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Polgármesteri tájékoztató
Beszámoló Rábapatona Község Önkormányzatának
2019-2020. évi tevékenységéről
Önkormányzatunk 2019 és 2020. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját településünk pénzügyi helyzetének bemutatásával
kezdem. Rábapatona három fő adóbevételi forrása a kommunális
adó, az iparűzési adó, valamint a gépjárműadó helyben maradó
40%-a volt, azonban a 2020-as évben a COVID világjárvány miatt bevételeink és kiadásaink nem a megszokott módon, nem a
tervezetteknek megfelelően alakultak. Településünk működtetése
a központi finanszírozás mellett, helyi adóbevételeink jelentős
hányadát is igénybe veszi. Fejlesztésekre adóbevételeink mindezeken felül fennmaradó része áll rendelkezésre, amelyet takarékos
gazdálkodásunk és költséghatékony intézkedéseink, valamint pályázati támogatások által tudunk kiegészíteni.
A 2018-as év záró pénzmaradványa 64 956 E Ft volt, amely
összeggel indultunk a 2019-es évben, és amely összeg alapját képezte 2019. évi fejlesztéseinknek. A 2019-es év záró pénzmaradványa 72 470 E Ft volt, amellyel indultunk a 2020-as évben.
A 2019 - 2020-as években a három fő adóbevételi forrásunkat az alábbiak szerint terveztük, illetve az alábbiak szerint történt
teljesítésük.
2019.
Adónem

2020.
Eredeti
Teljesítés
előirányzat

Eredeti
előirányzat

Teljesítés

Vagyoni típusú adó
(kommunális adó)

8 000 000 Ft

8 361 122 Ft

8 000 000 Ft

8 477 126 Ft

Termékek és
szolgáltatások
adói (iparűzési adó)

50 000 000 Ft

68 772 202 Ft

55 000 000 Ft

60 068 158
Ft

Gépjárműadó helyben
maradó része

10 000 000 Ft

10 830 895 Ft

10 000 000 Ft

0

A gépjárműadó 2020 évtől teljes mértékben állami bevétellé
vált. Az iparűzési adó mértékét 2019 évtől csökkentette önkormányzatunk, a korábban megállapított 1,8 % adómértéket 1,6
%-ban állapítottuk meg. A csökkentés célja a helyi vállalkozások terheinek csökkentése, valamint a környező települések adómértékeihez történő igazodás volt a versenyképességünk megőrzése érdekében. 2020 év tavaszán teljesen új helyzettel álltunk
szemben a világjárvány okozta veszélyhelyzet kihirdetése miatt,
amely nemcsak a lakosság mindennapjait változtatta meg alapjaiban, hanem az Önkormányzat működésére is jelentős hatást
gyakorolt. Intézményeinket és szolgáltatásainkat a megváltozott
körülmények ellenére is, a lehetőségek és a járványügyi előírások
figyelembevételével működtetni tudtuk.
A lakosság és civil szféra részére, az elmúlt kettő évben az alábbi támogatásokat biztosítottuk.

• A helyi civil szervezetek és közösségek programjainak és működésének támogatására pénzbeli támogatás formájában 2019
évben 1 900 E Ft, 2020 évben 1 343 E Ft támogatást biztosítottunk. A települési, önkormányzati, könyvtári rendezvények
szervezésére, finanszírozására, valamint a közösség civil szervezeti formával nem rendelkező csoportjai számára 2019 évben
8 870 E Ft, míg 2020 évben 2 098 E Ft támogatást biztosított
Önkormányzatunk.
• A folyamatosan növekvő igényeknek megfelelően biztosítottuk a falubusz használatát oktatási, egészségügyi célra, kegyeleti okok miatt és civil szerveződések részére.
• A település 65 év feletti lakóit 2019 év végén 2 170 E Ft értékben, 2020 év végén 2 205 E Ft értékben támogattuk.
• Támogattuk a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat kapcsán a felsőoktatásban tanuló rábapatonai fiatalokat
2019 évben 800 E Ft, 2020 évben 875 E Ft összeggel.
• 80 és 75 erdei m3 szociális tűzifát biztosítottunk a rászorulók
részére állami és saját forrás igénybevételével a rendelkezésre
álló faanyag felhasználásával,
• Települési támogatást biztosítottunk, 2019 évben megközelítőleg 1 200 E Ft, 2020 évben megközelítőleg 1 100 E Ft
összegben.
A 2019 és 2020 években az alábbi pályázati lehetőségeket sikerült kihasználnunk és megvalósítanunk, valamint az alábbi
önerős fejlesztéseket, beruházásokat valósítottuk meg.
2019. év
• Elvégeztük a Katica Óvoda fűtéskorszerűsítését, új, energiatakarékos kazánok üzembe helyezésével önerős beruházásként,
több, mint 5 millió Ft értékben.
• 2019 év tavaszán elkészült az óvoda homlokzati hőszigetelése szintén önerős beruházásként - 8 millió Ft értékben.
• 2019-2020 év fordulóján, a Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázatának támogatásával és önerő felhasználásával, több mint 31,5 millió Ft
értékben felújítottuk a Széchenyi utca járdáit.
•
•
•
•

2020. év
Pályázati támogatásból elkészítettük településünk klímastratégiáját közel 7,6 millió Ft értékben.
2020 év tavaszán saját forrásból felújítottuk a temetői ravatalozó belső terét közel 1 millió Ft értékben.
A Magyar Falu Program keretében, több, mint 26 millió Ft
értékben aszfaltburkolattal láttuk el a Vasút, Besenyő, Fábián
Ferenc utcákat, valamint a Dózsa-Imre összekötő utat.
Szintén a Magyar Falu Program pályázati forrásából kommunális gépet, traktort és eszközöket szereztünk be közel 15 millió Ft értékben.
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• Az elmúlt év nyarán saját forrás felhasználásával felújítottuk
az iskola emeleti vizesblokkját közel 3,5 millió Ft értékben.
• 2020 nyarán átadtuk az MLSZ TAO program keretében és
önerő felhasználásával megvalósult új sportöltözőt közel 25
millió Ft értékben.
• Szintén az MLSZ TAO program keretében és önerő felhasználásával egy műfüves grundpályát adtunk át az iskola udvarán közel 19 millió Ft értékben.
• Az Önkormányzat pályázati segítségével és anyagi támogatásával 2020 év végén elbontásra került az élet- és balesetveszélyes régi plébánia épülete, valamint megtörtént a templom
vízszigetelése együttesen közel 10 millió Ft értékben.
Összességében a 2019 - 2020-as években ismét sikerült
Rábapatonán értékteremtő beruházásokat megvalósítanunk,
amelyeknek értéke meghaladta a 150 millió Ft-ot. Záró pénzmaradványunk a 2020-as év végén 166 146 E Ft volt.
Tájékoztató a 2021-2022 évi tervekről,
beruházásokról az elfogadott költségvetés tükrében.
2021. évben költségvetésünket igyekeztünk úgy összeállítani, hogy kötelezően ellátott feladatainkon túl ismét jelentős
fejlesztéseket tudjunk megvalósítani önerőből és pályázati lehetőségek révén egyaránt.
A 2021-es év első felében fejeződött be a tavalyi évről áthúzódott csapadékvíz-elvezetési beruházásunk, amelynek révén
a Kossuth, Széchenyi és Zrínyi utcák, valamint a Szentháromság tér csapadékvíz-elvezető és szikkasztó rendszere épült
meg, érintve a Rákóczi és Győri utcákat. A beruházásra a TOP
programon belül eredetileg 54,5 millió Ft támogatást kapott
Önkormányzatunk, amelyet - többletköltség igényünket elfogadva - a Kormány közel 59 millió Ft támogatással egészített
ki. Az összességében több, mint 130 millió Ft-os beruházást
így közel 113,5 Ft támogatással tudta megvalósítani Önkormányzatunk. Itt is szeretném külön köszönetemet kifejezni a
többletköltség igényünk elfogadásában nyújtott segítségéért
Gyopáros Alpár kormánybiztos úrnak, településünk országgyűlési képviselőjének.
Szintén a 2020-as évről áthúzódott beruházásként 10 ha
erdőt telepítettünk önkormányzati területen a Vidékfejlesztési
Program több, mint 9 millió Ft-os támogatása révén. Az önkormányzati erdőtelepítés középtávon szintén jelentősen hozzájárul az önkormányzati vagyon gyarapodásához. Itt jegyezném meg, hogy a 2020 év őszén, 2021 év tavaszán a veszélyes
fák kivágása és karbantartása után közel 70 db fát ültettünk
a településen. Szintén itt tájékoztatnám a lakosságot, hogy a
Településfásítási program keretében és támogatásával, 2022
év tavaszán a temetőhöz felvezető út mellett 30 db kislevelű
hársfát fogunk elültetni.
2021 év tavaszán a korábban kihelyezett 22 db utcanévtábla
mellé újabb 14 db utcanévtábla került kihelyezésre közel 650 E
Ft értékben.
Jelenleg kettő beruházásunk van folyamatban, illetve részben befejeződött. Mindkét fejlesztést a Magyar Falu Program
sikeres pályázatai révén tudjuk megvalósítani. Az egyik a
Drexler Anna Egészségház felújítása, amelyre közel 47 millió Ft támogatást kapott Önkormányzatunk, a másik pedig a
Vasút utcái játszótér építése, amelyre közel 5 millió Ft támogatást kapott településünk.
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Egy már szintén megvalósult beruházásról is szeretnék beszámolni, amely a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
több, mint 16 millió Ft-os támogatása révén valósulhatott meg
és amelynek keretében napelemes rendszerrel láttuk el az egészségház, az IKSZT és az iskola épületeit.
2021 évben jelenleg kettő településünket érintő beruházás
előkészítése van folyamatban a Magyar Falu Program keretein belül. Az első az iskolai tornaterem teljes felújítása, amelyre
megközelítőleg 50 millió Ft támogatást kapott településünk a
Győri Tankerületi Központon keresztűl. A másik beruházás a
Magyar Közút Zrt. lebonyolításában, szintén a Magyar Falu
Program keretén belül megvalósuló útberuházás, amely fejlesztés révén az M85 gyorsforgalmi úttól Koroncó településig az
egész útszakasz megújul. Azon túl, hogy az egész útszakasz teljesen új aszfaltburkolatot kap, így megújul Rábapatona főutcája;
a Rákóczi és Külső Rákóczi utca, többek között új buszmegálló
szigetek és öblök kerülnek kialakításra, víznyelők és szikkasztóárkok újulnak meg, valamint egy teljesen új híd épül a KepésLesvári csatornán kerékpáros és gyalogos átvezetéssel.
Jelenleg 3 nyertes pályázata van településünknek, amelyek
megvalósítását 2022 évben tervezzük. Ezek közül az első a temetői kápolna felújítása, amelyre a Magyar Falu Programon
keresztül kapott közel 5 millió Ft támogatást a Rábapatonai
Plébánia.
A második szintén a Rábapatonai Plébánia részére, a Miniszterelnökség „Magyar Templom-felújítási Programból” megítélt
15 millió Ft-os támogatása a templom külső rekonstrukciójára.
Mindkét egyházi pályázat a Polgármesteri hivatal támogatásával, jelesül Jegyző úr munkája révén került beadásra, ezzel is
segítve a helyi egyházközséget.
Harmadik pályázatunk a Belügyminisztérium által meghirdetett, Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázaton elnyert közel 15 millió Ft-os támogatást,
amelyet közel 5 millió Ft önerővel kell kiegészítenie Önkormányzatunknak és amely révén új járdát építünk a Rábaszer és
Tabán utcákban, valamint a Győri utca és Zrínyi utca egy részén.
Tervezzük továbbá még ehhez kapcsolódóan kettő járdaszakasz
megépítését 2022 évben. Az egyik a Rákóczi és Arany János utca
közötti járda felújítása, a másik pedig a Bilibáncs lakópark mellett
a Külső Rákóczi utcai járda meghosszabbítása a Vasút utcáig.
Jelenleg 5 beadott pályázatunk vár még kedvező elbírálásra,
Amelyek közül négy a Magyar Falu Programban lett beadva és forrás kimerülése miatt jelenleg tartaléklistán van. Ezek az alábbiak:
• óvodabővítés (100 millió FT),
• Polgármesteri hivatal felújítása (50 millió Ft),
• Kommunális eszközbeszerzés (8 millió Ft),
• közösségszervező bértámogatása (3 millió Ft).
Továbbá 1 pályázatunk nem került még elbírálásra a Vidékfejlesztési Programon belül, a külterületi helyi közutak fejlesztésére beadott 160 millió Ft-os pályázatunk, amellyel az ún.
Ikrényi utat újítanánk meg.
Úgy gondolom, hogy a 2019-2021-es önkormányzati tevékenységünk, valamint 2022 évi terveink összhangban állnak
2019-es önkormányzati választás alkalmával hirdetett programunkkal, terveinkkel és településfejlesztési koncepciónkkal,
amelynek révén Rábapatona fejlődési üteme továbbra is lendületesen folytatódik.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

Magyar Falu Program – Interjú Gyopáros Alpár kormánybiztossal,
Rábapatona országgyűlési képviselőjével
Rábapatona a Magyar Falu Program egyik legnagyobb
nyertese, a település az elmúlt három esztendő alatt közel
200 millió forint támogatást nyert el céljainak és álmainak
megvalósítására. A soha nem látott mértékű állami támogatás
kapcsán, Gyopáros Alpárral településünk országgyűlési képviselőjével beszélgettünk, aki a kistelepülések fejlesztéséért felelős kormánybiztosként arról is nyilatkozott nekünk, hogy
mire számíthat Rábapatona a jövőben.
Képviselő úr, legutóbb a rábaközi eredményekről beszélgettünk,
azóta csak még szembetűnőbb a fejlődés térségünkben. Rábapatonán
is folyamatos az érdeklődés az eladó ingatlanok iránt, szépen nő a
lakosságszám. Minek köszönhető ez?
Országos tendencia, hogy a kistelepülések a figyelem középpontjába kerültek, több mint 1000 faluban megállt, sőt rövid idő
alatt elindult a népességnövekedés. A kormány célja, hogy visszaadja a falusi emberek hitét, és megfelelő életszínvonalat biztosítson számukra. Ezért indult el a Magyar Falu Program és ezért éri
el jövőre a közel 1000 milliárd forintot az 5000 lélekszám alatti
települések számára kifizetett célzott állami támogatások mértéke. A rengeteg infrastruktúra-fejlesztés, a közösségek támogatása,
a falusi Csok, az útfelújítások mind azt a célt szolgálják, hogy
a magyar vidék fejlődjön, és vidéken élni ne hátránnyal, sokkal
inkább előnnyel járjon a családok és a különböző generációk számára.
Mit gondol Rábapatona fejlődéséről?
Bevallom őszintén, hogy kívülről tudom, hogy a választókörzetünkben az egyes települések milyen régóta dédelgetett
álmaikat, létfontosságú fejlesztéseiket tudták, vagy tudják éppen
megvalósítani. Rengeteg pozitív élmény ér a polgármesterek és a
települések lakói részéről, amely megerősít abban, hogy a Magyar
Falu Program tényleg a valós problémákra reagál, és valós fejlődést és előrelépést jelent minden magyar kistelepülésnek. Így van
ez Rábapatona esetében is, ahova közel 200 millió forint értékű
fejlesztési támogatás érkezett az elmúlt három évben, csak a Magyar Falu Program pályázatainak keretében. Azt hiszem, ezt az
összeget nem kell magyarázni és minden rábapatonai ember saját
bőrén tapasztalja, saját szemével láthatja a falu fejlődését.
Nézzük azért át, hogy milyen nyertes pályázatokkal büszkélkedhet a település, tud segíteni ebben?
Természetesen, amellett, hogy tényleg igyekszem naprakész
lenni a választókörzet 75 településének ügyeit illetően, azért
készültem is egy picit. Rábapatona már 2019 óta nagy összegű
támogatásokban részesül, mert nagyléptékű projekteket valósít
meg. Ilyen például a közel 50 millió forintos orvosi rendelő fejlesztés, vagy a szintén 50 millió forintos támogatásban részesített
Petőfi Sándor Általános Iskola tornatermének fejlesztése. Önkormányzati tulajdonú utak építésére, javítására 66 millió forintot
kapott a település, közterületi karbantartó eszközök, kommunális eszközök vásárlására pedig 15 millió forintot. Ha jól tudom
ebből JOHN DEERE traktort, hótolót és lengőkéses kaszát is
vásárolt a falu, nem bízva a véletlenre a település rendezettségét
és az utak járhatóságát. Rábapatonán - a kicsik örömére - 5 millió forintból épült új játszótér, valamint temetőrendezésre is sor
kerülhetett. Mindent összevetve ez egy olyan támogatási csomag,

amire a Magyar Falu Program nélkül évtizedeket kellene várni,
így viszont örömmel tölt el, hogy a kormány három év alatt en�nyi mindenben tudott segíteni a rábapatonaiaknak. Köszönöm a
falu vezetése és az itt élő emberek ötleteit, javaslatait, mert ez az
eredmény igazi csapatmunka!
És ne feledkezzünk el a régóta várt útfejlesztésről Koroncó és Rábapatona között… Mikor készülhet el a beruházás?
A falusi útalap keretében valósul meg a 765 milliós beruházás,
ami régi vágya a környéken élőknek. A 8,7 km hosszú szakasz
közbeszerzése folyamatban van, a kivitelezés jövő évben várható.
A felújítás alatt türelmüket kérem, de biztos vagyok benne, hogy
megéri az átmeneti kellemetlenséget.
Rábapatona élénk közösségi élettel is büszkélkedhet, többször
megfordult nálunk Képviselő úr is bizonyos rendezvényeken. Milyen
érzésekkel érkezik hozzánk?
Rábapatona az egyik legszerethetőbb és legélhetőbb település
nemcsak a térségben, de egész Magyarországon. Kiváló fekvése,
barátságos lakói és rendezett utcái igazán hívogatóak. A település ráadásul olyan civil szervezetekkel is büszkélkedhet, amelyek
rengeteget hozzátesznek Rábapatona életéhez és sokszínűségéhez.
Nem véletlen, hogy az elmúlt két évben több mint 15 millió forinttal támogatta a kormány csak a rábapatonai civil szervezetek
működését. Gratulálok a munkájukhoz!
Mit tart a következő időszak legfontosabb feladatának?
Mindannyian tudjuk, hogy jövő áprilisban választások lesznek. Az én legfontosabb feladatom, hogy továbbra is támogassam a kistelepülések fejlődését, különös tekintettel a saját választókörzetünkre. A Magyar Falu Program még számos újdonságot
tartogat a jövőre, további felmerülő igényekre kíván reagálni,
megoldatlan problémákat megoldani. A jelenlegi kormány elkötelezett a magyar vidék irányába, a falvakban élő embereket
pedig mindenben segíteni szeretné a jövőben is. Ezért a Magyar
Falu Program prioritás a következő kormányzati ciklusban is,
amennyiben Fidesz-KDNP kormány folytathatja tevékenységét.
Sajnos az ellenzék – számomra érthetetlen módon – mindig is lenézte a magyar vidéket, elvette a kistelepülésen élők hitét és életminőségét. Ez a korábbi intézkedéseikben is jól érződik, sőt a mai
napig kiolvasható kommunikációjukból. Bezárt vasúti vonalak,
pocsék utak, megszüntetett oktatási intézmények, elbocsátott pedagógusok, eladósított önkormányzatok fémjelzik a 2010 előtti
időszak kormányzati tevékenységét. Legújabb miniszterelnök-jelöltjük odáig vetemedett, hogy a vidéki szavazókat tudatlannak
nevezte, akik még egy keresztrejtvényt sem tudnának megfejteni.
Mi ellenben úgy gondoljuk, hogy – Miniszterelnök urat idézve
– „a magyar vidék nem valaminek a széle, hanem pont, hogy a
közepe!” Ennek szellemében készülünk a következő kormányzati ciklusra és ehhez kérjük a vidéki választópolgárok megtisztelő
bizalmát!
Ha lesz Magyar Falu Program, Rábapatona számára további
álmok is kézzel foghatóvá válnak. Tudom, hogy mindig van még
mit tenni, de szerencsére Rábapatonával könnyű együttműködni
és kommunikálni, mert lendületes településvezetéssel, sokszínű
közösségekkel, tettre kész civil szervezetekkel, és erős egyházközösséggel rendelkezik, akik örömmel hallatják a szavukat. Ezúton
is köszönöm Mindannyiuknak a sok segítséget és támogatást.
ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
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Családsegítő tájékoztatója

Falunap 2021

Tisztelt Szülők, Gyerekek, Lakosok!

2021. július. 17-én került megrendezésre a települési Falunap a rábapatonai sportpályán.

A Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Család és
Gyermekjóléti Szolgálat helyileg illetékes családsegítőjeként szeretném az intézmény, tevékenységét, illetve a szolgáltatásainkat
röviden bemutatni. A Gyermekjóléti Szolgálat olyan szociális
szolgáltatás, amely elősegíti a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését, családban történő nevelkedését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, valamint a kialakult veszélyeztető tényezők kezelését, csökkentését, megszüntetését.
A szülőknek, nagyszülőknek, egyedül élőknek segítséget
tudunk nyújtani, ha:
• Gondjaik vannak a gyermekneveléssel kapcsolatban
• Kezelhetetlen problémák adódnak a gyermekkel az iskolában,
vagy otthon
• A gyermek káros szenvedéllyel küzd (alkohol, dohányzás,
drog,)
• Felnőtt családtag küzd káros szenvedéllyel, ami ki hat a család
életére
• A családon belüli erőszak áldozataivá válnak, vagy jelenleg is
benne élnek
• A családon belüli vitás ügyek rendezéséhez külső segítségre
van szükség
• Válás miatt kapcsolattartási nehézségekkel küzdenek
• Nem találnak megoldást problémáik kezelésében, és egyedül
vannak gondjaikkal
• Hivatali ügyek intézéséhez segítségnyújtásra, vagy információra lenne szükség
• Környezetében tudomására jutott olyan család vagy egyén
problémája, ami külső szakember segítségére szorul. (ezt a jelzést természetesen névtelenül is meg lehet tenni!!)
A gyermekek megtalálnak bennünket, ha:
• Gondjaikat nem képesek egyedül megoldani
• Problémáik vannak az iskolában, és ezt szeretnék mással megosztani
• Egyedül érzik magukat
• Kapcsolatteremtési problémáik vannak
• Nem jönnek ki a szüleikkel, testvéreikkel
• A szülők válnak, és nincs kihez fordulnia
• Bántalmazták őket
• Szeretnének megszabadulni káros szenvedélyeiktől, de egyedül nem megy
• Úgy érzik, hogy senki nem érti meg őket, s jó lenne, ha valaki
meghallgatná problémáikat
• Információra van szükségük
Családsegítő: Szalayné Perjámosi Beáta
Tel.: 06-20/623-2219 H-P 8:00-16:00
Ügyfélfogadási idő: Hétfő 8:00-12:00 / Kedd: 8:00-12:00
Ügyintézés helye: IKSZT 9142. Rábapatona, Szentháromság tér 1.
E-mail: szocialisintezmeny@sokoroalja.hu
Munkaidőn kívül hívható: 06-80-62-03-33
Folyamatosan Hívható:
Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (OKIT)
06-80-20-55-20
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A délelőtt folyamán nagy volt a sürgés-forgás a Fellersaroknál, sok-sok nevezővel gyermek horgászverseny zajlott.
Gratulálunk Molnár Marcell, Hollósi Dominik Noel és Nagy
Olivér nyerteseknek!
A Rábapatonai Polgárőr Egyesület, a Rábapatonai Vadásztársaság, a Holt-Rába Horgász Egyesület, a Rábapatonai
Önkéntes Tűzoltó Egyesület és Rábapatona Község Önkormányzata finomnál finomabb bográcsételekkel várta ebédre
a vendégeket. A Kónyi Polgárőr Egyesület jóvoltából a nap
folyamán mennyei ízesítésű palacsintákat kóstolhattuk. Az
ínycsiklandozó melegételek mellett persze más harapnivaló is
akadt, volt vattacukor, pattogatott kukorica és gyerkőcök örömére rengeteg édesség.
Molnár-Nagy Béla polgármester úr megnyitója és Gyopáros
Alpár Rábapatona község országgyűlési képviselőjének ünnepi
köszöntője után Gáspár Milán konferálásával a nagysátorban
egymást követték a fellépők; az Arábia Trió hastánc bemutatója, a rábapatonai Eőry Endre Dalkör dalcsokra, valamint a
20 éve működő Kónyi Néptáncegyüttes műsora alapozta meg
a jó hangulatot. A közönség együtt énekelte Korda György és
Balázs Klári slágereit - hatalmas sikert aratva - majd a tavalyi
évben alakult Patonai Emlékzenekar bemutatkozó fellépése
következett. A Beatrice fergeteges hangulatú koncerttel szórakoztatta a közönséget, majd az estét Mongoose bállal zártuk.
A műsorszámok között a Rábapatonai Besenyő SE Megyei
Női kispályás bajnokságának bronzérmes női csapatát ünnepeltük a színpadon.
A felállításra kerülő játszósátorban a kézműves foglalkozásokon túl arcfestés, csillámtetoválás és játszószőnyeg fogadta
a gyerekeket. A délután folyamán ingyenes csúszdás légvár,
ugrálóvár, dartsfoci és vizi dodgem szórakoztatta a kicsiket
és nagyokat. Ingyenes nosztalgia kisvonat közlekedett a helyközi autóbuszok belterületi útvonalán körjáratban, gyerekek
és felnőttek nagyon sokan vették igénybe ezzel érkezve a falunap helyszínére. Az Euro Ökoland Hungary Alapítvány
munkatársai KlíMAsátorban ismeretterjesztő plakátokkal,
kreatív játékokkal, beszélgetéssel hívták fel a figyelmet a klímaváltozás fontosságára. Az érdekes feladványok megfejtői, a
KlíMATOTÓ kitöltői között ajándékok kerültek kisorsolásra.
A Rábapatonai és Koroncói Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltó bemutatója színesítette a programok sorát. Egy műszaki
mentést, majd egy gépkocsitűz eloltását láthattuk. Lehetőség
volt tűzoltó fecskendő összeszerelésére, kipróbálhatták a tűzoltó felszereléseket és felpróbálhatták a tűzoltók ruhát az érdeklődők. A labdarúgópályán a Rábapatona - Börcs öregfiúk
barátságos labdarúgó mérkőzésén szurkolhattunk a csapatoknak. Fotósarok is felállításra került, csodaszép virágfal előtt
készültek vidám, mosolygós falunapi képek.
Ezúton szeretnénk megköszönni azoknak, akik jelenlétükkel megtisztelték és munkájukkal segítették a Falunap
sikeres és színvonalas megrendezését!
Kelemen-Németh Annamária
IKSZT vezető
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5

Szurkolói EB- Terasz

A nyáron megrendezett 2021-es Labdarúgó Európa Bajnokságra kijutott magyar labdarúgó-válogatott meccseit az iskola
udvarán felállított vetítővászon előtt jó hangulatban szurkoltuk
végig.
Az első mérkőzésen Portugália ellen a közönség az utolsó
percig lelkesen buzdította a csapatot és a 3-0-ás vereség után is
megtapsolta a magyar focistákat. A folytatásban Franciaország
és Németország bizonyult eredményesebbnek, így a csoportból
nem jutott tovább nemzeti tizenegyünk.
A helyszínen hűsítő italokkal, finom ételekkel és hideg fagyival a Snicli csapata és a Mini Fagyizó látta el a focilázban égő
szurkolókat.
Kelemen-Németh Annamária
IKSZT vezető

Augusztusi Zenés Esték
Augusztus hónap hétvégéin az önkormányzat támogatásával
a helyi vendéglátók zenés programokkal várták a szórakozni vágyókat.
A Diófa Vendéglőben az Aktuális Egyenleg hívta zenei kalandozásra a '70-es és '80-as évek nagy slágereinek kedvelőit, az időtlen klasszikusokat kicsit áthangszerelve jazz stílusba öltöztették.
Augusztus 14-én a Malomalja Sörözőben László Krisztián,

Cinó mulatós dalaival táncoltatta meg a közönséget a meleg nyári estén.
A rendezvénysorozat és a nyár zárásaként első alkalommal került megrendezésre, különleges zenei programmal az első Patonai
Emlékest.
Kelemen-Németh Annamária
IKSZT vezető

PikNik Mozi - Rábapatonán
Június 26-án első alkalommal került sor közösségépítő, szabadtéri eseményünkre, a Piknik mozira. A mozipiknik azért is
egyedülálló, mert nincsenek előre telepített székek, mindenki
úgy és ott foglal helyet plédjével, kertiszékével, ahogy és ahol
szeretne, leülhet a vászonhoz közel vagy távolabb, barátai mellé,

vagy ismeretlenek közelébe egy új barátság reményében.
A sportpályán felállított óriási vetítővászon pazar látványa
fokozta a csillagos ég alatti mozizás élményét. A nyárestét a Magyarországon kultikussá vált 35 éves rajzfilm, a Macskafogó megtekintésével koronáztuk meg.
Vendéglátásról street food ételeivel a Snicli, a Mini Fagyizó és a
Sportbüfé gondoskodott.
A következő vetítésre szeptember 4-én családok, barátok, fiatalok
érkeztek plédekkel vagy éppen teljes
kerti szettekkel, hogy önfeledten
szórakozzanak a könnyed, romantikus magyar zenés vígjátékon, a
Pappa Pia című filmen.
Kelemen-Németh Annamária
IKSZT vezető
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I. Patonai Emlékest margójára
2020. novemberében Szalai András, Papp László és Pintér Ferenc, Patonai András halálának első évfordulóját követően megalakítottuk a Patonai Emlékzenekart. A zenekar elnevezése utal Bandi
barátunk családi nevére, valamint a néhai patonai zenészek emlékére; Árpási Frigyes, Bognár Gyula, Eőry Endre, Holzhauser József
(Dodi), Nagy Gábor (Vitéz), Patonai András és Papp László.
A fent említett nevek szinte mindegyike ott van emlékeink közt;
akár egy jó lakodalom, bál vagy épp egy osztálytalálkozó muzsikájában!
A zenekar megalakulásával megszületett egy közös gondolat,
amely egy megemlékezést, tisztelgést ad az elhunytak felé; az I.
Patonai Emlékest megrendezésének gondolata 2021. augusztus
28-ra. Papp László, mint főszervező, bevonva a zenekar tagjait,
elkezdte megszervezni ezt az egész naposnak ígérkező programot.
Zenész kollégák, zenekarok, mind kivétel nélkül felajánlották műsorukat a rendezvény kivitelezéséhez.
Akiknek köszönhetjük a sikeres műsorokat: Szilasi Lajos, Bertalan Péter, Rábca Dalkör és Muzsikásaik, Hegedüs Róbert, Kvint
Operett, Hosszúék, Greznár Zoltán és zenekara, Electronband
Fikner József vezetésével és a Patonai Emlékzenekar.
A jobbnál jobb előadások egymást követve, a kissé hűvös idő
ellenére is gyorsan felfokozták a hangulatot. Elsőként Szilasi Lajos
barátom indította el a hajnal 2-ig tartó rendezvényt. A közönség
szinte együtt énekelt az előadókkal, itt kiemelném a Kvint Operett
és Greznár Zoliék előadását. Később Hosszúék adtak ismét egy löketet a rendezvénynek, zenéjükkel felidézve azt a korszakot, amikor
a zenekar hatalmas sikereket aratott a környéken. Külön említeném Bertalan Péter harmonika játékát, a Rábca dalkör és Muzsikusaik fergeteges műsorát, majd Hegedüs Róbert virtuóz gitárjátékát
és végül az Electronband szikrázó bemutatkozását.
A későbbiekben szeretnénk ebből a 2021 évi megemlékezésből,
egy évente megrendezésre kerülő fesztivált létrehozni. Erre a fellépő előadók, zenekarok már a következő évre, előre ígéretet tettek,
megköszönve a szervezést, kiszolgálást és nem utolsó sorban látva és
érezve a közönség lankadatlan buzdítását és hangulatát.
A Patonai Emlékzenekar nevében köszönjük a biztatást és a
sok-sok tapsot. Folyamatos próbáinkkal készülünk az előttünk álló
felkérések teljesítésére teljes erőbedobással és szeretettel.
Külön megköszönöm és megköszönjük Rábapatona Község
Önkormányzatának és annak a sok magánszemélynek, cégnek a
támogatását, akik elősegítették e nemes lelkületű rendezvényt létrehozását!
Jövőre találkozunk augusztus utolsó szombatján!
Tisztelettel és Köszönettel adózva mindenkinek:
Papp László főszervező
és a Patonai Emlékzenekar
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Autómentes Nap Rábapatonán
A 2002 óta zajló Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap
egyre több emberhez juttatja el a környezetbarát közlekedés üzenetét. Hetedik alkalommal csatlakozott Rábapatona Község Önkormányzata az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Naphoz
kapcsolódó programszervezéshez. Sikeres pályázatunknak köszönhetően ebben az évben az Innovációs és Technológiai Minisztérium 500 000 Ft vissza nem térítendő, rendhagyó támogatással
segítette településünket. 2021. szeptember 22-én megrendezésre
kerülő rendezvényünkön programjainkat a „Maradj egészséges,
közlekedj fenntarthatóan” mottóhoz igazodva állítottuk össze.
Mint négy éve rendszeresen ezen a napon reggel (8:00-17:00)
a település lakossága leadhatta érvényes gépjármű forgalmi engedélyét az IKSZT-ben, ezzel ténylegesen autómentessé téve ezt a
napot mind több ember számára. Autó, motor helyett környezetbarát közlekedési lehetőségekre, az alternatív közlekedési eszközök - a kerékpározás, gyaloglás és egyéb közösségi közlekedési
rendszerek használatára kívántuk ösztönözni a lakosságot. Örvendetes, hogy évről-évre egyre többen csatlakoznak a kezdeményezéshez. A leadott forgalmi engedélyek tulajdonosai között a
nap végén értékes sportszervásárlási utalványok kerültek kisorsolásra. Gratulálunk Balázsné Kupeczki Brigitta, Kovács-Krupics
Viktória és Roncz Petra nyerteseknek!
Sajnos, az egész napos eső nem kedvezett a szabad téri programoknak, így a reggeli közös torna, bemelegítés és hip hop óra
Kövecses Pattival a tornacsarnokban került lebonyolításra. A
helyi általános iskola diákjai, tanárai együtt, jókedvűen követték
Kövecses Patti utasításait, majd az óra végén
bemutatták a tanultakat.
A délelőtt folyamán az osztályok megismerkedtek a kerékpáros ergométer használatával, fejleszthették állóképességüket,
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miután gyorsan elsajátították a használatát,
házi bajnokságokat rendezve jól szórakoztak a diákok.
9:00 órától közlekedésbiztonsági programokon vehették részt az érdeklődők. A Rábapatonai Polgár Egyesület és a helyi körzeti
megbízott közreműködésével polgárőrautó
és rendőrautó bemutatóra került sor, valamint kresz-tesztek is kiosztásra kerültek.
A rossz idő miatt nem került sor az óvodások futóbiciklis, rolleres, kerékpáros felvonulására a 2019-ben átadott kerékpárúton,
a nagyobbak elsétáltak a rendezvény helyszínére.
13:30-as indulással gyalogtúrát szerveztünk a közeli Rába parti településre, Mérgesre. A töltésen oda-vissza 8 km-t sétáltunk. A
hazafele vezető út a 44 résztvevő számára a szakadó esőnek köszönhetően kalandosra sikerült. A túra résztvevői között értékes
tárgynyereményeket, rollereket sorsoltunk ki a nap zárásaként.
Gratulálunk Liszy Janka, Nagy Tamás és Dohány Martin nyerteseknek!
Idén is sikeres Autómentes Napot sikerült megvalósítanunk.
Igyekeztünk olyan programokat szervezni, melyekkel mi is hozzájárulhattunk ehhez az európai szintű szemléletformáló kampányhoz.
Kelemen-Németh Annamária
IKSZT vezető

Irina- RÉV Színház
November 5-én a Polgármesteri Hivatal nagytermébe vártunk mindenkit a RÉV Színházi és Nevelési Társulat előadására. Csehov novellák álltak össze egy csokorrá, Kiss Csaba: De
mi lett a nővel? című férfimeséjében, ami a RÉV SzNT előadásában gyűrűzött tovább.
Az előadás három férfiról szólt, akik egy csehovi-godot-i
világban próbálják felfejteni, hogy mi lett “A NŐ”-vel. Mindegyiküknek mást jelent A NŐ, a képzeletben megjelenő, elérhetetlen, megtarthatatlan típus. Apró történetszilánkokon keresztül mesélték el a reménytelen szerelem és csalódás stációit.
Rövid etűdökben kaptunk pontos képet férfi típusokról, drá-

mai helyzetek megéléséről. A jelenetek egyes rétegei magukban
hordozták a tragédiát és vele párhuzamosan a bohózatot is. A
történetek közti átkötésekben a három férfi viszonya rajzolódott ki. Barátságuk a kezdetektől egyértelmű és megkérdőjelezhetetlen.
A társulat darabbal elért eredményei:
• XXXV. Madách Imre Irodalmi és Színjátszó Napok,
Kamarajátékok Fesztiválja Rendezői-különdíj (Korányi
Bálint)
• Magyar Művek Szemléje - Rendezői-különdíj (Korányi
Bálint)
• II. Komlói Amatőr Színházi
Találkozó - Fődíj
• Európai Ifjúsági Színházi Fesztivál (Oroszország, Tyumen)
- Theatre Revolution 2017
- Színészi összmunkáért különdíj
Köszönjük a kellemes, jó hangulatú színházi estét!
Kelemen-Németh Annamária
IKSZT vezető
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Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc
65. évfordulóján
Rábapatona Község Önkormányzata a helyi hagyomáA megemlékezés keretében, Máté Imre versét Molnárnyoknak megfelelően idén is a nemzeti ünnep napján, a köz- Nagy Béla polgármester úr olvasta fel. Az ünnepi köszöntőt
ség 56-os emlékművénél tartotta meg ünnepi megemlékezé- követően, az ünnepség zárásaként a község koszorúját helyezsét.
tük el az 56-os hősök emlékművénél.
Burján Imre
alpolgármester

Máté Imre: A szent tehenek
Áll a vonat, a nyílt pályán kint vesztegel,
az indítóhoz nyúlni senki sem mer.
A szíveken vakhit és szent tisztelet ül,
aki morog is, csak a foga közül.
A rendezvény szónoka Takács Zoltán nyugalmazott magyar-történelem szakos középiskolai tanár volt. Takács Zoltán
1956 őszének forradalmi napjait az Eötvös Loránd Tudományegyetem elsőéves hallgatójaként Budapesten élte meg,
ezért a hallgatóságnak a történelmi előzmények, nemzetközi
összefüggések mellett, saját személyes emlékeiről, benyomásairól is beszélt. Visszaidézte, hogy a forradalmat megelőző
hetekben az egyetemi mindennapok hangulatában búvó patakként már ott áramlott, parázsló szikraként már ott világított az ifjúság változásokat akaró, de tudatosan még meg nem
fogalmazott akarata. Az egyetem bölcsészkarán született meg
1956 októberének első napjaiban, a csupán egy számot megélő „Tiszta Szívvel” című irodalmi és tudományos folyóirat.
Ebben az újságban jelent meg a maglócai születésű Máté Imre
„A szent tehenek” című költeménye. Ez a vers már egyértelműen a forradalom sugallatát hordozta.

A mozdony rikolt, de talán rikoltása sem mer
átbukfencezni a szent teheneken.
Mert senki sem tudja, hogy mik is ezek, –
Tehénistenek-e, vagy istentehenek.
Csámcsognak bambán, ravaszul hunyorognak,
s pár lépést tesznek előre, – holnap.
A tömeg ujjong és csikordul máris a fék.
Rozsdás, nyikorog, de fordul a kerék.
Még el sem indul, a néhány hájas barom
újra csak ott fekszik a vágányokon.
S van még, aki a sínre abrakot dob nekik!
Igaz, mások az ostort emlegetik!

Szépkorúak jubileumi köszöntése
Rábapatona Község Önkormányzata nevében Molnár-Nagy Béla polgármester és
dr. Németh Balázs jegyző 2021.július 30-án,
90. születésnapja alkalmából köszöntötte
Kuti Jenő Kossuth utca 7/1. szám alatti
lakost, 2021. október 14-én,
90. születésnapja alkalmából köszöntötte
Pápai Istvánné Külső Imre utca 1. szám alatti
lakost.
Átadták a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló
255/2008.(X.21.) Korm. rendelet alapján, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által megküldött, a szépkorúak részére kiállított, a miniszterelnök által aláírt emléklapot.
Ezúton is jó egészséget kíván Önkormányzatunk az
Ünnepelteknek.
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Hallgass a sorok között

- Lélektől lélekig versekkel és szaxofonnal Első alkalommal Rábapatonán mutatták be a zene és a vers
találkozásának új, izgalmas koncertjét. Az este folyamán Csáky
Krisztina, Mosonmagyaróvári TV bemondójának, műsorvezetőjének előadásában szerelmes verseket hallhattunk Tóth Árpádtól,
Ady Endrétől, József Attilától vagy éppen Juhász Gyulától, melyet Alasztics Balázs, a Mosonyi Mihály Zeneiskola tanára, szaxofonjátékával kísért. A rendezvény zárásaként kedvenc, közös írójuk Radnóti Miklós versével búcsúztak a közönségtől. Köszönjük
a különleges élményt!
Kelemen-Németh Annamária
IKSZT vezető

Aranydiplomás pedagógus
Kertai Lászlóné, Piroska néni, aki 2005-ben vonult
nyugdíjba, arany emlékdiplomában részesült, emlékül annak, hogy 50 évvel ezelőtt vette át pedagógus diplomáját.
Sokan emlékszünk olyan pedagógusokra, akiket szerettünk. S akiket szerettünk, annak a tanítására is nyitottak
voltunk. Munkáját több évtizeden át a Rábapatonai Petőfi
Sándor Általános Iskolában végezte. Áldozatos, fáradhatatlan munkával segítette a rájuk bízott gyermekeket, családokat. Jó és elismert pedagógusként egész életében arra
törekedett és azért dolgozott, hogy az egykor megszerzett
tudás még most is úgy csillogjon, mint az arany. Én is őrzöm azokat az emlékeket, amelyek a számomra meghatározó tanárokhoz fűznek, és Ő is közéjük tartozik! Munkámban sok megszívlelendő tanácsot és segítséget kaptam
Tőle, melyet ezúton is hálásan köszönök.
1970-től tanító, majd 1974-től történelem szakos tanárként dolgozott iskolánkban. Az évek során több évig
tanított földrajzot, és német nyelvet. Volt igazgató helyet-

TÁJÉKOZTATÓ
a Védőnői Szolgálat működéséről
Tájékoztatjuk Tisztelt Lakosságot,
hogy a Védőnő szabadsága ideje alatt
az alábbi időpontokban:

2021. december 11-én, és 27-től
2021. december 31-ig
a tanácsadás szünetel.

tes, osztályfőnöki munkaközösség vezető, tanulószoba vezetője, és az úttörőcsapat vezetője.
Az 1980-as évektől a Honismereti szakkört vezette. Ekkor kezdődött az a munka mely az iskolán kívül is ismertté
tette. Elkezdődik Rábapatona hagyományainak feldolgozása. Összegyűjtötték a falu tárgyi emlékeit, melyekből
kiállításnyi anyaggal gazdagodtunk. Állandó gyűjtő munkát folytatott, melyekkel sok pályázaton szerepelt eredményesen. 2014-ben jelent meg Emlékképek Rábapatonáról
című összegző könyve.
Kedves Piri! Kívánom, hogy még sokáig kedves emlékeket tudjál felidézni, amikor találkozunk!
Gratulálok arany diplomádhoz!
Kollégáim, a gyerekek, a szülők és a magam nevében is
jó egészséget és boldog nyugdíjas éveket kívánok!
Márkus Gusztáv,
intézményvezető

Eplényi libegőzés
Szeptember 17-én libegőzni indultak iskolánk 5-6. osztályos tanulói Eplénybe. Egy
pályázati program keretén belül a gyerekek ingyen használhatták a libegőt, majd vendégül látták őket egy limonádéra. Utána felmentünk az Ámos-hegyi kilátóba, aztán pedig
következett egy kalandos túra, túravezetővel. A program szalonnasütéssel zárult. Az időjárás is kedvezett, és mindenki kellemesen elfáradt.
Kocsis Rita, tanár

Halaszthatatlan tanácsadási ügyekben, munkanapokon 9-11 óra közötti
időszakban telefonon elérhető Gácsné
Kozma Ildikó védőnő (06-20/911-0354).
Kérjük a Tisztelt Lakosság szíves megértését.
Molnár-Nagy Béla
polgármester
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A Rábapatonai Könyvtári, Információs és Közösségi Hely hírei

Országos Könyvtári Napok a
rábapatonai könyvtárban

A könyvtár július 1-től ismét állandó nyitvatartással várja az
olvasókat.
Hétfőn:
14-18-ig
Kedden:
9-14-ig
Szerda:
Szünnap
Csütörtökön:
9-12-ig és 14-18-ig
Pénteken:
14-18-ig

Könyvtárunk is csatlakozott az október 4-10. között megrendezett Könyvtári Napok országos programsorozathoz.
Az Országos Könyvtári Napok idei jelmondata.”Együtt működik!”
Ennek a felhívásnak eleget téve igyekeztünk olyan programokat kínálni, amelyek lehetővé teszik, hogy személyesen találkozhassunk a könyvtárban, illetve bővítsük kapcsolatainkat az online
térben is. A könyvtár szolgáltatásainak népszerűsítésén túl célunk
volt felhívni a figyelmet arra is, hogy milyen sok tanulási, tájékozódási, kulturális és szórakozási lehetőséget tud nyújtani a könyvtár valamennyi korosztály számára.
QR kódos helyismereti kalandtúra, online fotópályázat, zenés
gyermekfoglalkozások, művészeti programok várták az érdeklődőket sok-sok nyereménnyel.
A győri Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Területi
Könyvtári Szolgáltatás (KKSZR) által alsósoknak meghirdetett
Kalandozás Meseországban és a felsősöknek kiírt Litera-Túra online irodalmi pályázatokra sok gyermek nevezett be településünkről. Többen előkelő helyezéseket értek el a megyei versenyben.
Gratulálunk a sikeres és eredményes részvételhez!
Helyezés
Név
Osztály
Települési
				
könyvtár
1
Berecz Lilla
6. osztály
Rábapatona
1
Nagy Karolina
7. osztály
Rábapatona
1
Varga Liza
6. osztály
Rábapatona
2
Balázs Gábor Tivadar
5. osztály
Rábapatona
2
Káldi Mátyás
6. osztály
Rábapatona
2
Káldi Rozália
6. osztály
Rábapatona
2
Kiss Roland
8. osztály
Rábapatona
2
Nagy Ádám
5. osztály
Rábapatona
2
Nagy Jázmin
7. osztály
Rábapatona
2
Németh Rebeka
6. osztály
Rábapatona
2
Németh Regina
7. osztály
Rábapatona
2
Pekó Ádám
5. osztály
Rábapatona
3
Dendők Dalma
6. osztály
Rábapatona
		
Ács Pálma
5. osztály
Rábapatona
		
Berecz Lilla
6. osztály
Rábapatona
		
Cepán János
7. osztály
Rábapatona
		
Dohány Dániel
8. osztály
Rábapatona
		
Karácsony Szandra
2. osztály
Rábapatona
		
Kása Csanád
8. osztály
Rábapatona
		
Madarász Dorina
7. osztály
Rábapatona
		
Mező Milán
6. osztály
Rábapatona
		
Molnár-Nagy Nóra Anna 5. osztály
Rábapatona
		
Nagy Olivér
2. osztály
Rábapatona
		
Szokolics Léna
7. osztály
Rábapatona
		
Végh Áron
5. osztály
Rábapatona

Minden korosztály számára kínálunk olvasnivalókat szinte
minden műfajban, a szépirodalmi művek mellett ismeretterjesztő könyveket, kézikönyveket, szótárakat. A helyismereti gyűjteményben Rábapatonáról, vagy rábapatonai vonatkozású művek,
tanulmányok, továbbá a környező településekről, Győrről, GyőrMoson-Sopron megyéről szóló könyvek is megtalálhatók. Az olvasói kérésekhez igazodva folyamatosan a legújabb sikerkönyvekkel bővítjük az állományt.
A könyvtárban jelenleg
- Könyv: 7.692 db
- CD-hangzó: 59 db
- DVD: 64 db
- Hangoskönyv: 28 db
- Diafilm: 11 db kölcsönözhető.

Gyarapodás 2021-ben
- könyv: 416 db
- CD-hangzó: 1 db
- DVD: 8 db
- Hangoskönyv: 6 db

A folyamatosan megújuló dokumentumállománynak köszönhetően az olvasók száma is folyamatosan növekszik.
Jelenleg az aktív beiratkozott olvasók száma: 200 fő, ebből
104 fő 14 év alatti.
Az elmúlt egy évben újonnan regisztrált olvasók száma 98 fő,
amiből 67 fő 14 év alatti gyermek.
A könyvtárban több folyóirat is megtalálható és helyben olvasható. 2022-es évi tervek között szerepel a Kisalföld napilap
helyben történő olvasásának biztosítása.
A könyvtár szolgáltatásai mindenki számára ingyenesek. A beiratkozás és a dokumentumok kölcsönzése is díjtalan.
A kölcsönzés mellett számos kulturális rendezvény és közösségi program színtere is a könyvtár.
Péntekenként hangszeres zeneoktatás, havonta két alkalommal Kerekítő foglalkozások várják a kicsiket, a vasárnapi élményfestések alkalmával a festőművészettel ismerkedhetnek meg az
érdeklődők. A Könyvtármozi filmvetítésein, valamint kézműves
foglalkozásokon is részt lehet venni alkalmanként. De ha csak
sakkozni, társasjátékozni, mesét, hangoskönyvet vagy zenét hallgatni szeretne a barátokkal, vagy a gyermekével, arra is lehetőséget biztosít a könyvtár.
A programokról, és a könyvtár szolgáltatásairól a
kszr.gyorikonyvtar.hu weboldalon és a Könyvtári, Információs és Közösségi Hely - Rábapatona Facebook oldalon olvashatnak részletesen. A könyvtárunk online katalógusa a nanlib.
rabapatona.hu webcímen érhető el. Telefonon a +36-20-3101361-es telefonszámon hívható a könyvtár.
Szeretettel várok minden kultúra- és könyvbarátot!
Burdon Anikó könyvtáros
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A rábapatonai Országos Könyvtári Napok sikerét bizonyítja, hogy
a programsorozaton összesen 291 fő, felnőtt és gyermek vett részt.
Köszönöm mindenkinek a lelkes és aktív részvételt!
Burdon Anikó könyvtáros

Könyvtári életképek
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Szabadságharcos, majd reformer
Egy patonai földbirtokos élete és munkássága
„A múlt században híres, nevezetes família uralkodott ebben a
három folyó által övezett vármegyében. A Gyapay-nevet nimbusz
vette körül. Viselői kard, dal és lúdtollal szolgálták az országot és
szűkebb hazarészüket, a tekintetes vármegyét.” (Gyapay-Ciklus,
Innen: Győri Híradó 1913. április 27. 1-2. oldal)
A Győr vármegyei
Gyapay család nemessége
1610-ig vezethető vis�sza. Az ekkoriban megyei
nemesként nyilvántartott
Gyapay Györgynek a mai
Tárnokrétin voltak birtokai. A család tagjai a későbbi évtizedekben és évszázadokban Cakóházán,
Dörben, Téten, Bezin,
majd a 19. század második felében Rábapatonán
Gyapay család címere
szerzetek birtokokat. A
Innen:
Borovszky
Samu: Magyarország
család tagjai közül a megye
városai
és
vármegyéi
Győr vármegye
és falunk történetében, az
1824-ben Téten született
Gyapay Dénes játszott
fontos szerepet. Gyapay
Dénes a bencés rend győri
gimnáziumában, majd a
Kerületi Királyi Akadémián folytatott tanulmányokat, végül 1843-ban
Pesten tett ügyvédi vizsgát.
A reformkor végén tagja
volt a Lukács Sándor által
vezetett Győri Tízek fiatal
értelmiségiekből szerveződő
csoportjának. 1848 nyarán
részt vett a győri nemzetőrség szervezésében, majd
a szabadságharc kezdete
után, 1848 őszén beállt a
magyar honvédségbe, ahol
Gyapay Dénes
századosi rangig jutott.
http://intezet.nori.gov.hu/nationalLukács Sándor Győr város
tombs/tet/katolikus-temeto/gyapayés vármegye kormánybizdenes-dori-es-czakohazi/
tosa 1849. május 12-én
Gyapay Dénest nevezte ki helyettesévé. „Minthogy én az Összes magyar hadsereg felszerelési kormány- biztosi elfoglaltságaim miatt folytonosan Győr megyében es városban nem lehetek, Győr megyébe és városba önt ezennel kormánybiztosi helyettesemnek kinevezem. Ön az én
megbízásomból Győr megyében és városban teljes hatalommal úgy fog
működni. mint Magyarország szabadsága, önállása, függetlensége és az
alkotmányos jogok parancsnokja. Győr megye és város önnek minden
rendeletéit teljesíteni fogja.” (Gyapay Dénes kormánybiztos helyettesi kinevezése.) Ezt a feladatát 1849 június végéig, Győr elfoglalásáig látta el. A szabadságharc leverése miatt valószínűleg külföldre
emigrált, de száműzetésének évei nem ismertek. A kiegyezés előtti
években már ismét Magyarországon élt. Támogatta a kiegyezést,

14 ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ

ezért a Deák-párthoz csatlakozott. 1867-től Győr vármegye helyettes alispánja, majd 1871-től 1879-ig Győr vármegye alispánja volt.
Ezekben az években tevékeny szerepet játszott a Rába és a Rábca
folyók szabályozásának elindításában. A Deák-párt és a Balközép
Párt egyesülése után létrejött Szabadelvű Pártba belépett, de egyre
inkább a függetlenség párti ellenzék felé közeledett. 1884 és 1887
között már a függetlenségpárti ellenzék péri kerületi országgyűlési
képviselőjeként tevékenykedett az országházban.
Gyapay Dénes az 1867-es kiegyezés környékén vásárolt egy
több száz holdas birtokot Rábapatona északi határában. Az
újonnan szerzett birtokán, Rábapatona faluközpontjától 6 kilométer távolságban építette fel maga és felesége, Lippay Malvin számára lakhelyül szolgáló családi kastélyt, amelyet az építtetője után Dénesházának neveztek el. Gyapay Dénes egészen
az 1892-ben bekövetkezett haláláig a rábapatona-dénesházi
kastély birtokosa és lakója volt. Hosszú betegség után, 1892.
május 26-án este 10 órakor a dénesházi kastélyban halt meg.
Gyászmiséjét május 28-án a rábapatonai templomban tartották, majd egy nappal később a téti katolikus temető családi
sírboltjában helyezték örök nyugalomra. Mivel Gyapay Dénesnek és feleségének nem születtek gyermekei, ezért a patonai
birtokot és a kastélyt özvegye, Lippay Malvin 1908-ban bekövetkezett halála után felesége unokahúgának két lánya örökölte.
Burján Imre

Dénesházi kastély napjainkban, saját fotó

A Gyapay család sírboltja napjainkban
a téti katolikus temetőben, saját fotó

Európai Diáksport Napja 2021

Patona kupa 2021

Iskolánk 9. alkalommal vett részt az országosan is népszerű
sportprogramon, melynek keretében 2021 métert kellett futni
tanulóinknak szeptember 24-én, pénteken. Tavaly a pandémia
ellenére 38 országban 2 millió diák vett részt az Európai Diáksport Napján, és itthon is csúcsot döntöttünk 1353 résztvevő iskolával, melyek között ott volt a mi iskolánk is. Kicsik és nagyok
együtt indultak neki a távnak.
Iskolánk eredményei:

Október 8-án, 24. alkalommal került megrendezésre iskolánk
hagyományos labdarúgó tornája, a Patona kupa. Nyúl, Enese,
Koroncó és Rábapatona iskolai csapatai mérték össze tudásukat.
A mérkőzéseket a műfüves pályán tartottuk, melynek használatát
köszönjük szépen a patonai önkormányzatnak. A kupát idén az
enesei csapat nyerte meg. Helyezésünk: III. hely
Iskolánk csapattagjai: Simon Krisztofer, Nagy József, Rácz
Milán, Király Ábel, Mező Milán, Ujvári Olivér, Molnár – Nagy
Benedek Zoltán, Bartal János

Alsó évfolyamok
1. Kószás Lara Michaela 4.
1. Szokolics Roni 3.
2. Varga Bodza 4.
2. Karácsony Levente 3.
3. Bognár Emília 2.
3. Balázs Kálmán 4.

Felső évfolyamok
1. Pungor Édua Hanga 5.
1. Simon Krisztofer 8.
2. Tóth Eszter 7.
2. Káldi Mátyás 6.
3.Németh Regina 7.
3. Molnár-Nagy
Benedek Zoltán 6.
Gratulálunk! Jövőre is lefutjuk!

Köszönjük szépen a játékvezetést Molnár Ottónak!
Gratulálunk minden résztvevőnek!
Kocsis Rita
tanár

Kódolás Hete az iskolában
Iskolánk ebben a tanévben is részt vett a Kódolás Hetén október 9-24 között, melynek keretében iskolánk minden tanulója
kódolt, programozott, illetve robotokat irányított. Mivel az elsősök még nem tudnak írni, olvasni, ezért ők a színezős feladatok
mellett robotos játékot játszottak, amikor egyszerre mozogtak,
tornáztak. Megismerkedtek Beebot méhecskerobottal is, amit
nagyon ügyesen irányítottak.
A 2. osztályosok ügyes animációkat készítettek tableten. A
többi osztállyal részt vettünk
a Kódolás Heti kihívásokban,
ahol táncot programoztak a
tanulók.
Nagy sikere volt annak a kihívásnak, amikor mesterséges
intelligenciára tanítottunk egy
kis robotot. Ebben a két hétben sor került drónbemutatóra
és drónprogramozásra is.
Mindenkinek nagyon tetszett
Edbot humanoid robot, hiszen
tornázott, táncolt. Néhány tanuló új trükköket tanított en-

nek a robotnak. Sajnos ebben az évben is elmaradt a szokásos
gyerek-szülő-nagyszülő közös programozás. Reméljük, jövőre ezt
is meg tudjuk valósítani.
Tuboly Rita
tanár
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Matematikaverseny eredmények
Még alig kezdődött el az iskola, tanulóink máris megkezdték a tanulmányi versenyeken való részvételt.
Október 13-án délután a korábbi hagyományoktól eltérően iskolánkban oldották meg a Bolyai Matematika Csapatversenyre nevezett csapataink a kitűzött feladatokat. Már a következő hét elején megtudtuk, hogy a hetedikesek csapata - Györe
Hunor, Nagy Jázmin, Németh Regina és Tsenikidis Nikolaos - a
legjobb hat csapat közé jutott. November 5-én, a díjkiosztón
derült ki, hogy ők a megyei első helyezettek, és meghívást kaptak az országos döntőre.
Október 18-án a Jedlik Ányos Technikum Kapcsolatépítő
Csapatversenye Leendő Középiskolásoknak elnevezésű matematikaversenyen vettek részt tanulóink, ahol a Györe Hunor,
Németh Regina és Tsenikidis Nikolaos összeállítású csapatunk a
negyedik helyen végzett, így meghívást kaptak az ünnepélyes
díjkiosztóra.

Molnár Csilla
tanár

Jutalom kirándulás a Csodák Palotájába
Iskolánk 4-szer 10 főre szóló jegyet kapott a Győri Tankerületi Központtól a Csodák Palotájába. A Rábapatonai Iskolásokért
Alapítvány különjáratú busz biztosításával támogatta a tanulók
Budapestre utazását.
A jutalom kiránduláson a tanév és az előző tanév során tanúsított kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkája alapján az
osztályfőnökök által kiválasztott 5 – 8. osztályos tanulók vehettek
részt.
Az őszi szünetben, október
27-én reggel 8 órakor indultunk
az iskola elől. 40 gyerek és 4 pedagógus kezdte meg az utazást.
Megérkezés után a gyerekek
rögtön elkezdték felfedezni a
különböző játékokat, majd közösen megtekintettük az Öveges
színpadon a Lendülj be! című
fizikai kísérletekkel tarkított bemutatót. Szinte minden tanu-

lónk beült egy-egy 9D-s vetítésre is, ahol egy sivatagi hullámvasútra „ültek fel” a gyerekek.
Fáradtan, de élményekkel gazdagon értünk vissza este az iskola elé, ahol a tanulókat már várták a szüleik.
Molnár Csilla
Rábapatonai Iskolásokért Alapítvány

Rábapatonai Iskolásokért Alapítvány
A Rábapatonai Iskolásokért Alapítvány kuratóriuma nevében szeretnék köszönetet nyilvánítani mindazoknak, akik adójuk 1%-ával támogatták alapítványunkat, és azon keresztül a
rábapatonai iskolába járó gyerekeket.
Köszönöm Báriné Bán Adriennek a NEA pályázatok benyújtásában és elszámolásában nyújtott segítségét.
A támogatásokból és pályázatokból tudtuk beszerezni még
az előző tanév elején az érintésmentes kézfertőtlenítő adagolókat, papírtörölköző tartókat, szemetes edényeket, a gyors
testhőmérséklet mérést lehetővé tevő hőmérőt, melyeket a mai
napig használunk. Támogattuk a felsős osztályok történelem
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órákhoz köthető győri tanulmányi kirándulásait. Ebben a tanévben lábtörlő szőnyegeket, a Szülői Munkaközösséggel közösen új labdafogó hálót vásároltunk. Az alapítvány támogatta az
iskolai informatikai berendezések javítását, dekoráláshoz anyagok beszerzését. Az őszi szünetben az alapítvány különjáratú
busz biztosításával támogatta az iskola tanulóinak Csodák Palotájába történő eljuttatását. Az idei tanévben pedig remélhetőleg újra indulhatnak az osztályok honismereti kirándulásai
Győrbe, melyeken az alapítvány támogatásával minden tanuló
ingyenesen vehet részt.
Molnár Csilla
Rábapatonai Iskolásokért Alapítvány

Ősz a Rábapatonai Katica Óvodában
,,Kár kár ,kár
Elszökött a nyárHideg őszi verőfényben
Száll az ökörnyál.”
Szeptember 1-től megkezdődött a 2021/2022-es nevelési év,
97 kisgyermekkel.
Négy óvodai vegyes csoportban megfelelő végzettségű nevelőtestület látja el a gyerekek nevelését, fejlesztését, gondozását.
Nagy örömmel találkoztunk újra mindannyian, szeretettel fogadtuk az először hozzánk érkezett és a már ide járó gyermekeket.
Az
,,Ovi-nyitogató” programunk nagyon
jó hangulatban telt el.
Ugrálóvár, zene, arcfestés,
csillámtetkó, ismerkedés és
jókedv együtt volt.
Ovi zsaru programunkat folytatjuk, a nagycsoportos gyermekekkel a
bűnmegelőzésről beszélgetünk és mesével, bábbal
hívjuk fel a rájuk leselkedő
veszélyekre a figyelmet.
Foci tornára neveztünk
be a gyerekekkel, a megrendezésére a gyirmóti pályán kerül sor ősszel és tervezetten tavasszal.
Óvodánkban megemlékezünk a kiemelt jeles napokról.
A Maci csoportosok a ,,Magyar népmese napja” alkalmából a
könyvtárba látogattak el, ahol Gyöngyi tanár néni meséjét hallhatták és megismerkedtek a könyvtárral. Egy csodás délelőtt telt
el.
,,Az állatok világnapja” alkalmából ellátogattunk az óvodásokkal a Feri bácsi farmjára.
Mihály –napi vásárunkon a Süni csoportos gyerekek műsorát
láthattuk. Sok-sok portéka talált gazdára melyet a gyerekek, az
óvoda dolgozói és a szülők készítettek.
A Márton–nap alkalmából szülőkkel közös program a lámpás
felvonulás. Előtte közösen énekelünk, verselünk, megemlékezünk
Szent Márton legendájáról. Amikor visszaérkeztünk az óvodába,
meleg tea és libazsíros kenyér lilahagymával várja a résztvevőket.

Egy újabb komoly zenei hangversenyben volt részünk, ahol
egy nem mindennapi szüret részesei lehettünk a zene által.
A Mikulás érkezését december 6-ra várjuk, akit dallal, verssel
köszöntenek a gyerekek. Aki ajándékokat hoz a puttonyában.
Karácsonyi ünnepet Betlehemes játékkal, december 16-án
tartjuk az óvodánkban.
Köszönjük minden kedves támogatónknak a segítséget, aki
velünk együtt azért szorgoskodik, hogy a gyerekeknek boldogan
teljenek az óvodás éveik!
Bukta Zoltánné
óvodavezető
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Ismét boszorkányok, szellemek költöztek az ártérbe, avagy
egy sikeres Rémsétány margójára…
A tavalyi év sikerén felbuzdulva egyesületünk úgy döntött, hogy az idei évben
is megszervezi a Rémsétány elnevezésű
rendezvényt, ahogy tavaly is a szervezést
és lebonyolítást Szokolics Norbert és
Nagy László valamint családjuk vállalta
magára a gyerekek ötletei alapján.
Miután kiválasztottuk az esemény
időpontját - amely az idén október 23
volt - kis csapatunk lázas készülődésbe
kezdett. Záporoztak a jobbnál jobb ötletek, és természetesen újra átbeszéltük
a tavalyi év tapasztalatait is. Újra készültek a kis szellemek, amit a gyerekek
gyűjthettek a jutalomcukorkáért, fotófal készült, és újabb rémséges alakok kerültek elhelyezésre a sétány útvonalán. A
helyszínt előkészítettük és csapatunk készen állt a szellemkeresők fogadására. A
rendezvény napján már kora reggel lázas
készülődés folyt a helyszínen.

A kezdési idő előtt már fél órával
sorban álltak a lelkes szellemvadászok, hogy felfedezhessék a sétányt.
Minden várakozásunkat felülmúlta a
résztvevők száma, közel 1600 fő vett
részt az eseményen.
A sétány sejtelmes fénybe burkolózva várta a felfedezőket, mintegy
1200 m hosszan kanyarogva a fák között. A séta során hol félelmetes, hol
mulatságos élményben volt részük a
résztvevőknek, az árteret betöltötte
a vidám kacagás, de néha a hangos
sikolyok hangja. Az út végén cukorkával, zsíroskenyérrel, valamint forró
teával vártuk a bátor felfedezőket.
Örömünkre szolgált, hogy az idei évben nagyon sok gyermek, de még felnőtt is jelmezt öltött ezen alkalomból.
Ezúton szeretnénk megköszönni
segítőink munkáját és támogatóink
hozzájárulását, hogy ismét
létrejöhetett a Rémsétány. A
Rábapatonai Polgárőr Egyesületnek, hogy segítették az
autóforgalom és parkoltatás
koordinálását és Rábapatona
Község Önkormányzatának
támogatást, valamint a tulajdonosoknak, hogy ismét
használhattuk a helyszínt.
Köszönjük minden segítőnek, aki picit is hozzátett, hogy egy ijesztegetős,
megmosolyogtatós, rémísztő
este létrejöjjön.
Köszönjük, hogy eljöttetek, jövőre veletek ugyanitt….
Szokolics Norbert
Rábapatonai ÖTE elnök

KÉMÉNYSEPRŐ elérhetősége

TELEFONSZÁM-VÁLTOZÁS!

Tisztelt Lakosság!

Kedves Betegeim!
A vezetékes telefonom száma megváltozott a következőre:
96/471-624

Értesítjük Önöket, hogy lakossági
kéményseprés céljából Dombos Gyula
kéményseprő a +36-30-434-27-71-es
telefonszámon hívható.
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Üdvözlettel:
dr. Tarbay Gábor háziorvos

Lassan újra indult a nyugdíjas klub!
Tavasszal az önkormányzat felhívására részt vettünk a
közösségi szemétszedés akcióban, Megtisztítottuk a buszfordulót és környezetét.
Július hónapban részt vettünk a Csornai Rábaközi Nyugdíjasok 7. Kulturális Seregszemléjén, ahol Barsi Ernő bácsi
népdalcsokraiból adtunk elő egy műsort új vezetőnkkel,
Seresné Krisztával.
A Nemzeti Művelődési Intézet és Rábapatona Község
Önkormányzata szervezésében, július 7-én „Közösségépítő
kultúránk” rendezvénysorozat alkalmából, egy napos kiránduláson Lakiteleken jártunk. A délelőtt folyamán színházi elődást, majd a Nemzeti Művelődési Intézet székházát
és végül a Hungarikum Ligetet tekintettük meg.
Egy pályázatnak köszönhetően 10 hetes örömtánc tanfolyam indult az IKSZT-ben, szerdánként lelkes 15 fős csapat jött össze.
Július 17-én az Eőry Endre Dalkör a falunapon mutatkozott
be először új vezetőjével Seresné Krisztinával, ezúton szeretnénk
megköszönni önfelett munkáját és kitartását.
Augusztus elején egy nagyon jó
hangulatú nyárzáró pörkölt parti
programot szerveztünk a nyugdíjas klub tagjai részére a tájházban.
A jó időnek és jó
társaságnak köszönhetően kellemes beszélgetésben volt részünk.
Dalkörünk augusztus 20-án a település Szent István napi ünnepségen lépett fel. A népi hagyományőrző tábor programjainak
keretében két alkalommal rétest és kakaós csigát sütöttünk a táborozó gyerekekkel a tájház kemencéjében, Közösen gyúrtuk és
nyújtottuk a rétest, melyet boldogan fogyasztottak el a gyerekek.
Kirándulást szerveztünk 45 fővel a Komáromi Lovas Színházba, a Magyar Operett legszebb darabjaiból láthattunk válogatást,

látványos lovas jelenetekkel és parádés szereposztással.
Szeptember 25-én Enesén ünnepeltük a Borostyán kórus a
25-éves fennállását.
Szeretném a nyugdíjas klub nevében megköszönni az önkormányzatnak a támogatását a programjaink megvalósításához, köszönjük a falubusz biztosítását is több alkalommal.
Király Józsefné,
nyugdíjas klub vezető

TÁJÉKOZTATÓ

a Polgármesteri Hivatal ZÁRVA tartásáról
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Polgármesteri Hivatal

2020. december 20-tól 2021. december 31-ig
ZÁRVA lesz.
Kizárólag haláleset anyakönyvezése ügyében, december 23-án és 30-án, előzetes telefonos egyeztetést követően – Kertainé Győrig Renáta Tel.: 06-20-459-1621 - naponta 9-11 óra között az ügyintézést elvégezzük.
Kérjük Tisztelt Ügyfeleink szíves megértését.
dr. Németh Balázs
jegyző

Molnár-Nagy Béla
polgármester

Hulladékudvar téli
nyitvatartása
GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása
alapján a rábapatonai hulladékudvar
2021. november 2. és
2022. március 28. között
a téli nyitvatartási rend szerint
üzemel.
Kedd 8:00-16:00
Szombat 13:00-16:00
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Mi történt 2021-ben a Rábapatonai önkéntes Tűzoltó Egyesületnél?
Egyesületünk működését is befolyásolta a világjárvány. Az
aktív egyesületi eseményeket el kellet halasztani, vagy minimálisra csökkenteni. A korlátozások enyhítésével mi is aktívabbá
válhattunk. 2021. július 17-én, a Falunapon tűzoltó bemutatót
tartottunk, felvilágosítással és vetélkedővel színesítve a Koroncói
Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel karöltve. Augusztusban taggyűlést tartottunk, toborzóval egybekötve, kötetlen beszélgetéssel.
2021. szeptember 10-én az a megtiszteltetés érte egyesületünket, hogy öt egyesület részvételével Rábapatona első alkalommal
rendezett éves vizes gyakorlatot, ahol a feladat tűzoltás és sérült
személy mentése volt. A feladatot a győri Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság Parancsnoka ellenőrizte, értékelése alapján az egyesületek sikeresen hajtották végre a feladatot. Tét, Árpás, Koroncó,
Győrszemere és Rábapatona önkéntes tűzoltói végezték az ös�szetett feladatot, mely elősegítette a későbbi szorosabb együttműködést is. Szeptember 18-án Tűzoltószakmai napon voltunk
Balatonföldváron, ahol a legmodernebb tűzoltási és műszaki
mentési védőeszközöket és technikai eszközöket mutatták be.
Ebben a hónapban 19-én Csornán az Önkéntes Tűzoltóságnál
megbeszélést tartottak az ifjúsági utánpótlás lehetőségéről, melyet
egyesületünk is nagyon fontosnak tart.
A Magyar Falu Program keretében ESZKÖZBESZERZÉS
címen 2 millió forint támogatást nyertünk. Ebből az összegből
sikerült beszerezni:
• bevetési ruhákat
• bevetési sisakokat, csizmákat, kesztyűket
• 30 méteres mentőkötelet.
A támogatás nagy előrelépést és fejlődést jelent, elősegíti a kategória váltást, megy célja és jövője egyesületünknek.
3 fő egyesületünkből tűzoltó alaptanfolyamot végzett el, és
tett sikeres vizsgát, amelyhez ezúton is gratulálunk nekik! (Nagy
László, Szokolicsné Preizinger Katalin, Jakab Richárd).
Taglétszámunk folyamatosan növekszik, az érdeklődőket tagtoborzásainkon szeretettel várjuk. Nyomon követhetőek vagyunk
a Facebookon (Rábapatonai Önkéntes Tűzoltó Egyesület).
Megalakulásunk óta az Önkormányzat, a falu lakossága és vállalkozói önzetlen erkölcsi és anyagi támogatással segítették egyesületünket, ezt tisztelettel köszönjük.

Kedves Szülők!
Értesítjük a Tisztelt Szülőket,
hogy óvodánk
2021.december 24-től (péntek)
2022. január 2-ig (vasárnap)
zárva tart.
A szünet utáni első nevelési nap
2022. január 3. (hétfő).
Áldott, békés karácsonyi
ünnepeket kívánunk!
Az óvoda dolgozói
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További támogatást a 11737007-23725662 számlaszámon
szívesen fogadunk.
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és Boldog új évet kíván
Önöknek a Rábapatonai Önkéntes Tűzoltó Egyesület nevében
Szokolics Norbert
elnök

Németh Krisztián
parancsnokhelyettes

Gál Mihály
parancsnok

Rábapatonai Óvodásokért
Alapítvány
Alapítványunk alapcélja, hogy óvodás gyermekeinknek programokat, előadásokat, kirándulásokat szervezzen. Lehetőséget biztosítani szülőkkel közös tevékenységeket, amikor alkalom nyílik
egymás megismerésére, gyermeknevelési kérdések megbeszélésére,
közös élmények átélésére. Valamint készségfejlesztő játékok, egyéb
eszközök, bútorok, használati tárgyak beszerzése, melyek a gyermekek sokoldalú fejlesztését szolgálja. Mivel ebben az évben kevés
lehetőség nyílt programok szervezésére, ezért nagyon esztétikus,
tartós fejlesztőjátékokat vásároltunk minden csoportba.
A szeptemberben megrendezett Ovi- nyitogató programunkat
légvárral gazdagítottuk, a gyerekek legnagyobb örömére.
Köszönjük a felajánlott adó 1% -kat, melyből alapítványunk
gazdálkodik. Kérjük mindazokat, akik segíteni szeretnének támogassanak bennünket.
Káposzta Józsefné, az alapítvány elnöke

Patonai gyermekhorgászok versenyeredményei
A korábbi évektől eltérően az idén, részben a koronavírus járvány miatt kevesebb versenyen vehettek részt ifjú horgászaink.
Július 10-én rendezte meg a megyei horgászszövetség a szokásos Megyei Egyéni Gyermek és Ifjúsági Horgászvetélkedőt.
Ezen a versenyen a fiatal horgászok tesztet töltenek ki, amelyben felmérik elméleti tudásukat, kapcsot, hurkot kötnek, három
órát horgásznak és nem utolsó sorban horgászbotra szerelt „répával” célba dobnak. Gyerekeink a Szigetköz Horgász Egyesületet
képviselték, ráadásul más településről nem képviselte horgász az
egyesületet. A korábbi években ez a verseny májusban szokott
lenni, amikor is a nyaralások nem akadályozták a gyerekek nagyobb számban való részvételét a versenyen. Patonát idén Bognár

Álmos, Takács Ádám és Molnár Marcell képviselte. Ádám dobásban második helyezést ért el, Marci halfogásban és összetettben is
a harmadik helyen végzett.
Július 17-én a szokásos Falunapi Gyermek Horgászverseny került
megrendezésre, a korábbi évekhez képest ezen a versenyen is kevesebben indultak. Első helyen Nagy Olivér, második helyen Hollósi
Dominik Noel, harmadik helyen Molnár Marcell végzett. A versenyt az önkormányzat mellett az MMX Pecapláza támogatta.
Ebben az évben elbúcsúzott a szakkörösöktől Molnár Ferenc,
akinek sok éves munkáját ezúton is köszönjük.
Molnár Csilla
szülő
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Magyar Falu Program 2021 évi fejlesztéseinek átadása
Molnár-Nagy Béla polgármester ünnepi beszéde
Tisztelt Kormánybiztos úr, polgármester kollégák, képviselőtársaim, Tisztelt meghívott vendégeink!
Nagy tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt mai átadóünnepségünkön, amelyen a Magyar Falu Program jóvoltából megvalósult 2021 évi rábapatonai fejlesztéseket adjuk át.
Rábapatonáról kijelenthető, hogy az elmúlt évtizedekhez képest az utóbbi 5-6 évben óriási fejlődésnek indult, amely alapvetően kettő dolognak köszönhető. Elsőként felismertük, hogy
településünk infrastruktúráját a jelentkező lakossági igények
mellett jelen korunk alapvető elvárásai szerint kell fejlesztenünk.
Mind ezekhez az elvárásokhoz alkalmazkodva, mertünk és ma
is merünk jelentős léptékekben gondolkodni. Az első időszakban településünk önerejét mozgósítottuk a beruházások elindításához. Majd óriási lehetőséget jelentett fejlesztési elképzeléseink
továbbviteléhez, hogy a Kormány elindította Gyopáros Alpár
kormánybiztos úrral, településünk országgyűlési képviselőjével
az élen a Magyar Falu Programot, amely pályázati lehetőség célzottan segítette és segíti ma is településünk további lendületes
fejlődését.
Rábapatona infrastruktúrájának fejlesztésével párhuzamosan
fejlődik a település lakóinak életminősége, így egyre csábítóbb lett
településünk a letelepülni szándékozóknak, valamint ami talán
még ennél is fontosabb számunkra, hogy a helyi fiatalok mind
ezeknek köszönhetően Rábapatonán képzelik el a jövőjüket, itt
akarnak letelepedni, itthon akarnak maradni. Persze a megnövekedett elvárásokhoz igazodva folyamatosan kell fejlesztenünk
intézményeinket is. Erre remek lehetőséget biztosít a Magyar
Falu Program, amelynek révén a mai napon kettő fejlesztést szeretnénk hivatalos formában is átadni Rábapatona lakosságának.
Az egyik egy játszótér – amelynek megépítésére 5 millió forint
támogatást kapott önkormányzatunk. A játszóteret egy újonnan
beépült lakópark mellett építettük fel, a Vasút utcában. Ezzel a
beruházással ismét egy a lakossági igényeket kielégítő modern
köztéri létesítménnyel gazdagodott településünk, mivel az ott
lakó szülőktől már érkezett igény a pályázat benyújtásával egyidejűleg a játszótér létrehozására. Az új játszótér esetében is elmondható, hogy a helyben felmerülő igények, a kormányzat pályázati
lehetősége, valamint a község vezetésének elképzelései és döntései
egy irányba mutattak, és ha ehhez még tényként hozzávesszük,
hogy a pályázat könnyen és egyszerűen beadható és elszámolható,
akkor ezek összességében a Magyar Falu Program további létjogosultságát támasztják alá.
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Nem tudom, hogy Képviselő úr emlékszik-e, hogy tavaly nyáron, mikor egészen szűk körben, itt ezen a helyen átadásra került
a Magyar Falu Programban beszerzett kommunális traktorunk
és megvalósított útfelújításunk, akkor kértem segítséget egy intézményünk felújításához. Országgyűlési képviselőnkként Képviselő úr megígérte támogatását, amelynek ma itt az eredménye.
Köszönöm!
A beruházás, amelyre 47 millió forintot támogatást kapott
önkormányzatunk a Drexler Anna Egészségház felújítása volt. A
ma átadásra kerülő létesítmény szélesebb társadalmi igényt elégít
ki, mivel az épületben található a védőnői szolgálat, a háziorvosi
és fogorvosi rendelő, valamint a gyógyszertár is. A felújítás során
új tetőfedést és homlokzati szigetelést, villámvédelmet kapott az
épület, valamint kicseréltük a külső és belső nyílászárókat, teljesen felújítottuk a vizesblokkokat, újra burkoltuk és átfestettük a
helyiségeket, korszerűsítettük az elektromos hálózatot, légkondicionálttá tettük a várótermet és a háziorvosi rendelőt és új bútorok is beszerzésre kerültek.
Az energiatakarékosság jegyében az elektromos korszerűsítésen és hőszigetelésen túl, leválasztottuk a Polgármesteri hivatalról
és felújítottuk az egészségház fűtési rendszerét, valamint egy uniós
pályázat révén napelemes rendszerrel láttuk el az épületet.
Úgy gondolom, hogy ezen fejlesztések révén hosszabb távon is
méltó körülmények közé került a rábapatonai egészségügyi szolgáltatás, amelyre a jelen pandémiás helyzetben óriási nyomás és
felelősség is hárul.
Nagyon köszönöm a felújítást végző vállalkozók munkáját, a
lakosság és az egészségügyi szolgáltatók kivitelezés alatt tanúsitott
türelmét. Itt említeném meg, hogy a munkát végző vállalkozások
mindegyike rábapatonai, vagy településünkhöz köthető vállalkozás volt, így munkájuk értékét növeli, hogy azt településünkért,
saját közösségünk javára végezték.
Szeretném megköszönni településünk országgyűlési képviselőjének, Gyopáros Alpár kormánybiztos úrnak és Magyarország
Kormányának azt a lehetőséget, amellyel most hivatalosan is átadhatjuk a megújult Drexler Anna Egészségházat, valamint Rábapatona új játszóterét.
Továbbra is számítunk a Magyar Falu Program fejlesztési lehetőségeire, mert intézményeinket és települési infrastruktúránkat
a folyamatosan növekedő elvárások és jogos igények mellett csak
így tudjuk a megfelelő időben és hatékonysággal fejleszteni.

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 23

Tisztelt Rábapatonai Lakosság!

A közelgő év végi ünnepekre való tekintettel
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és munkatársai nevében kívánunk valamennyiüknek
Békés Boldog Karácsonyt
és eredményekben gazdag Boldog Új Évet.
dr. Németh Balázs
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