetésével és a patonaiak
támogatásával, még akkor is, ha a közös érdek, néha felülírta az egyéni érdekeket is. Nem másra várva tettünk saját
településünk boldogulásáért és fejlődéséért, mert úgy gondolom, ez az igazi önkormányzatiság, amellyel nemcsak
példát mutathatunk, de országunkat és nemzetünket is
erősíthetjük.
Ebben a szellemiségben őrizzük mi, patonaiak március
15 eszményét.
Köszönöm, hogy meghallgattak!
Molnár-Nagy Béla
polgármester
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Mozgalmas tavasz a nyugdíjas klubban
Április 27. Ikrényben voltunk kistérségi találkozón, nagyon jól éreztük magunkat. 10 fővel vettünk részt és régi
slágerekkel szórakoztattuk a házigazdát és vendégeit, az Abdai és a Börcsi nyugdíjas klub tagjait.
Május 4. 45 fő egynapos kiránduláson vett részt, a Mária Besnyő Nagyboldogasszony Bazilikát látogattuk meg,
majd Gödöllőn a Grassalkovich kastély következett (Sisi
kastély).
A tárlat vezetés nagyon részletesen bemutatta nekünk a
kastély történetét. A kastély büfében nagyon finom kávé és
üdítő fogyasztása után indultunk tovább. A Vácrátóti arborétum várt bennünket, ahol gyönyörű fák között még gyönyörűbb üvegházakat találtunk tele szebbnél szebb virágokkal.
Utunk végén egy jó kis vacsorát fogyasztottunk el Bicskén a Báder Fogadóban, vacsora után gazdag élményekkel
indultunk haza.
Május 11. Ismét Ikrényben jártunk, a Nefelejcs dalkör megalakulásának 5. évfordulóját ünnepelte. A rendezvényen részt vett az Ikrényi Nefelejcs dalkör, az Abdai
Gyöngyvirág baráti kör énekkara, a Likócsi dalkör és mi, a
Rábapatonai Eőry Endre dalkör is.
Nagyon jól sikerült a műsorunk Barsi Ernő bácsi
Patonáról és a Rábaköz dalaiból összeállított népdalait adtuk elő. A műsorok után, finom vacsorát kaptunk, és utána
egymást szórakoztatva nagyon sokat énekeltünk.
Május 19-26. 42 fő (Enese és Rábapatona nyugdíjasai)
üdült Hajdúszoboszlón, mint minden évben az iskolai szünet előtt itt pihentünk. Egy hétig kényeztettek bennünket
jobbnál jobb kezelésekkel, egész napos gyógyfürdőzéssel.
A visszhang nagyon jó volt, mindenki jól érezte magát. Tervezzük, hogy jövőre ugyanide visszatérünk.
Király Józsefné
klubvezető

TeSzedd! Rábapatona
Rábapatona is csatlakozott márciusban a TeSzedd! országos szemétgyűjtési akcióhoz, amelynek keretében az
önkéntesek külterületen, míg az általános iskolások belterületen gyűjtötték össze a felelőtlen emberek által kidobott
szemetet.
Köszönöm az iskola tanulóinak, a Polgárőr Egyesületnek, a Nyugdíjas Klubnak, a Női Klubnak, a Bilibáncs
Alapítványnak, valamint a civil önkénteseknek az önzetlen,
példamutató tevékenységét.
Az akció eredménye 154 zsák gyűjtőpontra összegyűjtött, valamint 15 m3 hulladékudvarba szállított szemét.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

Horgászszakkör – versenyeredmények
A 2018/2019-es tanévben is folytatódott a munka a főként
a fiúk körében kedvelt horgász szakkörben Molnár Ferenc vezetésével. Felkészültek a tavaszi versenyekre, amelyeken sikeresen szerepeltek.
2019. április 13-án kedvezőtlen időjárási viszonyok mellett
rendezték meg Győrben a Mosoni Duna holtágon a szigetköz
Horgászegyesület házi gyermek- és ifjúsági versenyét, amely
egyben válogató volt a megyei versenyre. Helyezések gyerek
kategóriában: 1. Takács Ádám, 3. Nagy Ádám; ifjúsági horgászok: 1. Stoller Ambrus, 2. Nagy Zoltán, 3. Stoller Norbert.
A megyei versenyen május 11-én ifjúsági horgászaink szerepeltek kiemelkedően.
Eredmények – gyerekek/ivadék korúak: Takács Ádám célba
dobásban 3., Nagy Ádám elméletben ért el 3. helyezést. Nagy
Kármen összetettben 3. helyezett lett a lányok között. Gyermek kategóriában Kertai Klaudia dobásban 2. helyezést ért el.

Az ifjúsági horgászok között taroltak fiaink, az elhozható
16 kupából 10 Patonára került. Stoller Ambrus megnyerte a
horgászatot, az elméletet, a célba dobásban pedig 3. helyezett
lett, így összesítettben is megszerezte az első helyet. Nagy Zoltán a horgászatban 2., az elméletben 2., a célba dobásban 1.
lett, így összesítettben is megszerezte a második helyet. Harmadik versenyzőnk, Stoller Norbert, célba dobásban 2., horgászatban 3. helyen végzett.
Május 26-án Kertai Klaudia 2. helyen végzett a megyei szövetség által rendezett Gyermeknapi Horgászversenyen.
Gratulálunk a felkészítőnek és a versenyzőknek a kiváló
eredményekhez, és további sikeres szereplést kívánunk még az
idei versenyszezonban!
Molnár Csilla
szülő
ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
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Magyar Hősök Emléknapja - 2019. május 26.
Molnár-Nagy Béla polgármester ünnepi beszéde
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Patonaiak!
Tisztelettel köszöntök minden megjelentet a Magyar Hősök
Emlékünnepén. Azon az ünnepnapon, amelyet a XX. századi két
törvénycikk után végül a 2001. évi LXIII. törvény tett ismét hivatalos emlékünneppé, a rendelkezés alapján „a magyar nemzet
soha el nem múló hálája jeléül, a ma élő és a jövő nemzedékek
okulására, a hősök dicsőségére”.
Az állam rendelkezett, mint ahogy korábban arról is, hogy
nem megengedett a hivatalos megemlékezés. Mi, akik most itt
vagyunk, megemlékezünk, mert nem szabad elfelejtenünk az elődeink által hozott áldozatot, nem szabad elfelejtenünk a háborúk
borzalmait és azt a szörnyűséget, ami csak emberrel megtörténhet
ebben a világban; az élete elvesztését.

Az állam rendelkezett, hogy menniük kell és ők tették a dolgukat. Azonban egy méltán híres ferences atya szavait idézve a
törvényeket nem kell mindig betartani, hiszen a törvényeket
is emberek alkotják. Egy törvényt kell betartani; a szeretet törvényét. Szeretettel kell hát emlékeznünk az áldozatokra, mert
mindegy, hogy miért; meggyőződésből, hazaszeretetből, köteles-

ségből, vagy kényszerűségből, de hősök voltak ők mindannyian,
a haza és a mi hőseink. Szeretettel kell gondolnunk egymásra is,
ha nem szeretnénk ismét a háború pusztítását megélni és új emlékművek előtt megemlékezni az áldozatainkról.
Mi, akik most itt vagyunk nem akarjuk, hogy a XX. századi
szörnyű háborúk patonai áldozatai feledésbe merüljenek. Intő
példaként kell azonban, hogy álljanak előttünk, hiszen borzalom maga egy családtag, férj, testvér, fiú, vagy apa elvesztése,
de szörnyű a hiánya is, mint a vesztes háborúk után az itthon
maradottaknak.
Ma már csak alig néhányan emlékeznek a két emlékmű talapzatán lévő nevek mögötti emberekre, nevek maradtak csupán egy
emlékművön, nevek, amelynek aranybetűiért az életükkel fizettek.
Mikor az akkor óvodás kisfiammal megnéztük a hősi emlékműveket, mindig megkérdezte; Apa, de hol vannak a katonák?
Most már iskolába jár és tudja, hogy nem tudhatjuk a testüket
hol rejti a föld, de tudjuk, hogy a lelkük itt van, ebben a faluban,
Patonán.
Köszönöm!
Molnár-Nagy Béla
polgármester

Jubileumi ünnepség – 70 éves a rábapatonai óvoda
Június 1-jén, szombaton ünnepeltük az óvoda fennállásának
70. évfordulóját.
Az ünnepségen egykori munkatársak, óvodások, óvónők, szülők, szomszédos községek intézményvezetői és a településvezetők
is részt vettek, együtt ünnepeltek jelenlegi ovisokkal.
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Először Bukta Zoltánné óvodavezető köszönte
meg, hogy sokan elfogadták meghívásukat, majd
röviden az óvoda hét évtizedes történetét ismertette.
Molnár-Nagy Béla polgármester köszöntötte a jubiláló intézményt, az ott dolgozókat, az ott nevelkedett régi
és mai gyermekeket.
Az évfordulón köszöntöttük az intézmény volt
és jelenlegi munkatársait, támogatóit és gyertyát
gyújtva megemlékeztünk
az elhunyt kollégákról.
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Az emléklap mellett egy fotódokumentációval ellátott kiadványt is átadtunk, amely erre az alkalomra készült Burján Imre
alpolgármester szerkesztésében.

Az ünnep tiszteletére a Katica Óvoda három csoportja is színre lépett, egy-egy dalos játékfüzérrel. A gyerekek kedves műsoruk
után ajándékokat vehettek át, majd az érdeklődők megtekinthették a Portéka Színpad gyermekeknek szóló „Vásári komédia”
című interaktív színházi előadását.
Mindenki örömére az ünnepség meglepetése egy jubileumi
torta volt, melyből egy-egy szelet jutott minden jelenlévő vendégek részére.
A nap zárásaként Kajos Roland tanítványai és a helyi Szivarock
zenekar kitűnő hangulatot teremtve szórakoztatta a jelenlévőket.
Az IKSZT aulájában kiállított régi fényképek szép emlékeket,
vidám pillanatokat idéztek fel a régi rábapatonai óvodásokban,
óvónőkben és dolgozókban. Az óvodások „Mi óvodánk” címmel
rajzkiállítással készültek a jubileumra.
Az ünnepnap kötetlen beszélgetéssel, emlékek felidézésével
fejeződött be.
Németh Annamária
IKSZT vezető

Tavasz a Katica Óvodában
,,Eget fest kékre, réteket zöldre,
arcodat mossa, festi pirosra,
fényt szór a földre, lombot a tölgyre,
szirmot havaz- a tavasz ”
/Mándy Stefánia/
A tavasz nagyon sok érdekes programot hozott el a számunkra!
A ,,SzelektÁLLJ” szemléletformáló rendezvénysorozat keretében a környezetvédelem fontosságáról, a szelektív hulladékgyűjtésről hallhattak a gyerekek. „Ki mit tud?” - Kónyban. Mesével,
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verssel, dallal készültünk és sok-sok élménnyel gazdagodva tértünk haza. A költészet napjára emlékezve, házi versmondó versenyünkön sok szép verset, verses mesét szavaltak el bátor kis
versmondóink.
A ,,Pindur-Pandur Mini Kresz” versenyre Győrbe utaztunk,
ahol nagyon szép eredményt értek el a gyerekeink a feladatok
végeztével. A felkészítésükben segítségünkre volt Gerendai Sándorné nyugállományú rendőr őrnagy, polgárőr, aki fáradhatatlanul, minden héten játékos módszereivel tanította a gyerekeket a
közlekedés szabályaira.
Az ,,Ovis-olimpiára Ikrénybe utaztunk, ahova már évek óta meghívott
vendégként tértünk vissza. Nagy lelkesedéssel küzdöttek a nagycsoportos gyerekeink, az óvó nénik és a szurkolóként
velünk érkező felnőttek mindannyian.
Nagy örömünkre, sok-sok érmet és ajándékot kaptunk.
Kis ,,Pacsirtáinkkal” az enesei énekes
népdal találkozón népdalcsokor előadásával léptünk színpadra.
A győri Vaskakas Bábszínházban
mindig különleges élményben van részünk a gyerekekkel. Az ,,Óz” meséjében
gyönyörködve varázsoltak el bennünket
az előadáson, a mese birodalmába.

Betekintést nyerhettek az iskola életébe az ősszel első osztályba induló gyermekeink Tóth-Dömötör Erika tanító
néni órájára látogattunk el, ahol nagyon
izgultak az ovisaink. Megnézhették, hogy
milyen is az iskola!
A papírgyűjtésében nagy segítségünkre vannak az óvodával szomszédos épületben lévő COOP-os bolt dolgozói és a
gyerekek szorgalmas szülei.
Az ,,Ovi-Zsaru” bűnmegelőzési program a nagycsoportos gyerekek részvételével történt. Szalay Zsolt c.r. törzszászlós
a program oktatója a gyerekek nyelvén
szólva hívja fel a figyelmet a gyerekekre
leselkedő veszélyekre.
A Rábapatonai Óvodásokért Alapítvány számlájára beérkezett összegből és
az önkormányzattól kapott ,,Civil szervezeteknek” nyújtott támogatásából,
szép és nagyon hasznos óvodai játékot,
egy kettős lengőhintát vásároltunk az
óvoda udvarára.
Már hosszú évek óta Varga Tiborné Erzsi segít az alapítványi tennivalók
könyvelésében.
Gyereknap alkalmából a szalonnasütés már hagyományteremtő program
nálunk. Virslit, szalonnát sütünk finom
zöldségekkel, gyümölcsökkel fogyasztjuk
és az udvaron sokat játszunk.
Június 1-jén ünnepeltük az óvodánk
70. évfordulóját. Nagyon sokan velünk
ünnepeltek, eljöttek a régi dolgozóink,
megnézték az óvodásaink vidám műsorát, beszélgettünk, nosztalgiáztunk, megnézték a fényképkiállítást és a Szivarock
zenekar teremtett jó hangulatot az együtt
ünnepléshez.
A támogatóinknak, segítőinknek és a
családoknak köszönjük, hogy segítették
munkánkat! Vidám nyarat, jó pihenést
kívánunk mindenkinek!
Bukta Zoltánné
óvodavezető
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Majális 2019
Május 1-jén reggel járták végig a falut a már szokásosnak
mondható útvonalon, lelkesítő indulókat játszva a Szivarock zenekar tagjai, hogy felébresszék a község lakóit.
A sportpálya is életre kelt, felállításra került a települési Májusfa, kezdetét vette a szabadtéri ételek főzőversenye a Rábapatonai
Polgárőr Egyesület és a Besenyő SE Női csapata nevezésével. Gratulálunk a Polgárőr Egyesületnek az „Arany Fakanál Díj” és a Női
csapatnak a „Közönségdíj” elnyeréséért.
9 órától a családi, baráti társaságok kispályás labdarúgótornáján szurkolhattunk.
A nap folyamán kézműves foglalkozás, játszóház, arcfestés és
óriás társasjáték szórakoztatta a gyerekeket. Ingyenes ugráló vár
és nosztalgia kisvonat várta a kicsiket. Délelőtt 10 ügyességi és
erőnléti feladattal összeállított 1, 7 km hosszú akadálypályán álltak rajthoz a futók.
A „Nap Hőse” címért járó díszes serleget második éve Dezső
Csanád emelhette magasba, gratulálunk!
A Koroncói Önkéntes Tűzoltó Egyesület 13:00 órától izgal-
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mas szimulált baleseti bemutatóval készült, egy az autóba szorult, balesetet szenvedett személyt kellett a hivatalos szerveknek
kimenteniük. Vágószerszámokkal eltávolították az ajtót, az autó
tetejét, végezetül a tűzoltók a begyújtott autót szakszerűen eloltották.
A Kisállat szépségversenyre nevezhették kedvenceiket a lelkes gazdik, minden kutyus, nyuszi és tengeri malac ajándékban
részesült. 14:00 órától a pannonhalmi Vipers zenekar koncertje
színesítette a programok sorát. Tizenegyedik alkalommal járta
körbe az egész falut a Motoros felvonulás.
Köszönjük szépen a Kónyi Polgárőr Egyesületnek a nap folyamán készített rengeteg finomabbnál-finomabb palacsintát.
Köszönjük minden résztvevőnek, hogy eljött és velünk ünnepelte Május 1-jét. Mindenkinek, aki bármely módon részt vett,
segített, hogy 2019-ban is egy jó hangulatú Majálist tudjunk magunk mögött.
Németh Annamária
IKSZT vezető

Látogatás az öt templomban
Május 13-án a 7. és a 8. osztályosokkal látogatást tettünk
Győrben, a világon egyedülálló, a Kossuth utcában található öt
templomban. Ez az öt templom öt különböző felekezetű vallás
hitéletének ad otthont.
A templomok előtt megnézhettük a nemrég felújított Nepomuki Szent János kápolnát, amelyet a katolikus vallás egyik
legnépszerűbb szentjének állítottak.
Utána az evangélikus öregtemplomot tekintettük meg, ahol
elmondták nekünk miért Sziget városrészben épültek ezek a
templomok, és azt is, hogy milyen fontos
történelmi eseményekben játszott szerepet
az evangélikus templom.
Majd a szépen felújított zsinagógát látogattuk meg, ahol megismerkedtünk a zsidó
hitélet néhány jellegzetességével is.
A zsinagóga udvarán tiszteletünket tettük a holokauszt győri áldozatainak állított
emlékmű előtt.
Ezután átsétáltunk a csodaszép, egyszerű református templomba, amelyet
hamarosan összehasonlíthattunk a pazarul díszített katolikus templommal. Erről
megtudtuk, hogy Győr második legnagyobb temploma és maga Ferenc József is
részt vett itt egy misén, amikor a kiegyezés
után Győrben járt.
Útközben megcsodáltuk a szépen felújított Kossuth utcát, ami régen Győr egyik

legelőkelőbb utcája volt. Reméljük, hamarosan visszanyeri régi
fényét.
Végül elsétáltunk a festői Bálint Mihály utcában található
görögkeleti templomhoz, amely lenyűgözött bennünket különleges ikonosztázával.
A kirándulást a Rábapatonai Iskolásokért Alapítvány segítségével valósítottuk meg.
Kertainé Bognár Ilona
tanár
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Versenyek eredményei
A Lengyel Alfréd Honismereti Versenyen Kis Eszter és
Hemperger Zsanett 7. osztályos tanuló 3. helyezést ért el.
A koroncói Rákóczi–napok szavalóversenyén Palócs
Boglárka 2. helyezést, Bári
Nóra 3. helyezést, Györe Sára
pedig különdíjat kapott.
A ménfőcsanaki Petőfi-napok szövegértés versenyén az
5-6. osztályosok között Györe
Sára 1. helyezést, Enzsöl Blanka 3. helyezést ért el.
A Czuczor Gergely Anyanyelvi versenyen az 5-6. osztályosok
között Györe Sára 2. helyezést ért el és hamarosan képviseli iskolánkat az országos döntőben.

Kertainé Bognár Ilona
tanár

A Rábapatonai Petőfi Sándor Általános Iskola értesítései
Tanévzáró
Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy iskolánk tanévzáró ünnepélyét az alábbi időpontban tartjuk.

2019. június 22. 10:00 óra
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Köszönet
Ezúton fejezzük ki köszönetünket Szabó Péternek, aki önzetlen segítségével lehetővé tette, hogy iskolánk udvarán egy új
kerékpártárolót építhessünk.
Márkus Gusztáv
intézményvezető

Barokk templomok
Iskolánk hatodik osztályos tanulói április 25-én kirándulást
tettek Győrben, ahol a nevezetes barokk templomokat, palotákat és szobrokat nézték meg.
Először a Karmelita templom gyönyörűen díszített barokk
oltárait és szobrait csodáltuk meg, majd megnéztük a templom
mellett álló Hab Mária szobrot is.
Ezután felsétáltunk a Székesegyházhoz, ahol a Könnyező Szűzanya képet és a Szent László hermát is megnézhettük.
Meghallgattuk a templom történetét, és megfigyeltük a barokk
díszítés jellegzetességeit.
Menet közben megcsodáltuk a Frigyláda szobrot, az Eszterházy-palotát és a régi városházát.
Innen elsétáltunk a közelben lévő Orsolyita templomba. Itt
egy kedves apácanővér fogadott bennünket, és bemutatta nekünk a rend történetét és a templom szépségeit.
Végül a híres Bencés templomot csodáltuk meg a gyönyörű
képekkel és szépen faragott padokkal. Majd sétáltunk egyet a
Széchenyi téren és szemügyre vettük a Mária-oszlopot és teret
körülvevő szebbnél szebb palotákat.
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A kirándulást a Rábapatonai Iskolásokért Alapítvány tette
lehetővé.
Kertainé Bognár Ilona
tanár

Digitális Témahét
Iskolánk 4. alkalommal vett részt a Digitális Témahéten,
melyre ebben az évben április 8-12. között került sor. Az 5-8.
osztályos tanulók írók, költők, irodalmi szereplők nevében hoztak létre oldalt. Az 1. osztályosok animációkat, rövid történeteket
készítettek tableteken.
Az iskola fő projektjében a 2-4. osztályosok vettek részt. Ők
először sétát tettek Rábapatona központjában, ahol ismereteket
szereztek a templomról, a Mária szoborról, a Büszkeségpontról,
illetve a tájházban kiállított tárgyakról. A tájházban Németh Annamária és Kertai Lászlóné volt segítségünkre, amit ezúton is köszönünk. Köszönjük továbbá a Polgármesteri Hivatal segítségét is
abban, hogy a gyerekeknek pontos információkat tudjunk adni
Rábapatona nevezetességeiről. A séta során a gyerekek sight-okat,
fényképeket is készítettek a meglátogatott helyszínekről. A sétát
követően a látottakhoz, hallottakhoz kapcsolódó feladatokat
oldottak meg az alsósok: rajzokat, szófelhőt készítettek, kódoltak, anagrammát oldottak meg. Mivel a Digitális Témahét előtt
érkezett meg az Abacusan Stúdiótól 10 hétre egy robotkészlet,
így ezt is felhasználtuk a témahét során: a gyerekek megépítették
Rábapatonát. Elkészült a templom, a Rába-híd, a kinti tanterem,
a tájház, az erdő, egy besenyő harcos, a Mária szobor is. A szakkörösök készítettek egy robotot is, amely körbejárta ezeket az
építményeket.
Nagy örömünkre Molnár-Nagy Béla polgármester úr nemcsak megtekintette ezt a mini kiállítást, hanem érdekes történeteket is mesélt a gyerekeknek, amit nagyon köszönünk.

Pedagógusok szakmai napja
Május elején tantestületünk Szakmai napon
vett részt a Vaskakas Bábszínház szervezésében. Az
egész napos program sok érdekes előadást tartalmazott.
A színpadi látvány története és dramaturgiája
– Markó Róbert a Vaskakas Bábszínház művészeti
vezetőjének előadásában nemcsak érdekes, hanem
humoros is volt.
Két felnőtteknek szóló előadást is láthattunk,
melyek elgondolkodtatók voltak és a mindennapi pedagógiai munkánkban tudjuk ezeket kamatoztatni: a másság elfogadása, az idősek tisztelete.
Alaine - Ideje a meghalásnak - Markó-Valentyik
Anna és az Akvárium - Bora Levente előadásában.
A két színész játéka maradandó élményt nyújtott mindenkinek. Képben megélni, képpel mesélni - Tolnay Imre képzőművész előadását figyelhettük meg a délután folyamán, ami a művészeti
oktatásban nyújt segítséget.
A nap zárásaként Paradicsomleves betűtésztával
címmel a Vaskakas Bábszínház művészeinek koncertjét hallhattuk és legnagyobb örömünkre megtudtuk, hogy a 2019/2020-as tanévben a gyermekbérlet előadásaiban az egyik ez a darab lesz.
Alsós munkaközösség

A hét zárásaként olyan QR kódokat olvastak le a gyerekek,
amelyek Rábapatonához kapcsolódó kérdéseket rejtettek. Jó volt
látni, ahogyan a csoportok tagjai együtt dolgoztak, keresték a QR
kódokat.
Mindenki nagyon jól érezte magát.
Nagy örömünkre a zsűri a Micro:bit „Kódolj velünk!” intézményi különdíjával jutalmazta projektünket. A 10 darab
Microbit go eszköz átadására ünnepélyes keretek között június
8-án kerül sor Budapesten.
Alsós munkaközösség

Ismét szárnyalt a muzsika
Május 9-én délután Enesén immár 4. alkalommal került megrendezésre a
Muzsika szárnyán zenei rendezvény.
A házigazdán kívül a kónyi és a rábapatonai iskolások szerepeltek. A nyitó
zene után mi kezdtünk a műsorunkkal. Először a 2. és a 4. osztályos szólisták – név szerint Molnár-Nagy Nóra Anna, Váradi Boglárka Gerda, Takács
Csongor Olivér, Csepi Lara Blanka, Nagy Jázmin, Nagy Karolina. Felkészítőjük Beneiné Jobbágy Anita volt. Majd következett az énekkar. Népek zenéit,
kánonokat és mai slágereket adtak elő. Nagyné Folkmayer Enikő tanító és
Albert-Tóth Tamás tanár vezetésével, aki zongorán kísérte az énekkart. Az
előadott dalokat hallva büszkék voltunk tanítványainkra.
A kónyi gyerekek is ügyesek voltak, Varga Pálma tanárnő vezetésével
Gryllus Vilmos gyerekdalaiból és rajzfilmslágerekből énekeltek.
Az eneseiek hangszeres produkciókkal színesítették a délutánt.
Köszönetet szeretnénk mondani Tschurl Károly úrnak, Karcsi bácsinak, aki
az egész rendezvénysorozatot elindította és finanszírozza. Köszönjük Karcsi bácsi!
Reméljük jövőre Kónyban találkozunk!
Nagyné Folkmayer Enikő
tanító

Matematikaverseny

Március 23-án került sor a Kalmár Matematikaverseny megyei fordulójára, melyen iskolánk tanulói is részt vettek. Berecz Lilla 3. osztályos tanuló
megyei 2. helyezést ért el, amivel bejutott a verseny országos döntőjébe is.
Az országos döntőre május 24-25-én került sor Budapesten a Szent Margit Gimnáziumban. A gyerekek mindkét napon 5 logikai feladatot oldottak
meg 60 perc alatt. Az eredmények összesítése alapján Berecz Lilla országos
17. helyezést ért el, amihez szívből gratulálunk.
Tuboly Rita, tanár
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BOLERO
régi-új köntösben
Egy újabb mérföldkőhöz érkezett
a BOLERO Tánc- és Sportegyesület.
Júniustól régi-új vezetői és edzői csapat veszi át a tevékenységet a csoportban. Szeretettel várunk minden olyan
fiatalt, aki érdeklődik a tánc iránt.
Idén a dance show, illetve modern
mellett ismét helyet kap a fantasy kategória is.
Tanárainkkal – régi táncosok, akik
mára képzett szakemberek – már az
augusztusi tánctáborban találkozhatnak, melyre június közepéig várjuk a
jelentkezőket.
Az edzéseket és a balett órákat továbbra is szombatonként, a
rábapatonai IKSZT rendezvénytermében tartjuk. Vezető edző Bognár
Noémi lesz, az elnökséget ismét Molnárné Bán Erika veszi át.
Várjuk mindazok jelentkezését,
akik kedvet éreznek a tánchoz!

TÁNCTÁBOR
Helyszín:

Rábapatona, IKSZT – Tornaterem

Ideje:

2019. augusztus 12-16.
Kezdés minden reggel 8:00 órakor

Tanárok:
Közreműködik:
Erőnléti edzések:

Bognár Noémi, Molnárné Bán Erika
Szalai Dóra, Rátkai Piroska
Nagy Evelin

Jelentkezési határidő:

2019. június 15.

A tábor költsége:

10.000,- Ft/fő
+ ebéd 4.000,-Ft/5nap

Jelentkezni személyesen vagy a következő
elérhetőségek egyikén lehetséges:
E-mailben: boleroened@gmail.com
Telefonon: 20/2265252 (Bognár Noémi)

Jelentkezni a következő
elérhetőségek egyikén lehet:
Tel.: 20/ 226 5252 (Bognár Noémi)
E-mail: boleroened@gmail.com

Szeretettel várunk minden
érdeklődőt!

BOLERO
Tánc- és Sportegyesület

I. Fokozatú önkéntes
tűzoltó verseny
Győrújbarát
Május 18-án Győrújbaráton rendezték az
l. Fokozatú önkéntes tűzoltó versenyt, ahol
gyermek lány kategóriában egy Rábapatonai
csapat is indult. A kétfordulós versenyen a
lányok a feladatokat hibátlanul teljesítették,
az időeredményük alapján negyedik helyezést
érték el.
A felkészítésben részt vett: Szokolics Norbert, Borsos Attila és a Koroncói Önkéntes
Tűzoltó Egyesület, ami az eszközöket biztosította.
Gratulálunk az elért eredményhez!
Szokolics Norbert
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BOLERO GÁLA 2019
A Bolero Tánc és Sportegyesület 2019. május 18-án tartotta hagyományos jótékonysági Gáláját.
Az esemény elsődleges célja az volt, hogy táncosaink bemutathassák produkcióikat településünkön nagyközönség
előtt, valamint az, hogy a befolyt támogatások összegével
csökkenthessük a versenyek költségeit.
Délután 15:00 órára érdeklődőkkel telt meg az IKSZT
rendezvényterme. A programot a legkisebb táncosok produkciója nyitotta meg, majd egyesületünk apraja-nagyja
bemutatta az idei évad koreográfiáit. Vendégfellépőinknek
köszönhetően más táncstílusok képviselői is megjelentek a
színpadon, ezzel is emelve a Gála színvonalát.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek,
aki támogatta rendezvényünk sikeres lebonyolítását.
A délután során a közönség soraiból többen kifejezett érdeklődéssel figyelték táncosainkat, talán néhányan ihletet is
kaptak a tánctanuláshoz és csatlakoznak egyesületünkhöz a
következő évadtól. A délután során elbúcsúztattuk jelenlegi
edzőink egy részét, akik a következő évadban már nem tartanak velünk, és köszöntöttük az új edzőket. A Gálát tombolasorsolás zárta, mely során számos értékes nyeremény talált
gazdára.
Bolero Tánc- és Sportegyesület

VÉRADÁS Rábapatonán!!!
2019. június 25. (KEDD)
16:00-19:00
IKSZT Rábapatona,
Szentháromság tér 1.
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3 in 1
Összegyűjtve a lényeges részleteket, gondolatokat, mellé némi számmisztika és beugrik a jól ismert instant kávé neve, amely
ihlette írásom címét.
Három hónap küzdelem, hogy legyen
egy kellemes napunk.
Három év várakozás egy lehetőségre.
Három elmebeteg akik közösen egy kört
teljesítenek a Balaton körül.
Élménybeszámoló, kedvcsináló és motiváció egy cikkben.
Minden fejben dől el, ezt állítják. Az
én fejemben három éve eldőlt, hogy amint
alkalom adódik körbe futom a Balatont,
lehetőleg három fős váltóban. Tavaly október elején megláttam, hogy hamarosan indul a nevezés a 13.
Ultrabalaton futóversenyre, amely 2019 májusában kerül megrendezésre és amelyen Balatonfüredről, Keszthely irányába indulva kell egy kört teljesíteni a tó körül.
Úgy alakult, hogy 8 fős váltóval nevezünk a versenyre. Eljött a
nevezés napja, s ha már számmisztikát, október 13-án 13 óra 13
perckor nyitották meg a nevezést. 22 perc alatt betelt a nevezési
keret, s az érdeklődés mértékéhez egy adat, kb. 13 000 futó vett
részt az idei eseményen. A 8 fős váltó kategóriában közel kétszeres
volt a túljelentkezés, nem voltam szerencsés és elég gyors, nem
sikerült neveznem. Szomorú voltam, ám később eszembe jutott,
úgy láttam a nevezési rendszerben, hogy a három fős váltóban
alig van túlnevezés. Gondoltam ebből úgy is hullik ki pár csapat,
akik duplán neveztek, illetve aki nem fizeti be időre a nevezési
díjat, ezért pár óra múlva beneveztem nomen est omen a Triumvirátus nevű csapatot három fős váltó kategóriában, egyenlőre
már csak várólistára. A hatalmas érdeklődés hatására a szervezők
pár nap múlva jelezték, átszervezik kicsit a versenyt, így az alacsony létszámú váltók esetében létszámbővítés várható. Néhány
nap múlva kaptam is az értesítést, a várólistáról bekerültünk a
nevezettek közé!! Szuper! Igen ám, de még csak egyedül vagyok.
Kellene még két futó és azért nem ártana egy kerékpáros kísérő
sem. Még laikusként is sejthető, hogy ekkora táv teljesítésére képes és hajlandóságot tanúsító ismerőst nem könnyű keríteni. Sok
választásom nekem sem akadt, de szerencsére jó helyen keresgéltem és rövid egyeztetést követően össze is állt a csapat, Patonai
Gábort és Kovacsics Tamást sikerült rávennem erre az őrültségre.
Kerékpáros kísérőt családon belül sikerült találni, a megkeresést
követően, Kiss Zsolt gondolkodás nélkül vállalta, hogy leteker
220,1 km-t.
Közeledett az év vége, lassan el kellett kezdeni a tudatos fel-
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készülést. Természetesen több év után pont most kell lebetegednünk egy-egy hétre. Január végére mindenki elkezdte az edzéseket. A következő két hónapban az időjárás is edzett bennünket,
pszichésen és fizikailag egyaránt. A hideg, az erős szél és (vagy)
eső ami keserítette az életünket és ezeket nem egyszer órákon keresztül el kellett viseljük, mert a felkészülés elengedhetetlen része
volt a lassú tempójú, de olykor 3-4 órás futóedzés. Szerencsére a
felkészülés végére sérülés nélkül jutott el mindegyikünk.
A szervezők a teljes távot 49 szakaszra osztották, ezek hossza
1,5 és 10 km között változik. A verseny közeledtével leegyeztettük ki melyik szakaszt teljesíti. Eleinte 12-16 km - es távokat alakítottunk ki több rövid szakaszból, a későbbiekben már csak 5-8
km- es távokat futottunk, ezeket úgy alakítva, hogy összességében
mindhármunknak közel 73-74 km legyen a megtett táv.
Az utolsó héten már csak pihentünk és az időjárás előrejelzéseket olvasgattuk, mert eleinte sok esőt prognosztizáltak, de szerencsére ez nem teljesen igazolódott be. Az esetleges többszöri elázás
miatt jóval több ruhát kellett vigyünk ehhez még hozzáadódik a
sok folyadék és étel illetve táplálék-kiegészítők, amelyek ekkora
táv esetén elengedhetetlenek a sók, nyomelemek stb. pótlására.
Emiatt elég sok a lett a szállítandó holmink, s hogy mindenünk
lejusson, segítségül kaptuk az Önkormányzattól a falubuszt,
amelyet ezúton is köszönünk. A busz vezetéséhez is egy erre alkalmas, rutinnal rendelkező és jól tájékozódó sofőrre volt szükség,
akit meg is leltünk Varga Zoltán személyében.
Csapatunk május 11 -én reggel 9.10 perckor rajtolt, s hogy ne
legyen semmi esetleges baki vagy késés, néhányan már előtte este
leutaztunk Balatonfüredre, így fel tudtuk venni a rajtcsomagokat
is, amely többek között a rajtszámot, időmérőchipet tartalmazza.
A falubusz a csapat másik felével csak szombat hajnalban indult
Patonáról.
A rajt napján korán keltünk. Nagy adag zabkását készítettünk
és lefőztünk több adag kávét, természetesen kotyogós főzőben,
ha már dolgozunk vele….. . Közben a busz is megérkezett, kísérőinkkel együtt, irány a rajt. Kísérőként Kissné Nagy Edina, Kiss
Jennifer és Nagyné Nagy Marietta vállalta, hogy rajtunk tartja a
szemét.
A versenyközpont idén először az Annagora Aquaparkban került kialakításra, innét indultak, majd ide érkeztek vissza a résztvevők.
A rajtnál az előre kiközölt időpont előtt 10 perccel szólítják
a rajtzónába a csapatokat. Bemelegítést követően, Zsoltival mi
is beálltunk a többi, közel 50, három fős váltó első tagja mellé a
rajthoz. Az időjárásra nem lehetett panasz, kellemes hőmérséklet
és napsütés közepette indultunk útra.

Az első szakaszon Füredtől Pécselyig tartott, ahol már bele kóstoltunk az emelkedőkbe. Itt Gábor váltott, aki Balatonakalit vette célba, szintén ízelítőt kapva a Balaton felvidék emelkedőiből.
Akalin Tamás folytatta közös utunkat Köveskálig. Aztán ismét
én következtem Köveskáltól Salföldig, aminek nagyon örültem,
mert szemügyre vehettem szinte a teljes Káli-medencét. Utánam
Gábor volt az érintett, egészen Badacsonytördemicig. Neki is
különleges szakasz jutott, mert egyrészt megcsodálhatta a Badacsonyt, másrészt áthaladhattak a Varga pincészeten. A felsorolt
élményeket Zsolti a biciklin mind átélhette, ami irigylésre méltó,
cserébe azonban az összes emelkedőt le kellett küzdenie. A verseny során a váltás mindig ebben a sorrendben volt tervezve, így
a sorminta alapján Tomi következett. Vonyarcvashegyre kellett
eljutniuk Zsoltival, ami gyakorlatilag sikerült, csak külön-külön!
A sok futó között ugyanis szem elől tévesztették egymást és persze nálunk futóknál nem volt telefon. A váltópontnál
Zsolti észrevétlenül áthaladt, Tomit szerencsére elcsíptük, így én kerékpáros kíséret nélkül haladtam tovább
Fenékpusztáig. Közben Zsoltit is elértük telefonon, aki
így a következő váltásnál bevárt bennünket. A csapathoz időközben csatlakozott Patonainé Fodor Katalin is,
aki a kíséret mellett edzésként futott is velünk néhány
szakaszt. A váltópontokon egyébként minden esetben
le kell chekkolni, így követhető a csapat haladása, vis�szanézhetők a szakaszidők, továbbá ellenőrizhető, hogy
áthaladtak e az adott ponton a versenyzők.
Az egymásra találást követően folytattuk utunkat
egymást váltva, immár a déli parton. Egy hosszabb szakaszon itt különösebben érdekes esemény a beesteledéstől eltekintve nem történt és a tájegység sem érdemel
különösebb említést. Hogy ne ússzuk meg szárazon,
azért éjfélre Siófokra odaért az eső. Minden kaptunk a
csapadékból bőven, így Zsolti kivételével többször átöltöztünk. Neki ez sajnos nem adatott meg, esőkabátja
csak részben védte ill. a hőmérséklet csökkenés miatt
a kezei már eléggé fáztak. A Balaton ezen kevésbé kiépített, gyenge közvilágítású részén, szakadó esőben haladva voltak szakaszok ahol nagyon rosszul láttuk, hová
is lépünk. Itt már egy jó ideje nem kívántuk a szilárd
ételt. Folyadékon és sportétkeken tengődtünk, de jól
bírta mindenki. Kísérőink, sofőrünk egyaránt állta a

sarat. Balatonfűzfőnél újratervezésre került
sor, ugyanis Gábor és Tamás nem találták
meg egymást, így Gábor továbbment Balatonalmádiig.
Kihangsúlyoznám, nagyon nem kellemes
60-70 km után, ha beesik akár csak néhány
nem tervezett plusz km. A hátralévő távot
kicsit átszerveztük, de nem estünk ki a lendületből, mert nem mondtuk ki, de tudtuk,
innét már sikerülni fog. Kezdett világosodni és a sötétséggel távozott az eső is. A cél
előtt megvártuk Gábort és együtt futottunk
be a célba. Utolsó métereket még megtoltuk
az emelkedőn és így haladtunk át a célvonalon. Sikerült! Közel háromnegyed órával
rövidebb idő alatt, mint terveztük. Egészen
pontosan 20 óra 14 perc alatt értünk körbe,
12-ként a 100 három fős váltó közül.
Fotó, befutó érem a nyakba és írhatnám,
hogy felfoghatatlan érzés volt, de ebben a
pillanatban még nem fogtuk fel mi is történt
velünk.
Egy óriási élmény, illetve kaland és persze hatalmas fizikai és
mentális kihívás egy ilyen sporteseményen részt venni, azt teljesíteni. Hosszú időre pozitív élmény marad, amelyből alkalmanként
akár erőt is meríthet aki végigcsinálta.
Köszönjük ezúton is a támogatást, kísérőinknek pedig a segítséget. Nem mondom, hogy hamarosan részt veszünk hasonló
versenyen, mert a felkészülés rengeteg időt igényel, aminek a levét a család és az otthoni teendők isszák meg.
Remélem beszámolóm kedvcsinálóként is megállja a helyét,
ha nem is ekkora távok teljesítéséhez!
Nagy Gábor
települési-képviselő

Iskolai sportélet
A 2018/2019-es tanév 2. félévében is szép számmal vettek
részt iskolánk tanulói sportversenyeken.
Március 8-án Győrszemerén voltunk lány labdarúgó kupán,
5.helyen végeztünk.
Március 25-én Abdán a Diákolimpia Labdarúgás körzeti versenyén III. korcsoportban a 3. helyen végeztek a fiúk.
Március 28 -án Koroncón Rákóczi kupát nyertek a fiúk.
Április 1-jén a Diákolimpia Labdarúgás körzeti versenyén IV.
korcsoportban 2. helyen végeztek a fiúk.
Április 24-én házi bajnokságot rendeztünk.
Május 6-án Koroncón a Diákolimpia Kézilabda körzeti versenyén 3. helyen végeztek a lányok.
Május 9-én közlekedési versenyen jártunk a győri városi rendőrségen, ahol 3. helyen végzett a csapat. Győrújbaráti táborozást

nyertek és az országosra is tovább jutott Bognár Csenge 6.a osztályos tanulónk.
Május 14-én Ásványráróra utaztunk a Diákolimpia Kisiskola
labdarúgás megyei döntőjére, ahol bronzérmesek lettek tanulóink.
Május 21-22. Tata – Közlekedési verseny, Bognár Csenge országos 10. hely.
Gratulálunk mindenkinek!
Szeretnénk megköszönni az Önkormányzatnak, MolnárNagy Béla polgármester úrnak, hogy a falubusszal segítette a gyerekek utaztatását, a Rábapatonai BSE-nek, hogy pályát, illetve
öltözőt biztosított a mérkőzésekhez és Gerendai Sándorné Terikének a felkészítést a közlekedési versenyre.
Kocsis Rita
testnevelő

FALUNAP - Rábapatona
2019. július 20.

19:00 - Kovács Kati
21:00 - Honeybeast
23:00 - Mongoose
Részletek a hamarosan megjelenő szórólapokon.
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