XII. évf. 2015. I. szám

Kedves Rábapatonaiak!
Tisztelettel köszöntöm Önöket a 2015-ös évben. Szokásossá vált ilyenkor, az év elején évértékelőt tartani, számot
adni a magunk mögött hagyott esztendőről. Én mégsem a
2014-es évről, csak az elmúlt negyedév folyamatairól szeretném Önöket tájékoztatni.
Az elmúlt negyedév egy időszak zárása is volt egyben
és egy új időszak kezdete. Az év végén folytattuk a hagyományos adventi rendezvénysorozatot, az adventi ablaknyitást, valamint a Helyi Közösségi Akadémia megkezdett
műhelymunkáit. Az adventi rendezvénysorozatot a közel
egy évtizedes hagyományoknak megfelelően, azonban nem
minden esetben a szokásos forgatókönyv szerint szerveztük meg. Az adventi rendezvényekhez kapcsolódóan adománygyűjtésre került sor a településen, valamint a gyors
döntések következményeként, a szociális tűzifa szétosztása és szállítása is megtörtént a rászoruló családok, illetve
személyek részére még karácsony előtt. Tudtuk folytatni
a több évtizedes hagyományt, amely alapján Rábapatona
község 65 év feletti lakóit megajándékoztuk, méghozzá saját otthonukban, iskolásaink segítségével készített egyedi
üdvözlettel az év végén. Még karácsony előtt megjavítottuk
a már szinte járhatatlan Széchenyi utcát. A műhelynapok
módszereit, a közösségünkről, Rábapatonáról való közös
gondolkozás élményét megtartva, megpróbáltuk a módszert a gyakorlatba is átültetni. Ennek fényében december
20-án, majd január 24-én fórumok kerültek megrendezésre, amelyek célja a helyi labdarúgás helyzetének tisztázása,
a jövőkép meghatározása és kialakítása volt. Sokan kérdezhetik most, hogy miért is a labdarúgás az első? Azért, mert
jelenleg a településen mintegy 100 fő, főként fiatal és gyerek sportolása került az utóbbi évtizedben nagyon nehéz
helyzetbe, korábbi felelőtlen döntések következményeként.
Január 16-án, a
TARTALOMBÓL: civil szerveződések
részére szerveztünk
Pályázati felhívás
fórumot, kérve a
civilszervezetek részére
jelenlévők segítségét egy közös
Elkötelezettség
rendezvénynaptár
egy jó cél érdekében
kialakításához, vaKerékpárosbarát
lamint tájékoztaTelepülés Díj 2014
tást kaptak a jelen-

lévők a falubusz használat
kiterjesztésének lehetőségéről és az IKSZT rendezvénytermének jövőbeni bérleti szabályozásáról.
A tájékoztatás, de inkább
annak továbbítása a közösségek irányába, vegyes
érzelmeket és indulatokat
váltott ki az érintettek
körében.
Valószínűleg
sokan nem értették meg,
hogy a rendezvényterem
használatával kapcsolatban nem civil szervezetekről, hanem igénybevevőkről kell
beszélnünk és az igénybevevők között nem lehet különbséget tenni a bérleti díj tekintetében csak azért, mert valaki
valamely csoporthoz tartozik, vagy sem. Úgy gondolom
a változtatás szükségszerű és elkerülhetetlen és nemcsak
ebben az esetben. Az eseti, a hiányzó, vagy éppen túlzó
szabályozást fel kell váltania egy célszerű, közérthető és
világos szabályozási rendszernek, ami ésszerűen betartható
és betartatható. Mindemellett a költségcsökkentő intézkedések sorát is folytatni kell, a bérleti díjak bevezetésétől a
nagyobb beruházásokig bezárólag.
Február hónapban kettő alkalommal hívtuk településünk lakosságát két nagyobb rendezvényünk, a majális és
a falunap szervezésével kapcsolatos megbeszélésre. A fórumokon, megbeszéléseken jelenlévők nagy száma is mutatja, hogy a lakossággal való kapcsolattartásra, az igények
és elképzelések összevetésére, a vélemények ütköztetésére
szükség van, mégpedig személyesen, nyíltan. A település
folyamatos fejlődésének alapja és motorja a széles látókörű
kapcsolattartás, az egyének bevonása a közösségi döntések
előkészítésébe, az önzetlen segítség elfogadása, mert egy település jövőjének meghatározása nemcsak egy szűkebb kör
előjoga kell, hogy legyen.
A Rábapatonán újonnan indult folyamatok további
sikerében bízva, kívánok településünk minden lakójának
örömteli 2015-ös évet.
Molnár-Nagy Béla
polgármester
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Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
MUNKATERVE 2015. évre
Az üléseken a tervezett napirendi pontok tárgyalása előtti feladatok:
a) Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról
b) Beszámoló a polgármester hatáskörébe utalt feladatok intézéséről
c) Beszámoló a Szociálpolitikai Bizottság hatáskörébe utalt feladatok intézéséről
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Tervezett napirendek,
Napirendi pontok előadói
Polgármester 2015. évi szabadságolási tervének jóváhagyása
Előadó. Molnár-Nagy Béla polgármester
A Rábapatonai Katica Óvoda nyári zárva tartási idejének meghatározása
Előadó: Dittrich Kálmánné óvodavezető
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének tárgyalása
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester
Tájékoztató a 2014. II. félévi előirányzat módosításokról
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester
A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester
Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester
Civil szervezeti pályázat kiírása
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester
A „Jószív” Temetkezési Kft. tájékoztatója a köztemető állapotáról
Előadó: „Jószív” Temetkezési Kft. képviselője
A civil szervezetek önkormányzati támogatásra benyújtott pályázatainak elbírálása
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester
Étkezés térítési díjak nyersanyagnormáinak felülvizsgálata
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester
Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának
felülvizsgálata
Előadó: Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
Rábapatona Község Önkormányzata szociális étkeztetés szakmai programjának
felülvizsgálata
Előadó: Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester
Tájékoztató a belső ellenőrzések tapasztalatairól, megállapításairól
Előadó: Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése 2014. évről
Előadó: Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
Igazgatási szünet elrendelése
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester
Közmeghallgatás előkészítése
KÖZMEGHALLGATÁS
Kitüntetési javaslatok elbírálása.
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester

A képviselő-testület rendeleteinek felülvizsgálata
Előadó: Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
2. A Rábapatonai Katica Óvodában a gyermekcsoportok számának és létszámának
meghatározása
Előadó: Dittrich Kálmánné óvodavezető
2015. augusztus 26.
1. Tájékoztató a 2015. I. félévi előirányzat módosításokról
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester
2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító rendelet módosítása
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester
3. A Katica Óvoda vezetőjének beszámolója a 2014/2015-ös nevelési évről
Előadó: Dittrich Kálmánné óvodavezető
22015.
ÖNKORMÁNYZATI
szeptember 30.TÁJÉKOZTATÓ
1. BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez való
csatlakozás
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester
2015. október 28.
1. Tájékoztató a helyi adókivetések és a beszedések állásáról
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Tájékoztató a 2015. I. félévi előirányzat módosításokról
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester
Az önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító rendelet módosítása
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester
A Katica Óvoda vezetőjének beszámolója a 2014/2015-ös nevelési évről
Előadó: Dittrich Kálmánné óvodavezető
BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez való
csatlakozás
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester
Tájékoztató a helyi adókivetések és a beszedések állásáról
Előadó: Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
A rendőrség beszámolója a település közbiztonságának helyzetéről
Előadó: Győr Városi Rendőrkapitányság képviselője
Tájékoztató a háziorvosi és fogorvosi tevékenységről
Előadó: dr. Tarbay Gábor háziorvos
Henzelné dr. Kovács Violetta fogorvos
Az önkormányzat adó rendeleteinek felülvizsgálata
Előadó: Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
Az önkormányzat szerződéseinek felülvizsgálata
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester
Tájékoztató a település környezetvédelmi állapotáról
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester
A civil szervezetek és az önkormányzat kapcsolatának értékelése
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester
A Vasút, Fábián Ferenc és a Besenyő utcai építési telkek eladási árának
felülvizsgálata
Előadó:Molnár-Nagy Béla polgármester
A képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester

Pénzügyi- és
Településstratégiai
Pénzügyi- és
Településstratégiai
Pénzügyi- és
Településstratégiai
Pénzügyi- és
Településstratégiai
Pénzügyi- és
Településstratégiai

Pénzügyi- és
Településstratégiai
Pénzügyi- és
Településstratégiai
Pénzügyi- és
Településstratégiai
Pénzügyi- és
Településstratégiai
Pénzügyi- és
Településstratégiai
Pénzügyi- és
Településstratégiai,
Szociálpolitikai,
Ügyrendi

A 2015. évre szóló belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Előadó: Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2015. évi működéséről
Előadó: Szalainé dr. Németh Annamária jegyző

A képviselő-testület ülésére meg kell hívni – kivéve a zárt üléseket – az SZMSZ-ben meghatározott személyeket.

A képviselő‐testület
ülésére meg kell hívni – kivéve a zárt üléseket – az SZMSZ‐ben meghatározott személyeket.
Rábapatona, 2014. december 17.
Rábapatona, 2014. december 17.

Molnár‐Nagy Béla
polgármester

Záradék:

Molnár-Nagy Béla
polgármester

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testület 2015. évi munkatervét a 113/2014.
Záradék:határozatával elfogadta.
(XII.17.)
Rábapatona,Község
2015. január
13.
Rábapatona
Önkormányzatának
Képviselő‐testülete a képviselő‐testület 2015. évi munkatervét a
Szalainé dr. Németh Annamária
113/2014.(XII.17.) határozatával elfogadta.

jegyző

Rábapatona, 2015. január 13.

Rábapatona Község Önkormányzata
Képviselő-testületének működése

Szalainé dr. Németh Annamária
2014. október 12-től 2014. december 31-ig
jegyző
Képviselő-testületi ülések száma:
• Nyilvános:
6
• Zárt
1
A képviselő-testület által hozott határozatok száma:
A képviselő-testület által alkotott rendeletek száma:
Ebből: alap rendelet		
		
módosító rendelet		

A képviselő-testületi nyilvános ülések jegyzőkönyve megtekinthető a www.rabapatona.hu weboldalon.
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Molnár-Nagy Béla
polgármester
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Adómérték megállapítása
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
101/2014.(XI.26.) határozatával
döntött arról, hogy a 2015-ös adóévre ismét változatlan
mértékben állapítja meg a kommunális adó és a helyi iparűzési adó mértékét. Így a kommunális adó mértéke 6.000,Ft/ingatlan, a helyi iparűzési adóé pedig 1,8 %.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatokról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 109/2014.(XII.3.) határozatával elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokat az
alábbiak szerint:
„A” típusú pályázatot
23 fő
„B” típusú pályázatot
2 fő
nyújtott be, melyből támogatásban részesült
„A” típusú pályázó 23 fő
„B” típusú pályázó 2 fő

3.000,- Ft/fő/hó
3.000,- Ft/fő/hó

támogatási összegben.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

A polgármester, a képviselők
valamint a bizottságok külsős
tagjainak vagyonnyilatkozattételi kötelezettsége
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága – mint az SZMSZ-ben
a vagyonnyilatkozatok kezelésére feljogosított Bizottság
– tájékoztatja a lakosságot, hogy Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
39. §-ában, illetve a polgármester tekintetében a 63. §
meghatározott vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a
• polgármester, valamint
• a megválasztott 6 fő önkormányzati képviselő
maradéktalanul, határidőn belül eleget tett.
Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdésének eb)-ec) pontjában meghatározott vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének
• 7 fő bizottsági külsős tag
szintén maradéktalanul, határidőn belül eleget tett.
Nagy Gábor
Ügyrendi bizottság elnöke
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Felhívás javaslattételre
„Rábapatona Község díszpolgára” és
„Rábapatona Községért” kitüntetés
adományozásához
(A kitüntetések adományozásáról szóló 21/2004.(IV.29.) Kt.
rendelet a www.rabapatona.hu weboldalon megtekinthető.)
A kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek:
A képviselő-testület tagjai, valamint bizottságai, az önkormányzati fenntartású költségvetési intézmények vezetői,
továbbá a rábapatonai székhelyű, illetve tevékenységüket
részben vagy egészben Rábapatonán kifejtő civil szervezetek, alapítványok.
A javaslattételre jogosultak március 31-ig tehetnek a
polgármesternek írásbeli, indoklással ellátott javaslatot.
A kitüntetések adományozására a 2015. augusztus 20-i
ünnepség keretében kerül sor.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

Telekértékesítés
Kedvezményes áron
Tisztelt Rábapatonai Lakosság!
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
116/2014.(XII.17.) határozatával a Vasút, Fábián Ferenc és
Besenyő utcai építési telkek eladása tárgyában hozott korábbi
határozatának időbeli hatályát 2015. december 31. napjáig meghosszabbította és a telkek árát ebben az időintervallumban 2.500.000,- Ft-ban állapította meg. Részletfizetés
meghatározott feltételek szerint lehetséges, de egyedi vásárlói
igények esetén az értékesítési kedvezményekről a Képviselőtestület külön dönt.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

Megkezdődött a HPV elleni oltás
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ebben a tanévben is támogatja a 8. osztályos lányok
méhnyakrák elleni védőoltását. Az oltás két komponensű
/HPV16, HPV18 /, Cervarix nevű oltóanyaggal történik.
Az oltóanyag árának 1/3-át a családok, 2/3-át az Önkormányzat fizeti.
Januárban megtörtént a szülők tájékoztatása levélben.
A nyilatkozatok visszaküldése és a csekkek befizetése után
az első vakcina beadásra került. A következő oltás júliusban esedékes, melynek pontos időpontjáról a szülőket
értesíteni fogom. Az oltás beadását Dr. Tarbay Gábor háziorvos vállalta.
Az Önkormányzat által nyújtott lehetőséggel ebben az
évben az érintett 13-ból 12 család élt.
Gácsné Kozma Ildikó
védőnő

Tájékoztatás a
Védőnői Szolgálatról
Védőnő neve: Gácsné Kozma Ildikó
Elérhetősége: 06-20/911-0354-es telefonon munkaidőben
Tanácsadások időpontjai:
Kedd:
8-10 óráig csecsemőknek, gyermekeknek
Szerda: 8-10 óráig kismamáknak
Péntek: 8-10 óráig csecsemőknek, gyermekeknek
Szerdán 10 órától történnek a gyermekek oltásai, orvosi
vizsgálatai, melyet dr. Tarbay Gábor háziorvos végez.
A hétfői és csütörtöki napokon zajlanak az óvodai, iskolai
tisztasági vizsgálatok, az iskolai osztályok szűrései (látás, hallás,
vérnyomásmérés, stb), adminisztrációk, jelentések készítése.
A 4-5-6 évesek szűrését a szülőkkel előre egyeztetett időpontban végzem.
Továbbra is működik az MSZSZ /Mozgó Szakorvosi Szolgálat/ gyermekorvosi rendelése, melyen dr. Vidonyi Dániel
gyermekorvos rendel. Itt azoknak a gyermekeknek az ellátása
történik, akiknek a háziorvosa dr. Tarbay Gábor.
Az MSZSZ időpontjai a következők:
2015. március 4 (szerda),
2015. április 22. (szerda),
2015. június 10. (szerda).
A rendelések 8.00-9.30 óráig tartanak.
A második félév időpontjai még nem ismertek.
Gácsné Kozma Ildikó
védőnő

A családok és egyének szolgálatában
A Családsegítő Szolgálat tájékoztatója
Az éppen aktuális változásokra szeretnénk felhívni a
Tisztelt lakosság figyelmét.
- 2015-ben lényeges változás történik a pénzbeli
és természetbeli szociális ellátások területén.
Megfelelő odafigyelést igényel tehát, ha valaki ez eddig
megszokott ellátások iránti kérelmet kíván benyújtani
az illetékes hivatalhoz. Az eligazodásban tud segíteni a
családsegítő szolgálat a lakosságnak, ha kevés információjuk van a változásokat illetően. Új igénylő lapok illetve
kérelem nyomtatványok kerülnek ki a hivatalokból, ezek
értelmezésében és kitöltésében is segíthet a családsegítő
szolgálat.
- Sok fiatalt érintő változás lesz a CSOK (Családok Otthonteremtési Kedvezménye) bevezetése is, amelynek keretében 2015.július 1-től már használt lakás vásárlásához,
bővítéshez és egy gyermekes családok számára is elérhető
lesz vissza nem térítendő, egyszeri otthonteremtési támogatás. Részletesebb tájékoztatást kaphatnak a családsegítő
szolgálatnál a támogatás iránt érdeklődő családok.
Családsegítő Szolgálat ügyfélfogadása:
Minden páratlan héten:
hétfőn 10-12 óráig
Minden páros héten: 		
hétfőn 8-12óráig
Elérhetőség: 06-20-623-2219
Rábapatonán az IKSZT épületében.
Szabóné Kovács Alice
családgondozó

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
civilszervezetek részére
Rábapatona Község Önkormányzata pályázatot hirdet
a településen székhellyel rendelkező és működő, a Győri
Törvényszék által jogerősen nyilvántartásba vett társadalmi szervezetek részére, önkormányzati természetbeni vagy
pénzbeli támogatásra.
A pályázati kiírást ezennel nyilvánosságra hozom:
2015. évben az önkormányzat költségvetéséből
2.200.000,- Ft-ot különített el a civilszervezetek támogatására, ez a 2015. évi pályázati keretösszeg, melyre pályázni
lehet.
A pályázatokat 2015. március 13. napján 12,00 óráig
beérkezőleg kell benyújtani írásban, Rábapatona Község
Jegyzőjéhez, Szalainé Dr. Németh Annamáriához, egy eredeti példányban, a szükséges mellékletekkel felszerelve.
Pályázhatnak a településen működő, itt székhellyel rendelkező, a Győri Törvényszék által jogerősen nyilvántartásba vett civilszervezetek, természetbeni vagy pénzbeli önkormányzati támogatásra.
A pályázati eljárás során a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXIII. tv. rendelkezései alkalmazásra kerülnek.
Pályázni a Képviselő-testület által elfogadott Pályázati Adatlap és mellékletei hiánytalan benyújtásával lehet.
A pályázatok bírálatát a Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság soron következő ülésén elbírálja, a pályázatokról az
érdemi döntést a Képviselő-testület soron következő ülésén
hozza meg. Ennek várható időpontja: 2015. március 25.
napja.
A pályázati eljárásban hiánypótlásnak csak a benyújtási
határidőt megelőző 5. napig (legkésőbb 2015. március 6.
napjáig) beérkezett pályázatok esetében lehet helye. A 2015.
március 13. napját követően beérkezett vagy 2015. március
6. napja után hiányosan benyújtott, vagy 2015. március 12.
napja után ismételten hiányosan benyújtott pályázatokat a
Képviselő-testület érdemi elbírálás nélkül elutasítja.
A pályázathoz kapcsolódó adminisztratív feladatokat
Rábapatona Község Jegyzője látja el. A Jegyző gondoskodik
a pályázat kiírás nyilvánosságra hozataláról, dönt a hiánypótlás szükségességéről, továbbá gondoskodik a bírálatra és
döntésre történő illetékes bizottság és a Képviselő-testület
elé terjesztésről.
A pályázati kiírás iratanyaga közzétételre kerül a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a települési külső hirdetőtáblákon, letölthető a település honlapjáról (www.
rabapatona.hu, ÖNKORMÁNYZAT – CIVILPÁLYÁZAT
2015), hozzáférhető a Polgármesteri Hivatalban és egyúttal
megküldésre kerül azon civilszervezetek és önkéntes személytársulások részére, melyekkel az önkormányzat korábban kötött már Támogatási szerződést.
A pályázattal kapcsolatban további érdemi tájékoztatást
Molnár-Nagy Béla polgármester és Szalainé dr. Németh Annamária jegyző nyújt.
Rábapatona Község Önkormányzata, mint pályázat kiíró
képviseletében:
Molnár-Nagy Béla
polgármester
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„Szeresd, ne bántsd a gyermeket, / Mosolygó kedvét el ne vedd.
Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, / S ha sír, csókold fel drága könnyét”
/Sajó Sándor: Szeresd a gyermeket – részlet/

Gyermekeink védelmében
A gyermekjóléti szolgálat az 1997. évi XXXI., a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény
alapján látja el feladatát, Rábapatona település közigazgatási területén.
A gyermekjóléti szolgálat által nyújtott ellátásra a településen élő minden gyermek jogosult.
A gyermekjóléti szolgálat feladata a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése,
a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, a
már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a
családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése
az elfogadott szakmai program alapján.
Ennek érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri a
településeken élő gyermekek életkörülményeit és szociális
helyzetét.
A gyermekjóléti szolgálat gyermekvédelmi jelzőrendszert működtet, melyben az érintett intézmények, jelzőrendszeri tagok által veszélyeztetettnek ítélt gyermekek
családjaival felveszi a kapcsolatot, annak érdekében, hogy
a veszélyeztetettséget megszüntessék.
Rábapatonán a gyermekvédelmi jelzőrendszer együttműködése a törvényi előírásoknak megfelelő. Azonnali
kapcsolatfelvétel mind telefon mind személyesen, egyaránt
működik.
A gyermekjóléti szolgálat tájékoztatást nyújt a gyermeki
és szülői jogokról, kötelezettségekről, valamint az országos
és helyi támogatásokról és ellátásokról, ezek igénybevételéhez szükség esetén segítséget nyújt.

Szolgáltatásaink:
• családgondozás a személyes segítő kapcsolat keretében
• szociálisan és/vagy mentálisan veszélyeztetett gyermek ellátása, figyelemmel kísérése, szakemberhez
juttatása
• a gyermek veszélyeztetettségével kapcsolatos jelzések
fogadása, kivizsgálása; visszajelzés az intézmény felé.
• kapcsolattartás a helyi gyermekintézmények szakembereivel /védőnő, óvoda, iskola gyermekvédelmi
felelősei/ és egyéb a gyermekek sorsát érintő ügyekben eljáró intézményekkel.
• gyermekpanasz meghallgatása
• tájékoztatás, ügyintézés, tanácsadás szociális és mentális ügyekben
• életvezetési tanácsadás
• családi konfliktuskezelés
A gyermekjóléti szolgálat családgondozója Rábapatonán: Inhaizer Izabella.
Ügyfélfogadás helye:
IKSZT épülete, 9142 Rábapa			
tona, Szentháromság tér 1.
Ideje: páratlan héten hétfőn: 8.00 – 10.00 óráig
minden héten kedden: 12.30 – 15.30 óráig.
Telefonos elérhetőség: +3620/565-20-15
Gyermek- és felnőtt ruha, valamint játék adományokat szívesen fogadunk. Ezek leadhatók a fenti ügyfélfogadáson, vagy telefonon egyeztetett időpontban.
			
Inhaizer Izabella
családgondozó

Velünk élő hagyományaink
Advent időszakában a Nemzeti Művelődési Intézet és Rábapatona Község Önkormányzatának közreműködésével egy
tartalmas és gondolatébresztő előadássorozatnak adott otthont
a művelődési ház. A „Települési Értéktár” című rendezvényen
előadást tartott Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzkutató,
Kertai Lászlóné, Piroska néni nyugalmazott pedagógus, a Rábapatona Községért kitüntetés díjazottja, Györe Gabriella az
immár több mint két évtizedes múltra visszatekintő Bilibáncs
népi hagyományőrző fesztivál megálmodója és házigazdája,
valamint Burján Imre tanár. Lanczendorfer Zsuzsanna egyetemi docens Győr-Moson-Sopron megye egyes településein ma
is élő népi hagyományokat vette sorra. A három helyi előadó
számba vette Rábapatona történelmi, építészeti és kulturális
értékeit, hagyományait. Többek között
felhívták a figyelmet, a megyei szinten
is kuriózumnak számító Lucázás hagyományára. A Lucázást az 1980-as években
az iskola helyi pedagógusai és tanulói
élesztették újjá, és azóta is töretlenül él
ez a hagyomány községünkben. Az előadások után a résztvevők megtekintették
a patonai néprajzi kiállítást, majd a rendezvény a Diófa vendéglőben kötetlen
beszélgetéssel és eszmecserével zárult. A
tartalmas este ráirányította a figyelmet a
6
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patonai „helyi értékek” gazdagságára és sokszínűségére, valamint megerősítette azt az elhatározást, amelyet Molnár-Nagy
Béla polgármester bevezetőjében is megfogalmazott. Itt az
ideje annak, hogy végre számba vegyük és elkészítsük Rábapatona „Települési Értéktárát”.
A „Helyi Értéktár” patonai rendezvényéről készült képes beszámoló elérhető a Nemzeti Művelődési Intézet honlapján is:
http://www.nmi.hu/hu/Nemzeti-Muvelodesi-Intezet-GyorMoson-Sopron-Megyei-Irodaja/Rabapatona-a-besenyo-falu
Burján Imre
alpolgármester

RENDEZVÉNYNAPTÁR ‐ RÁBAPATONA ‐ 2015
Dátum

Esemény

Helyszín

Szervező

2015‐01‐12

HKA 3.MŰHELYNAP

POLG HIV.

2015‐01‐24

SPORT FÓRUM

IKSZT

WORLD CAFE ‐ MAJÁLIS

IKSZT

ISKOLAI FARSANG

IKSZT

ORSZÁGFUTÁS

RÁBAPATONA KÖZTERÜLET

TAVASZI NAPÉJEGYENLŐSÉG ÜNNEPE

SZABADTÉRI RENDEZVÉNY

BILIBÁNCS ALAPITVÁNY

2015‐04‐03

QR KÓDOS TOJÁSKERESŐ TÚRA,KERÉKPÁROS PROGRAM

RÁBAPATONA KÖZTERÜLET

IKSZT

2015‐04‐30

MÁJUSFA ÁLLÍTÁS

IKSZT UDVAR

IKSZT

MAJÁLIS

RÁBAPATONA ‐ SPORTPÁLYA

PATONAI BESZÉGETÉSEK

DR.FÁBIÁN FERENC TÁJHÁZ

JANUÁR

2015‐01‐16
FEBRUÁR

2015‐02‐06
2015‐02‐13
2015‐02‐21
MÁRCIUS

2015‐03‐14

2015‐03‐15

2015‐03‐20
2015‐03‐27
ÁPRILIS

2015‐04‐17
MÁJUS

2015‐05‐01

CIVIL FÓRUM

IKSZT

KULTÚRHÁZAK ÉJJEL‐NAPPAL / WORLD CAFE ‐ FALU NAP

MÁRCIUS 15‐I MEGEMLÉKEZÉS
PATONAI BESZÉLGETÉSEK
PATONAI BESZÉGETÉSEK

2015‐05‐09

AGÁRVERSENY/SZLOVÁK NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG

2015‐05‐28 és 29.

ÓVODAI ÉVZÁRÓ ÉS BALLAGÁS

2015‐05‐31

BÚCSÚ

2015‐05‐15

2015‐05‐31
JÚNIUS

2015‐06‐03

2015‐06‐05

MAGYAR HŐSÖK EMLÉKNAPJA

IKSZT

IKSZT

IKSZT

IKSZT

ÖNKORMÁNYZAT
IKSZT

IKSZT

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA SZM.
IKSZT

ÖNKORMÁNYZAT
IKSZT

IKSZT

ÖNKORMÁNYZAT

AGÁRPÁLYA

MAGYAR VERSENYAGÁR EGYESÜLET

KATICA ÓVODA

KATICA ÓVODA

TEMPLOMKERT , TEMETŐ

RÁBAPATONA, FALUKÖZPONT

ÓVODAI CSALÁDI NAP

ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZAT

KATICA ÓVODA

IKSZT

ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZAT
KATICA ÓVODA

GYERMEKNAP

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA SZM.

2015‐06‐13 és 14.

AGÁRVERSENY/NEMZETKÖZI MAGYAR BAJNOKSÁG

AGÁRPÁLYA

MAGYAR VERSENYAGÁR EGYESÜLET

2015‐06‐21

NYÁRI NAPFORDULÓ ÜNNEPE

2015‐06‐05

2015‐06‐20
JÚLIUS

2015‐07‐03

WORLD CAFE /EGÉSZSÉGNAP

ISKOLAI ÉVZÁRÓ ÉS BALLAGÁS

IKSZT

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA
SZABADTÉRI RENDEZVÉNY

WORLD CAFE ‐ MAGYARORSZÁG,SZERETLEK!

IKSZT

2015‐07‐11

FALUNAP/RÁBAPATONAI FUTÓ KÖRVERSENY

RÁBAPATONA ‐ SPORTPÁLYA

2015.07.25 és 26.

HOLDFÉNY DERBI

AGÁRPÁLYA

2015.07.25 és 26.

BESENYŐ KUPA

RÁBAPATONA ‐ SPORTPÁLYA

BILIBÁNCS

ÁRTÉRI LIGET/DIÓFA

2015‐08‐20

ÁLLAMI ÜNNEP/ AUGUSZTUS 20‐I MEGEMLÉKEZÉS

TEMPLOM KERT

2015‐08‐23

KIÁLLÍTÁS/SPECIAL CAC KIÁLLÍTÁS

AUGUSZTUS

2015‐08‐21 és 22.
2015‐08‐29

SZEPTEMBER

2015‐09‐12

RÁBA NAP

AGÁRVERSENY/CONTINENTAL DERBY

RÁBAPATONA FALUKÖZPONT/IKSZT

PATONAI BESZÉLGETÉSEK

DR.FÁBIÁN FERENC TÁJHÁZ
SZABADTÉRI RENDEZVÉNY

BILIBÁNCS ALAPÍTVÁNY

MAGYARORSZÁG,SZERETLEK !

DR.FÁBIÁN FERENC TÁJHÁZ

EŐRY ENDRE NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY

2015‐10‐16

WORLD CAFE ‐ ADVENT

IKSZT

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA
MAGYAR VERSENYAGÁR EGYESÜLET
IKSZT

RÁBAPATONA KÖZTERÜLET

IKSZT

IKSZT

MOLNÁR FERENC ALAPÍTVÁNY

PATONAI BESZÉLGETÉSEK

IKSZT

OKTÓBER 23‐I MEGEMLÉKEZÉS

IKSZT

PATONAI BESZÉGETÉSEK

ÖNKORMÁNYZAT

NYUGDÍJASOK BARÁTI KÖRE,RÁBAPATONA

AGÁRPÁLYA

OKTÓBER

MAGYAR VERSENYAGÁR EGYESÜLET

RÁBAPATONA FALUKÖZPONT

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

2015‐10‐03

2015‐11‐29

AGÁRPÁLYA

PATONA KUPA

AUTÓMENTES NAP

NOVEMBER

ÖNKORMÁNYZAT

EGÉSZSÉGNAP

AGÁRVERSENY/SZUKA DÍJ

2015‐11‐13

BILIBÁCS ALAPÍTVÁNY

ALSÓ RÁBAMENTI FALUSZÖVETSÉG

RÁBAPATONAI SPORT EGYESÜLET

2015‐09‐26

2015‐10‐23

RÁBAPATONAI SPORT EGYESÜLET

MAGYAR VERSENYAGÁR EGYESÜLET

RÁBAPATONA ‐SPORTPÁLYA

ŐSZI NAPÉJEGYENLŐSÉG ÜNNEPE

2015‐10‐09

IKSZT

ÖNKORMÁNYZAT/RÁBAMENTI SE

BECSENGETTEK KUPA

2015‐09‐23

2015‐09‐26

BILIBÁNCS ALAPITVÁNY

MAGYAR VERSENYAGÁR EGYESÜLET

KISTÉRSÉGI NYUGDÍJASTALÁLKOZÓ

2015‐09‐25

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

AGÁRPÁLYA

2015‐09‐12
2015‐09‐18

IKSZT

IKSZT

IKSZT

IKSZT

IKSZT

ÖNKORMÁNYZAT
IKSZT

ADVENT 1.VASÁRNAPJA ‐ ADVENTI VÁSÁR

IKSZT‐KOSSUTH UTCA

ÖNKORMÁNYZAT

MIKULÁS ÜNNEPSÉG

IKSZT

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA SZM.

2015‐12‐11

PATONAI BESZÉGETÉSEK

IKSZT

2015‐12‐20

ADVENT 4.VASÁRNAPJA

DECEMBER

2015‐12‐04

2015‐12‐06

2015‐12‐13
2015‐12‐21

ADVENT 2.VASÁRNAPJA

IKSZT

ÖNKORMÁNYZAT
IKSZT

ADVENT 3.VASÁRNAPJA

RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM

ÖNKORMÁNYZAT

TÉLI NAPFORDULÓ

SZABADTÉRI RENDEZVÉNY

BILIBÁNCS ALAPÍTVÁNY

IKSZT

A programok változtatásának jogát fenntartjuk!

ÖNKORMÁNYZAT
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Elkötelezettség egy jó cél érdekében
„Sok Audis sokra megy“
Ez volt a mottója az első Audi Hungaria Önkéntes Napnak. Abba a szerencsés helyzetbe kerültem, hogy a felhívásra
benyújtott pályázatomat, a vállalat elfogadta, így a Rábapatonai Petőfi Sándor Általános Iskola is részesülhetett a támogatásban az általam vezetett projektnek köszönhetően.
Hét „audis” dolgozó és tíz rábapatonai önkéntes vette ki
részét munkájával ebben a szép és példaértékű megmozdulásban.
2014. október 11-én az önkéntesek jóvoltából az iskola
egyik osztálytermében a korhadt, elhasználódott parketta felszedésre került, és helyette modern, időtálló új burkolat került
lerakásra. Továbbá december közepéig még két tanterem ill.
a könyvtár előtti folyosó burkolatának felszedése és cseréje is
megvalósulhatott, ill. az iskolában az elhasználódott, megrongálódott tanulói padokat és székeket is sikerült ezen kezdeményezésnek köszönhetően felújítani.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak,
akik bármilyen formában hozzájárultak a kezdeményezés sikeréhez.

• Köszönöm a vállalatnak, hogy ezzel a példaértékű kezdeményezéssel biztosította a projekt megvalósulását
• Köszönöm az Audi önkénteseinek, hogy idejüket nem
sajnálva munkájukkal támogatták a projektet
• Köszönöm a „külsős” önkénteseknek, hogy csatlakoztak a
csapathoz és kitartóan dolgoztak a cél elérése érdekében
• Köszönöm Tóthné Máté Veronikának, hogy a Marcal
Vadásztársaság nevében felajánlott vadhússal biztosította, hogy az önkénteseket megvendégelhettük egy finom
vadpörkölttel
• Köszönöm Varga Tamásné, Bori néninek, hogy elkészítette ezt a finom ebédet
• Köszönöm Jutasi Kálmánnak, hogy magánemberként
bőséges reggelivel látta el a csapatot
• Köszönöm Jutasi Kálmánnak, hogy polgármesterként
az önkormányzat nevében biztosította, hogy a nap folyamán senki ne szomjazzon
Összefoglalásként néhány fénykép az eseményekről és az
eredményekről:

UTÁNA

ELŐTTE

Báriné Bán Adrienn
települési-képviselő
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Audi önkéntes nap – október 11.
„Mondd meg most Te, hogy hol segítsen az Audi Hungária!”

Ezzel a jelmondattal tette közzé tavaly első alkalommal a vállalat dolgozói számára kiírt projektjét az
Audi.
Báriné Bán Adrienn nemcsak olvasta ezt a felhívást, hanem el is készítette a projektjavaslatot, melyet
el is fogadtak. Ennek köszönhetően október 11-én
több Audis társával együtt nekifogtunk iskolánk 3
tantermének, s a könyvtár előtt húzódó folyosó teljes
burkolatának felújításához. A tavalyi év végén sikerült
befejezni a munkát.
A fiúk a parketta felszedésénél, a hölgyek a padok
és székek lecsiszolásánál segédkeztek. A felajánlott
anyagiaknak és a lelkes társadalmi munkának köszönhetően iskolánkban jelentős felújítást sikerült megvalósítanunk. A képeken jól látható milyen volt, és

milyen lett az eredmény.
Szeretném megköszönni elsősorban Báriné Bán
Adrienn kitartó szervező munkáját, s nem utolsó sorban az önkéntes nap résztvevőinek: Vig József, Vigné
Nagy Adrienn, Vig Attila, Vigné Papi Annamária, Pekó
Csaba, Mózes Zsolt, Etl Ádám, Mózes Andris, Nagyné Folkmayer Enikő, Tóth Balázs, Horváth Renáta,
Németh Annamária, Papp Anett önzetlen segítségét.
Köszönöm az önkéntesek ellátásához nyújtott segítségüket Tóthné Máté Veronikának, Varga Tamásnénak,
Jutasi Kálmánnak és Barta Gézának.
Tisztelettel köszönöm az Audi Hungária hathatós
anyagi segítségét, mely lehetővé tette iskolánk jelentős
részének megszépülését.
Márkus Gusztáv
igazgató

Kerékpárosbarát Település Díj 2014
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Kerékpáros Magyarország Szövetséggel együttműködésben idén nyolcadszor hirdette meg a
Kerékpárosbarát Település és Kerékpárosbarát
Munkahely pályázatokat. A tárca az elismerésekkel arra igyekszik ösztönözni az önkormányzatokat és a vállalkozásokat, hogy a megfelelő
infrastruktúra kialakításával és aktív szemléletformálással tegyék vonzóbbá a biciklis közlekedést.
2014-ben összesen 30 település és 39 munkahely
nyerte el és így viselheti egy éven át a megtisztelő
„Kerékpárosbarát” címet.
Rábapatona
Község
Önkormányzata
„Kerékpárosbarát Település” címre beadott pályázatát a bíráló bizottság döntése után a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jóváhagyta, így
2015-ben már másodszor viselheti településünk
a megtisztelő címet Balatonkenese, Békés és
Rákosmente mellett.
Az elismeréseket Hegmanné Nemes Sára vagyonpolitikáért felelős államtitkár adta át 2014.
november 21-én Balatonkenesén. A díjátadó
ünnepségen államtitkár asszony kiemelte: a kormány továbbra is elkötelezetten támogatja a környezetbarát közlekedési formák térnyerését, így
a kerékpározás népszerűsítésében is aktívan részt
vesz. Arról is beszámolt, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium minden évben több kampányt
szervez, amelyek során kreatív módszerekkel
igyekszik népszerűsíteni a kerékpáros közlekedést. A tavalyi évben Rábapatona is csatlakozott
az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap
rendkívül népszerű programjához.
Amennyiben lehetőség nyílik a településünk az
idei évben is csatlakozna a rendezvénysorozathoz.
Németh Annamária
IKSZT vezető
ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
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Advent Patonán
„Az adventi várakozás hasonlít a megemlékezéshez, de valójában mindennél távolabb
áll tőle. Valódi várakozás. Pontosan úgy, ahogy a szeretet mindennél valóságosabban
vágyakozik az után, akit magához ölel és örök újszülöttként a karjai között tart.”
Pilinszky János

A községi önkormányzat
és a helyi katolikus egyházközség által közösen szervezett „Patonai Advent”
programjai is a várakozás
örömének közösségben történő megélésére igyekeztek
lehetőséget és helyet biztosítani közösségünk minden tagja számára. Advent minden
szombatján egy-egy háznál gyúltak ki az ünnepi fények. Az
adventi vasárnapokon pedig az ünnephez kötődő kulturális
műsorok adtak lehetőséget arra, hogy a XXI. századi rohanó
világ egy kicsit lecsendesedjen körülöttünk, és mindannyian
erőt gyűjthessünk a szeretet átadására és annak befogadására.
A patonai adventi koszorún minden vasárnap felgyúló gyertyafények jelezték, hogy közeleg az év legnagyobb és legbensőségesebb ünnepe, a karácsony. Az első vasárnapon a hagyományos adventi vásár mellett az általános iskola diákjai, valamint
a Bolero táncosai ünnepi műsorral ajándékozták meg a nagyszámú érdeklődőt. A második vasárnapon a Győri Bazilika Palestrina kórusa karácsonyi egyházi énekekkel, valamint Jáger
András színművész, egy karácsonyi novella előadásával járult
hozzá a közös ünnephez. A harmadik vasárnapon a hittanos
diákok, majd a negyedik vasárnapon pedig a helyi Nyugdíjas
Klub karácsonyi műsora tette meghitté a patonaiak adventjét.
A műsorok után minden vasárnap, forró teával és kaláccsal
invitáltunk mindenkit egy kis kötetlen beszélgetésre. Falunk
65 évnél idősebb polgárai részére a község és az általános iskolások szerény kis ajándékát személyesen, az otthonaikban
adták át az önkormányzat dolgozói.

Szívből örülünk, hogy sokan eljöttek és csatlakoztak a közös adventi rendezvényekhez, hiszen az advent és a karácsony
legnagyobb ajándéka mégiscsak az, hogy együtt és egymásért
lehetünk.
Burján Imre
alpolgármester

Advent az óvodában
Az adventi hetek, a karácsonyvárás az egyik legjelentősebb ünnepi időszakunk az év során. Óvodánkban az ünnepi
várakozás 2014. november 27-én kezdődött, amikor a szülőkkel közösen ünnepi díszbe öltöztettük az intézményt. Örömmel fogadtuk a kreatív ötleteket, a segítő szándékot, a szorgos kezeket. Gyönyörű ablakdíszek, adventi koszorúk és egyéb
dekorációk készültek ezen a délutánon. Sikerült meglepnünk a gyermekeket a pompás díszítéssel.
Minden gyermek örömére december 5-én megérkezett a Mikulás. Énekekkel, versekkel vártuk őt és lassan előkerültek
az ajándékok is.
Advent 3. hetében mézeskalács házikó kiállítást rendeztünk, ami lelkes fogadtatásra talált szülők és gyermekek között.
Fantáziából, alkotókedvből nem
volt hiány. Gyönyörű meseházak,
mézeskalács-csodák készültek az
édességből. A kiállítás elérte célját,
mert közös tevékenységre ösztönözte a családtagokat. Valamennyi
alkotásban résztvevő kisgyermek
jutalomban részesült.
A nagycsoportosok Betlehemes
játéka méltó lezárása volt az adventi időszaknak.
Laposáné Barta Katalin
óvodavezető-helyettes
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Farsang a Katica Óvodában

„…a farsang februárban
nagy örömet ünnepel:
múlik a tél,haja-huj,
s a tavasznak jönni kell.”

Február 9-én volt a farsang óvodánkban. Reggel a szülők
jelmezekbe öltöztették az apróságokat. Mindenkinek nagy sikere volt. Vidáman találgatták, vajon kit rejt a jelmez. Színpompás lufik, lampionok, álarcok tették még hangulatosabbá
az óvodát. A „bálteremmé” varázsolt csoportszobákban megkezdődött a tánc, sütizés, mulatozás. Finomabbnál finomabb

süteményeket, innivalókat kóstolhattunk, amit minden szülőnek köszönünk. Ezután körbejártuk a többi csoportot is.
Reményeink szerint az idén is sikerült emlékezetessé tenni a
vidám hangulatú jelmezbálunkat.
Laposáné Barta Katalin
óvodavezető-helyettes

Értesítés a Rábapatonai Katica
Óvoda nyári zárva tartásáról

Értesítés
Óvodai beíratkozásról

TájékoztatomaKedvesSzülőket,hogyRábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
3/2015.(I.21.) számú határozatával az óvodánk
nyári zárva tartási idejét:

Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy az óvodás
korú gyermekek beíratása a 2015/2016-os nevelési
évre az alábbi időpontokban lesz az óvodában:

2015. augusztus 17 - 2015. augusztus 31-ig
határozta meg.
Nyitás és a gyermekek fogadása:
2015. szeptember 1-jén (kedd) lesz a nyitva
tartási rend szerint.
Dittrich Kálmánné
óvodavezető

2015. május 4. (hétfő) 8.00-13.00 óráig
2015. május 5. (kedd) 12.00-17.15 óráig
Kérjük, hogy a szülő hozza magával:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
- a saját személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
Dittrich Kálmánné
óvodavezető
ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 11

A szelektív hulladékgyűjtő szigetek
használatának fontossága

WORLD CAFÉ 2015 Rábapatona rendezvényei

Napjainkban egyre nagyobb mennyiségű hulladék halmozódik fel környezetünkben, amitől megszabadulni nem csak
költséges, hanem környezetszennyező folyamat is. De egy kis
odafigyeléssel nagyon sokat tehetünk bolygónk, gyermekeink,
unokáink, dédunokáink és természetesen saját jövőnkért is.
Az egyik leghatékonyabb és leginkább környezetbarát
megoldás a falhalmozott hulladék eltűntetésére az újrahasznosítás. A szelektív hulladékgyűjtéssel rengeteg szemetet lehet
újrahasznosítani. Önök közül is biztosan sokan hallottak, olvastak már arról hogyan és mi alapján kell különválogatni a
szemetet, de azok kedvéért, akik most szánták el magukat erre a
nemes gesztusra, pár gondolat a módszer lényegéről:
A szelektív hulladékgyűjtés során a szemetet nem dobjuk
csak úgy ki a kukába, vagy égetjük el, és ezzel okozunk vis�szafordíthatatlan károkat Földünknek, hanem az újrahasznosítás szempontja alapján különböző kategóriákba soroljuk
azokat. A szelektív hulladékgyűjtés a hulladékokat az anyaguk
fajtája szerint különíti el. A háztartásokban főként különféle
termékek csomagolása válik hulladékká, ezek jó része pedig
alkalmas újrahasznosításra, így szelektív gyűjtésükkel lehetővé
tesszük ismételt feldolgozásukat.
Rábapatonán is több kihelyezett szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas konténer áll a rendelkezésünkre, használjuk ki a
lehetőséget és tegyünk a környezetünk védeleméért.
• Papír: újságok, kartondoboz, hullámpapír, szórólap,
könyvek, üdítős dobozok, csomagolópapír
• Műanyag: ásványvizes-üdítős palack, reklámszatyrok, tasakok, kiöblített háztartási flakonok, csomagolófóliák
• Üveg: színezetlen üvegek, színezett üvegek
• Fém: üdítős, sörös, konzerves fémdobozok, háztartási
kis fémhulladékok
Aki a szelektív hulladékgyűjtés mellett dönt, már tesz valamit az egészségesebb, élhetőbb jövő érdekében.
Azonban ne feledkezzünk meg a hulladékszigetek helyes
használatáról. Kérem a tisztelt lakosságot, hogy a szelektíven
gyűjtött hulladékot NE a konténerek mellett helyezze el, hanem a konténerekbe dobja bele. Mivel ezek a gyűjtőszigetek
a jó megközelíthetőség miatt központi helyen helyezkednek
el, a közelben lakók komfortérzését ill. a falu utcaképét nagy
mértékben rontja, ha a gyűjtőedények mellett halomban áll a
szemét. Amennyiben azt tapasztalják, hogy a konténerek megteltek, kérem Önöket, hogy a gyűjtőedény oldalán feltűntetett
ingyenesen hívható telefonszámon jelezzék azt, hogy a tárolóedény ürítése minél gyorsabban megtörténhessen.

Rábapatona Község Önkormányzata a Helyi Közösségi
Akadémiához való csatlakozása során nem csak a településfejlesztéshez kapott hasznos útravalókat. Megismerkedhetett
egy új módszerrel, melynek segítségével a Rábapatonán élőket
sikeresen bevonta a közös gondolkodásba. E program során
a települési rendezvények programjainak szervezéséről, lebonyolításáról adhatták át ötleteiket.
Ez az új módszer nem más, mint a World Café. Mi is az
World Café? Mint az már a rendezvényekről készült plakátokról is megtudhatták, World Café egy egyszerű módszer arra,
hogy lényegi kérdésekkel kapcsolatos társalgások élő hálózatát
hozzuk létre a településünk szolgálatában, ahol kötetlen, de lényegre törő gondolat-cserére kerülhet sor, kávéházi hangulatra
emlékeztető, barátságos légkörben.

Az első ilyen közös gondolkodásra február 6-án került
sor a helyi Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér aulájában.
A rendezvényre szép számmal érkeztek a település lakói, ahol
is kellemes, barátságos légkörben, hasznos ötleteket hoztak a
Majális programjához. Jelen voltak a civil szervezetek képviselői, illetve a települési-képviselők is.

NE ÍGY HASZNÁLJUK A HULLADÉKSZIGETEKET!

Tisztelettel és köszönettel:
Báriné Bán Adrienn
települési-képviselő
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A második alkalom a Kultúrházak éjjel-nappal IKSZT
program keretében valósult meg február 13-án, melyen a Falunap tervezett programja volt a téma. A kellemes légkörhöz
hozzájárult, az IKSZT által meghirdetett „Fánk bajnokság”,
melyre rengeteg finomabbnál finomabb fánkot hoztak a résztvevők, amit a World Café alatt el is fogyasztottak. Ezúton is
köszönjük a finomságokat és a sok hasznos ötletet, amit lehetőségekhez mérten próbál az Önkormányzat a programokba
beilleszteni!
A település vezetősége a jövőben a nagyobb programokról
hasonló beszélgetéseket fog életre hívni, melyekről értesíteni
fogja Rábapatona lakosságát.
Horváth Renáta
településmenedzser

Közlekedjünk balesetmentesen!
Kedves fiatalok, busszal munkába és iskolába igyekvők!
Én is többször tapasztaltam, illetve mások is jelezték, hogy
különösen a reggeli órákban nagyon sokan használják a járda
helyett az úttest valamelyik szélét. Valószínűleg többüknek
van jogosítványa valamilyen járműre, ezért arra szeretnék kérni mindenkit, aki - különösen a hajnali, kora reggeli órákban
- ugyanígy tesz, hogy próbáljon meg kicsit az autósok fejével
gondolkodni. Azokéval az autósokéval, akik mondjuk az udvaron parkoló, épp csak jégmentesített és bepárásodó szélvédőjű autókból próbálnak meg az álmosságtól még el-elnehezülő szemhéjaik alól kilátni.
Különösen ősszel és télen, amikor sokáig sötét van, esetenként jegesek vagy havasak az utak, esetleg éppen köd nehezíti
a közlekedést, nagyon oda kell figyelni a sofőröknek. Ilyen
körülmények között nagyon megnehezítheti és veszélyessé teheti a vezetést az, ha az út szélén hirtelen felbukkanó gyalogosokat is kerülgetni kell. (Hisz jármű nélkül közlekedve senki
nem hord láthatósági mellényt és a közvilágítás fénye sem ér
el mindenhová.)
Megértem persze, hogy néhol keskenyek vagy töredezett
burkolatúak a járdák, s mivel sok évig buszoztam magam is,
ezért tudom, hogy sokkal jobb egymás mellett sétálva, beszélgetve megtenni a reggeli hidegben a megállóig vezető utat,
mint itt-ott libasorban a járdán. Tisztában vagyok vele, hogy
egyes szakaszokon nincs más lehetőség vagy épp a legrövidebb
út az úttesten át vezet, de a biztonság közös érdek! Senkinek
nem hiányzik egy baleset, főleg ha az olyan könnyen elkerülhető lenne csupán azzal, hogy mindenki ott közlekedik, ahol
neki azt a KRESZ kijelölte.
Szóval annyit kérek csupán, hogy ha lehet, akkor minden
gyalogos a járdát használja elsősorban, s ha feltétlenül az út
szélén tud vagy akar közlekedni, akkor pedig a közeledő autó
fényeit meglátva a csoportban haladók álljanak be egymás
mögé, hogy a gépjármű biztonságosan elhaladhasson mellettük és mindenki balesetmentesen közlekedhessen tovább!
Előre is köszönöm az együttműködést, minden autós nevében!
Kovács Attila
települési-képviselő

Köszönet a
rábapatonai lakosoknak
Köszönjük, hogy 2014. évben személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatták alapítványunkat.
A befolyt 165.428 Ft-ból új, praktikus fektetőket
vásároltunk a Süni csoportnak.
Kérjük, hogy 2015-ben is támogassák az óvodánkban működő „Rábapatonai Óvodásokért Alapítvány”-t.
Adószámunk: 18984970-1-08
Támogatásukat köszönettel várjuk!
Laposáné Barta Katalin
kuratóriumi elnök

Új sportegyesület alakult
2015. február 14-én tartottuk a rábapatonai sportbarátok legújabb szervezetének, a Rábamenti Sport
Egyesület alakuló ülését. A szervezet - mely nevével is
jelzi - nem csupán községünk, de a Rábamenti települések futói, sportolói számára is szervezett működési
kereteket kíván biztosítani.
Az egyesületalapítás gondolata közel két éve motoszkált már futóink fejében, míg végül elhatározásra
jutottunk: bejegyzett szervezetté válunk. Bár az alapító
tagok többsége a futás szerelmese, az új Egyesület nem
kizárólag ennek a sportágnak kíván figyelmet szentelni,
hanem egyéb szabadidős és sporttevékenységek irányába is nyitottan fog működni, legyen az kerékpározás,
asztalitenisz, testépítés vagy vízi sportok.
Az egyesület céljai a sporttevékenységek feltételeinek
megteremtése, az egészséges életmód kialakításának
elősegítése illetve a prevenció. Alapszabályunkat úgy
alakítottuk ki, hogy a szabadidősport, a rekreációs célú
testmozgás mellett, idővel a verseny szintű, szervezett
edzések keretében folyó munka számára is lehetőséget
teremtsünk. Kiemelt célunknak tekintjük a fiatal generáció érdeklődésének felkeltését a rendszeres sportolás
és egy teljesebb, kiegyensúlyozottabb életmód iránt.
Az alakuló ülést követően szeretnénk szélesebb
plénum előtt is megosztani terveinket, elképzeléseinket, így a közeljövőben egy tag- és toborzógyűlés keretében fogunk bemutatkozni. Bízunk benne, hogy a
Rábamenti Sport Egyesület képes lesz betölteni azt az
űrt, ami településünk és több környező település sportéletében eddig tátongott. Bízunk benne, hogy általunk
mind többen döntenek a rendszeres testedzés, mozgás
mellett és örömmel csatlakoznak egy olyan közösséghez, amely nem határok, hanem szabad akarat és meggyőződés mentén szerveződik.
Nagy Gábor
települési képviselő

Megújultunk
2015. januárjától „Nyugdíjasok Baráti Köre” civil
szervezetként működik tovább nyugdíjas szervezetünk.
Utánpótlás híján átszerveztük közösségi életünket.
Kevesebb alkalommal vállalunk vidéki fellépéseket. Erőnket, energiánkat Rábapatona község épülésére fordítjuk.
Egész évi programjainkat eljuttattuk az önkormányzathoz, vállalva az együttműködést a rendezvények tervezésében és lebonyolításában.
Minden tagunk kiveszi részét a kirándulás, üdülés megszervezésében.
A kapcsolatokat továbbra is fenntartjuk a szomszédos települések, Ikrény, Enese, Koroncó nyugdíjas szervezeteivel.
Lengyel Gusztávné
nyugdíjas
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BOLERO Tánc- és Sportegyesület
Egyesületünk fő célja a gyerekek mozgásműveltségének fejlesztése, megfelelő szinten a megmérettetés.
A BOLERO Tánc- és Sportegyesületben jelenleg 38
fő táncol. Ők ebben az évben versenyezni is fognak.
Verseny naptár
2015. január 1-től 2015 június 30-ig terjedő időszak
versenyei
NTMFSZ versenyei:
1. 2015. február 28.-március 1. Magyar Kupa és
II. Nemzetközi Fesztivál Nagykanizsa HSMK
2. 2015. április 11-12. Országos Bajnokság Üllő
A világbajnokság 2015.05.27-31. Rimini/Bellaria
Olaszország. Ha sikerül ezen a versenyen 23 fő és 2 kísérő vesz részt.
Magyar Látványtánc Sportszövetség versenyei:
1. 2015. 03.21. Győrszentiván Kvalifikációs Területi Bajnokság
2. 2015 05.16-17 Magyar Bajnokság Budakalászi
„A” kategória
3. 2015. 05. 22-24 Pestszentimre „B” kategória
4. 2015. június 25-28. Balaton Konferencia és
Szabadidőközpont, Balatonfüred Európa Bajnokság
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Április közepén jótékonysági gálát szeretnénk tartani.
Cél a szülők anyagi kiadásainak enyhítése a VB-n.
Őszi eredmények - 2014.11.30 Üllő
2. hely:
Youth és felnőtt csoport
3. hely:
Nyári Zoé- László Fanni duó youth
4. hely:
Jávori Lili dance show szóló youth
5. hely:
Janszky Flóra dance show szóló
Czeglédiné Csonka Gabriella
egyesületi elnök

Vöröskeresztes alapszervezet létrehozása
Az elmúlt néhány évben a civilek – köztük természetesen
a rábapatonaiak is – bebizonyították, hogy gyorsan és hatékonyan képesek összefogni bajba jutott embertársaik megsegítéséért, legyen szó akár természeti katasztrófáról – árvíz,
hófúvás –, akár nehéz élethelyzetbe jutott családokról. Számos
patonai sietett a koroncóiak megsegítésére a legutóbbi árvíz
során, és nem csekély helybeli felajánlás érkezett a Rábapatonán elszállásolt tűzoltók részére. Mindez azt bizonyítja, hogy
sok a szociálisan érzékeny segítőkész ember, aki hajlandó szabadidejéből és javaiból áldozni a bajba jutottak megsegítésére.
A véradás-szervezésben résztvevők, segítők (régiek és újak)
azt gondoljuk, időszerű lenne létrehozni egy helyi vöröskeresztes alapszervezetet. Vöröskereszt már korábban is létezett
és nagyon jól működött Rábapatonán olyannyira, hogy a 70es években országos elsők voltunk véradásban.

Az alapszervezet létrehozásához minimálisan 10 főre van
szükség.

Március 30-án (hétfőn) 18:00 órakor
egy kötetlen beszélgetésre várjuk az érdeklődőket, szimpatizánsokat, segíteni akaró embereket az IKSZT-be (kultúrház), hogy eldöntsük közösen, miként valósítsuk meg a helyi önkéntes összefogást.
Fehér Zsolt
Gácsné Kozma Ildikó
Györe Gabriella
Horváth Renáta
Káposzta Ildikó
Takács Eszter
Csepiné Borbély Zsanett

A Rábapatonai Sportegyesület hírei
A Rábapatonai Sportegyesület életében 2015. márciusában
elkezdődik a 2014/2015 évi bajnokság tavaszi fordulója az
Egyesület keretében működő minden korosztály számára.
Az őszi fordulók lebonyolítása után a férfi felnőtt csapatunk jelenleg a 3. helyen áll azonos pontszámmal a 2. helyen
lévő Markotabödöge SE csapatával. A tavaszi felkészülés megkezdődött, és természetesen cél egy bajnoki cím megszerzése,
melyre nagyon törekednek játékosaink, és fő célkitűzés a Megye II. osztályba való feljutás, hisz jobb minőségű pályák és
körülmények keretében űzhetnék ezt a sportot.
Nagy változásnak néz elébe az Egyesület, hisz 2015/2016os bajnoki évadot, már az újonnan megalakuló Besenyő SC.
Rábapatona keretében fogják játékosaink folytatni.
2015. január 30-án megrendezésre került immár negyedik
alkalommal az ikrényi sportcsarnokban a Női Éjszakai Labdarúgó Tornánk, melyre 9 csapat nevezett, sajnos az időjárás
miatt 2 csapat nem tudott részt venni. A tornán dobogós helyezést ért el:
1. helyezett: Raptor FC,
2. helyezett: Győrszentiván,
3. helyezett: InTeam.

Különdíjasaink:
Gólkirálynő: Pajer Kinga (Komárom),
Legjobb mezőnyjátékos: Kovácsics Diána (Raptor FC),
Legjobb kapus: Németh Nikolett (Rábapatona),

Legjobb hazai játékos: Zsóri Kitti és Nagy Zsuzsanna
(Rábapatona)
Egyre nagyobb érdeklődést mutat ez az évente megrendezésre kerülő torna, és melyre szeretnénk is megköszönni azt a
támogatást mellyel segítették szponzoraink a torna színvonalának emelését! Akik ebben támogatták az Egyesületet: Tutti
Kft, Antal Ásványi Klein Transport, Mező Jenő – Rábapatona – egyéni vállalkozó, Tom-Joy Konditerem – Rábapatona,
Coop Szolnok Kft – Rábapatona, Malomalja Söröző – Rábapatona.
Ezen
kívül
a téli időszakban
folyamatosan vett részt
tornákon
női
szakosztályunk,
mely nagyban
segítette a csapat
felkészülését a
bajnokság tavaszi
fordulójára, hisz
sok kis új és fiatal játékos csatlakozott hozzánk.
Bízunk benne, hogy ez a
határtalan lelkesedés és küzdeni
akarás, ami a
játékosainkban
van egyre több
sportot szerető
embert csal ki a
labdarúgó pályára, és szeretnénk
elérni, hogy minél nagyobb sportszerető közösség alakuljon ki
ebben a községben.
Ezúton szeretnénk megköszönni a sok kitartó munkát a
játékosoknak, edzőiknek, és minden olyan sportbarátnak, aki
bármilyen formában is segítette Egyesületünk működését!
Nagy Zsuzsanna
Rábapatonai Sportegyesület
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Bozsik gyermekfoci Rábapatonán
Sok szeretettel mutatjuk be a sportszeretőknek a Rábapatona SE utánpótlás csapatait. Összesen 48 gyermek látogatja
jelenleg edzéseinket. Két idényben mérik össze a tudásukat
a körzet csapataival az őszi szezonban és a tavaszi szezonban,
minden évben egyre jobb sikerrel. A legügyesebb gyermekeket
minden meccsen díjazzák oklevéllel, és a legjobbaknak lehetőségük lesz a későbbiekben az U13-as válogatottba kerülni,
ahová 2014-ben is küldhettünk egy gyermeket. Itt szakemberek figyelik őket, és keresik a tehetségeket. Őszi szezonunk
véget ért , télen az iskola tornaterme ad otthont a sportnak.
Tavasztól őszig, amíg jó idő engedi, a helyi sportpályán zajlanak az edzések, és 2-3 hetente a meccsek. Nyáron az idény
végével, a megérdemelt pihenő előtt, mi is évzárót tartunk,
nagyon vidámak ezek az úgynevezett családi napok főzéssel,
gyermekek sport felmérőjével és a már az évek alatt hagyománnyá vált, szülő - gyermek mérkőzéssel mindenki örömére.
A gyermekeket nemcsak a sport szeretetére neveljük, hanem
az egészséges életmódra és a csapatszellemre, egymás odafigyelésére, és a fegyelmezett viselkedésre.
4 korcsoportban tanulhatnak a gyermekek futballozni:
U7 korcsoport: nagycsoportos kortól kisiskolás korig
(5-6 évesek)
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U9 korcsoport: kisiskolások (7-8 évesek)
U11 korcsoport: kisiskolások(9-10 évesek)
U13 korcsoport: felsősök (11-12 évesek)
Az edzők: Nagy Kornél és Rácz Zoltán nagy figyelemmel
és szakértelemmel oktatja hétről hétre a gyerekeket. Várunk
minden futballozni szerető gyermeket!
Tornatermi edzések:
kedd
U9 korosztály
16:00-18:00
szerda
U11 korosztály
16:00-17:00
szerda
U7 korosztály
17:00-18:00
szerda
U13 korosztály
18:00-19:00
csütörtök
U11 korosztály
16:00-17:00
csütörtök
U13 korosztály
17:00-18:00
A tavaszi edzések időpontjait később ismertetjük.
Érdeklődni a következő elérhetőségeken lehet:
Nagy Kornél
edző
06-20-9325-230 telefonszámon vagy
nagykornel@m-kabel.hu e-mail címen, illetve az edzéseken.

HKA Rábapatonáért
Településünk önkormányzata azzal a döntéssel, hogy
csatlakozott Helyi Közösségi Akadémiához (továbbiakban:
HKA) jelentős lépést tett annak irányába, hogy közelebb
hozza a település vezetők és az ott élőket falufejlesztési gondolatait. A HKA hálózathoz csatlakozás településünk fejlesztési
terveinek megvalósításában, illetve újabb fejlesztési igények
integrálásában is segítségünkre lehet. A település fejlesztési
igény feltárásának a részeként 4 alkalmas műhelynapot szervezett Rábapatona Község Önkormányzata, melyhez szakértő tréner segítségét kapta, dr. Molnár Katalin személyében,
aki Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. A program első
része az úgy nevezett 0. nap volt, mely 2014.november 3-án
került lebonyolításra. Ez a nap egy fajta előkészítése volt a
jövőbeni közös együtt gondolkodásnak. A 0. nap meghívottjai közt szerepeltek a civil szervezetek képviselői, helyi
intézmények vezetői, a helyi plébános, és a szociális és jóléti
intézmény vezetője, mindösszesen 11 fő vett részt a programon. A fejlesztési igények fő irányvonala már 0. napon
kirajzolódni látszott: a legnagyobb problémát a jelenlévők a
rábapatonai lakosok közösségi szemléletének hiányában látják, tehát a stratégiai célkitűzés középpontjában várhatóan
ezt kell szem előtt tartani. Kiemelten kívánnak koncentrálni a fiatal generációk településen tartására, és bevonásukra
a közösségi életbe. Ezt elsősorban a kulturális és közösségi
értékek, hagyományok ápolásán keresztül, valamint a sport
és a mozgás, mint életforma további terjesztése által képzelik
el. Mindehhez még a turizmus fejlesztését is célul tűzték ki.
A HKA 1. műhelynapjára 2014. november 24-én került
sor a már megszokott helyszínen, a rendezvényre meghívást
kaptak a település életében bármely módon meghatározó
személyek, civil és gazdasági szervezetek képviselői, illetve a
településen működő intézmények vezetői és munkatársai,
szociális és egészségügy intézmények munkatársai, nemzetiségi képviselők, közel 50 meghívó került kiküldésre. A kiküldött meghívókban az érintettek teljes körű tájékoztatást
kaptak a HKA tevékenységéről, a műhelynapról és annak

programjáról. A műhelynapot egy rövid ismertetővel kezdte
a tréner a „HKA” miben létéről, elmondhatták fenntartásaikat, kétségeiket is a nappal kapcsolatban, ami láthatólag
szintén jót tett mindenkinek. Elhangzott: sokan tartanak az
időhiánytól, komolytalanságtól, kompromisszumkészség hiányától. A jó hangulatot előkészítette a következő feladatot,
ami nem volt más, mint jövőképalkotás, megálmodtuk közösen, milyennek szeretnénk látni településünket, Rábapatonát 15 év múlva. A jövőképalkotás során három heterogén
csoport dolgozott és mutatta be az elképzeléseit. A három
jövőkép számos ponton találkozott: a zöld, környezettudatos
életmód; a helyi hagyományok ápolása; a helyi közlekedési
infrastruktúra és parkolás fejlesztése; a szabadidős és sporttevékenységek, a kulturális élet fejlesztése jelentették a fő irányokat. Egyetértetek abban az elvben, hogy: különlegesnek,
egyedinek lenni, de nem hivalkodónak!
Nagyon hasznosnak tartották a közös gondolkodást, a
konstruktív beszélgetést, a műhely módszerei véleményük
szerint ehhez jól hozzájárult. Olyanok is leültek egymással
beszélgetni, akik egyébként nem tennék és eddig nem is tették. Kiemelték a kollektív bölcsesség erejét.
A 2. műhelynap, ami december 9-én került megrendezésre, feladata volt az településünk értékeinek listázása, amely
egyszerű ötletbörzével hamar sikerült. Az értékek, amelyek
mentén a stratégiának haladnia kell, a következők voltak:
környezettudatosság (Rába folyó); a hagyományok tisztelete, őrzése és új hagyományok teremtése; a település egyedi
arculata; együttműködés, közösségiség; sokszínű kultúra;
humánum; teremtő erő; kommunikáció – kooperáció – koordináció; a jövő generációk, utánpótlás, fiatalok megnyerése, bevonása, ezzel is a már korábban kijelölt irányt követve.
A 3. műhelynap un. nyílt nap volt, melyre meghívást
kapott a település lakossága. Programon a törzsgárdán kívül
újabb 14 főt köszönthetett Molnár- Nagy Béla polgármester
és Szalainé dr. Németh Annamária jegyző. Az újonnan érkezőknek lehetősége nyílt bemutatkozni, ezúttal a résztvevők
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egymásnak adva a stafétát, egymást mutatták be. A hangulatot megalapozta, hogy nem csak a település iránti elkötelezettség, hanem széles
körű munkakapcsolatok, családi, baráti szálak, emlékek kötötték össze
a jelenlévőket, amelyek felidézése és kimondása pozitív légkört teremtett. Annak érdekében, hogy senki nem érezze magát kívülállónak, azáltal hogy egy megkezdett munka közepébe érkezett, egy új módszerrel
kezdték meg a délutánt, melynek neve World Café. A World Café egy
egyszerű módszer arra, hogy lényegi kérdésekkel kapcsolatos társalgások
élő hálózatát hozzuk létre a való élet szolgálatában, jelen esetben településünk fejlesztési igényeinek felmérésére. A délelőtt folyamán kialakított
menetrend alapján, a Café módszer szerint 2-2 fő asztalgazda irányított
beszélgetéseket generált 3 asztalnál, ahol a turizmusról, hagyományőrzésről, infrastruktúrafejlesztésről, és közösség fejlesztésről mondhatták el
gondolataikat a jelenlévők. Az egész HKA folyamat lényege a 3. napra világossá vált, többen kiemelték, hogy egyrészt érzelmileg nagyon
elköteleződtek a résztvevők, amit a legfontosabb tényezőnek tartanak
ahhoz, hogy Rábapatona jövőjének tervezése ezen a ponton ne véget érjen, hanem inkább elkezdődjön. Az is elhangzott, hogy a helyi demokrácia erősítésében, fejlesztésében mekkora szerepe volt és lehet az ilyen
módszereknek. Így fejeződött be a Helyi Közösségi Akadémia 4 részes
műhelynap sorozata, amely egyben kezdete is lesz a településünk közösen „megálmodott” fejlesztési igények egységbe foglalásának, melyet
jövőben megvalósítani próbál a lehetőségeinkhez mérten a falu vezetése
a közösséggel összhangban.
Horváth Renáta
településmenedzser

A Rábapatonai Polgárőr
Egyesület tájékoztatója
A Rábapatonai Polgárőr Egyesület 11 éve
működik a településünkön közhasznú egyesületi
formában és társadalmi munka keretein belül. Az
egyesületi tagok - közel 50 polgárőr - évi 1200 Ft
egyesületi tagdíjat fizetnek. A tagdíjakból, valamint állami és önkormányzati pályázati pénzekből
fedezzük az egyesület működését. Legnagyobb kiadásunkat a szolgálati autó üzemeltetése, valamint
karbantartása teszi ki.
Fő tevékenységünk a lehetőség szerinti, napi
rendszerességgel végzett éjszakai járőrözés. Ennek
szervezése, a heti beosztás összeállítása a négy csoport vezetője közül az épp soron lévőnek a feladata.
Aktívan részt veszünk a település rendezvényeinek
biztosításában, rendszeressé vált a mindenszenteki temető figyelő szolgálatunk. Igyekszünk eleget
tenni a különböző személyes felkéréseknek, például esküvő alkalmával a lakodalmas házak figyelése
és temetéskor a parkoló autók szemmel tartása.
Munkánkkal a bűncselekmények csökkentésére és
esetleges megelőzésére törekszünk.
Az egyesület az idő során egy összeszokott,
már-már baráti társasággá alakult. Rendezvényeink, a Polgárőr Nap és a Polgárőr Bál mindig jó
hangulatban telnek. Az idei bálunk március 14-én
kerül megrendezésre, amelyre minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
Az egyesület szívesen fogad minden jelentkezőt, aki részt venne önkéntes munkákban.
Csatlakozzon hozzánk Ön is!
Védjük közösen a falunkat az országszerte növekvő bűnözés ellen!
Takács Anett
Polgárőr Egyesület

Patonai falu lottó
Örömmel tudatom önökkel, hogy 2015. február 5-én
elindult a Patonai falu lottó, jelenleg 40 fő részvételével!
Az első sorsolás már meg is történt. Igaz nem sokat, de
a 3 db 2-es találattal 3510 Ft-ot nyertünk! Az egyik célunk
a községünkben sportoló, közel 100 fős, aktívan, szervezetten focizó sportolók támogatása az óvodáskorúaktól a
felnőttekig. A lottón elért kisebb nyereményeket (2-es és
3-as találatok) összegyűjtjük és sporteszközök, sportszerek
vásárlására, nevezésre, utazásra fordítjuk, amellyel talán
hozzá tudunk járulni a jelenlegi helyzet és körülmények
javításához. Ha szerencsével sikerülne nagyobb összeget
nyerni, az a résztvevők között természetesen egyenlő arányban szétosztásra kerülne, de abból az összegből is lehetne
adományozni egyénileg e nemes célra.
Szeretném és örülnék, ha minél többen részt vennének a
játékban, hiszen minél többen játszunk, annál nagyobb az
esély a nyerésre!
Szeretném, ha végre olyan feltételek és körülmények
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alakulnának ki és jönnének létre, hogy a sportolni szerető
fiatalok a sporttevékenységüket minél nagyobb örömmel
tegyék Rábapatonán!
Akik kijárnak az utánpótlás, a női és felnőtt mérkőzésekre, azok láthatják, mennyi helyi fiatal sportol hétről hétre.
A fiatalok és persze edzőik, akik a sport szeretetért teszik
mindezt, megérdemlik a támogatást!
Ha valaki szeretne belépni a csoportba, szívesen látjuk!
Jelenleg a részvétei díj: 500 Ft/hét, de márciustól 2.000
Ft-ot kellene fizetni havonta, így csak öthetente kellene
feladni a lottót és könnyebb lenne a lebonyolítás!
Jelentkezni személyesen lehet a játék szervezőjénél:
Mező Jenő, Rábapatona, Arany János út 36. Tel: 467-119
Szeretném megköszönni mindenkinek a játékban való
részvételt! Kívánok sok sikert, szerencsét, kitartást és örömteli adományozást!
Mező Jenő
szervező

MEGHÍVÓ
Rábapatona Község Önkormányzata képviseletében
ezúton hívok minden érdeklődőt

2014. március 15-én
(vasárnap)
10 órára
a március 15-i
nemzeti ünnep

alkalmából rendezett megemlékezésre, az
IKSZT-ben (Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér).
(9142 Rábapatona, Szentháromság tér 1.)
A megemlékezésre tisztelettel hívom és várom.
				

Az önkormányzat nevében:
Molnár-Nagy Béla
polgármester
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Tisztelt Hölgyeim!
A Nőnap alkalmából tisztelettel
köszönti településünk Hölgy lakosságát
Rábapatona Község Önkormányzatának
férfi képviselői és dolgozói nevében
Molnár-Nagy Béla
polgármester
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