XII. évf. 2015. III. szám

Polgármesteri tájékoztató
Kedves Rábapatonaiak!
Tisztelettel köszöntöm Önöket 2015 év szeptemberében. A 2014 évi önkormányzati választások óta
közel egy év telt el, amely után joggal merülhet fel
mindenkiben a kérdés; hozott-e változást a falu életében a magunk mögött hagyott egy esztendő? Kérem,
hogy az elmúlt egy év értékeléséhez olvassák el tájékozatómat Önkormányzatunk tevékenységéről.
A választásokat követő időszakban áttekintettük
az Önkormányzat gazdálkodását, teljesítettük kötelezettségvállalásait, folytattuk a korábban megkezdett
projekteket. Rábapatona a 2014-es évben csatlakozott
a Helyi Közösségi Akadémiák hálózati programjához.
A településfejlesztési igény feltárásának részeként, a
projekt keretében négy alkalmas műhelynapot szervezett Önkormányzatunk, amelynek eredményeként
megszületett a település középtávú stratégiai terve.
2015 év elején elfogadtuk Rábapatona 2015-2019
időszakra tervezett gazdasági, településfejlesztési és
kulturális programját. A második korábban megkezdett projekt a „Múlttal a jövőért” megnevezésű,
a Rábcatorok Regionális Fejlesztési Társulás koordinációjában zajló kihasznált pályázati lehetőség volt.
A költségek, kiadások optimalizálásával, a lehetséges
és szükséges pályázati források kihasználásával megtettük az előkészületeket terveink, elképzeléseink
megvalósításához. A civil szervezetekkel és a település
lakosságának bevonásával, észrevételeik, javaslataik
meghallgatásával problémáik, problémáink megismerésével több folyamatot sikerült elindítanunk.
Megújult internetes települési arculattal próbáltuk
az Önkormányzat, a civil szervezetek és a lakosság
közötti kommunikációt javítani. A település kettő
nagy rendezvényének előkészületeibe, szervezésébe
és lebonyolításába bevontuk a lakosságot, kikértük
az Önök véleményét. Az elmúlt években átadott
Dr. Fábián Ferenc Tájház és Közösségi Térben több
iskolai és civil rendezvénynek biztosítottunk helyet.
Megtartottuk a hagyományossá vált települési ren-

dezvényeinket, mint az adventi rendezvénysorozatot,
amelynek keretében, rendhagyó módon a katolikus
templomban tartottuk idősek napi köszöntésünket,
színvonalas komolyzenei műsor kíséretében. Új tartalommal is feltöltöttük rendezvényeinket, mint a
Majálist, vagy a Falunapot. Megemlékeztünk nemzeti ünnepeinkről az ünnepnapokon, ismét megtartottuk a Magyar Hősök Emlékünnepét. Folytattuk a
Patonai beszélgetések rendezvénysorozatot, valamint
támogattuk komolyzenei előadások megrendezését.
Új kezdeményezésként megvalósítjuk az Egészségnapot, csatlakoztunk az Országfutás és a Magyarország
legszebb konyhakertje mozgalomhoz, támogattuk
a helyi Szivarock zenekar nyárzáró, sikeres rendezvényét. A fiatalabb korosztályok igényéhez igazodva szórakozási lehetőséget biztosítottunk helyben a
sportpályán. Rábapatona falubuszának használatát
az iskola és óvoda, valamint az egészségügyi ellátás
területén is több alkalommal biztosítottuk, de a civil
szervezetek részére is rendszeresen rendelkezésre bocsátottuk a falubuszt az év folyamán.
Testvértelepülésünkkel, Egyházkarcsával a korábban is fennálló kulturális és sportkapcsolatot fenntartottuk, illetve felmértük a két település közötti további kapcsolatok lehetőségét és jelentőségét. A civil
szervezetek támogatását fenntartottuk és lehetőségeinkhez mérten kibővítettük. Rábapatona legnagyobb
múltra visszatekintő és a legnagyobb civil egyesülését,
a labdarúgó egyesület szervezetét lakossági segítséggel
újjáalakítottuk, továbbra és folyamatosan biztosítva
a sportolási és szórakozási lehetőséget településünk
lakói számára.
Ismét csatlakoztunk a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázati rendszerhez, támogatást nyújtva a
rábapatonai, felsőoktatásban tanulmányokat folytató
fiataloknak. A 2014 évi szociális tűzifaprogramhoz
kapcsolódva még karácsony előtt eljuttattuk a tűzifát a rászorulóknak. Támogattuk és megfelelő helyet
biztosítottunk a karácsonyi adománygyűjtésnek, valamint rendhagyó módon, otthonukban kerestük fel
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és ajándékoztuk meg az év végén Rábapatona 65 év
feletti lakóit, a több évtizedes hagyományt folytatva és megújítva. A szociálisan rászorulókat nemcsak
anyagi támogatással, de sok esetben önkéntes munkával, szervezéssel és személyes intézkedésekkel is támogattunk. A nyár folyamán folyamatosan biztosítottuk a gyermekfelügyeletet valamely intézményünk
által, így segítve a szülők boldogulását. A közmunkaprogram keretében, hat fő közfoglalkoztatottat és
három fő kulturális közfoglalkoztatottat alkalmaz
Önkormányzatunk, akik bérköltségeinek jelentős részét az állam biztosítja. A közfoglalkoztatás keretein
belül, a fizikai állományunkban igyekeztünk olyan
munkaerőt alkalmazni, akinek a lehetőség segítség
volt, akár átmeneti problémái megoldásában, akár a
továbblépés lehetőségét biztosítva. Az idei évben csatlakoztunk a nyári diákmunka programhoz, amelynek
keretében 6 hét alatt 9 fő diákot foglalkoztattunk,
elfoglaltságot, keresetet, munkát és az elismerés lehetőségét biztosítva helyben.
Önkormányzatunk költségcsökkentő intézkedéseinek első lépéseként, a települési képviselők és az
alpolgármester tiszteletdíjukról lemondtak, önálló,
képviselői keretet sem képezve, amely összeg így az
önkormányzati költségvetés tartalékában maradhatott. A költségvetés kiadási oldalát nagymértékben
csökkentette a feleslegesnek ítélt beszerzések, szolgáltatások, tevékenységek megszüntetése, az így elért
megtakarítás eléri az egymillió forintot. A költségvetésünk bevételi oldalát növelte és folyamatosan növeli
az Önkormányzat adóhátralékainak behajtása 2015ös évtől kezdődően. Összességében a fenti intézkedések több millió forinttal növelték meg mozgásterünket ebben az évben, de a 2016-os évtől tervezett
intézkedéseink is tovább bővítik ezt a lehetőséget.
Több hátráltató tényező is nehezítette munkánkat
a 2015-ös esztendőben. Az év tavaszán jegyzőváltásra
került sor településünkön, de az átmeneti időszakban
is zökkenőmentesen működött Polgármesteri Hivatalunk. 2015. május közepén gazdálkodási előadónk is
távozott. Több éves és évtizedes probléma is felszínre
került, amelyeket az érintettek konszenzusával folyamatosan sikerült és várhatóan sikerül megoldanunk.
A minden rábapatonai számára legfontosabb fejlesztési területén, a közutak állapotának javításán is
előbbre lépünk a 2015-ös évben. Még a 2014-es év
végén megjavítottuk a Széchenyi utca szinte már járhatatlan szakaszait. 2015 júniusában a Hunyadi utcát láttuk el új burkolattal egy magánszemély jelentős
támogatásával. Még ebben az évben megszüntetjük
az útjainkon képződött kátyúkat, megvalósítjuk egy
útszakasz felújítását, kettő útszakasz aszfaltozását,
valamint egy parkoló felújítását, több mint tízmillió
forint nagyságrendben.
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Az év folyamán folyamatosan kihasználtuk a pályázati források adta lehetőségeket, több pályázatunk
(pl. rendezvényeink támogatása) is sikeres volt. Kiemelt feladatunknak tekintjük a közbiztonsági helyzet javítását településünkön. A pályázati forrást jelentősen kiegészítve, Önkormányzatunk 2015 év végére
megvalósít, egy vélhetőleg a közbiztonság szempontjából jelentős beruházást, a 11 kamerából álló térfigyelő kamerarendszer kiépítését. A beruházással
párhuzamosan, a Rábapatonai Polgárőr Egyesületet
támogatva sikeres terepjáró gépkocsi beszerzési pályázaton vagyunk túl, amely a további együttműködés
keretében nagy segítséget jelenthet a mezőőri szolgálat felállításában. A 2015. évi beruházásaink, fejlesztéseink folyamán intézményeink infrastruktúráját is
folyamatosan fejlesztjük. Ugyan immár 2 éve nem a
település fenntartásában működik az általános iskola
Rábapatonán, de fontosnak tartjuk folyamatos felújítását. Az idei évben - egy pályázati forrást kiegészítve – az iskola egyik vizesblokkjának felújítása történt
meg. Az óvodában saját forrásból 49 db nyílászáró
cseréjére került sor, amely nemcsak praktikussá, esztétikussá tette az intézményt, de jelentősen hozzájárul az energia-hatékonyság növeléséhez, a költségek
csökkentéséhez. Az óvodai konyhával kapcsolatban
folyamatosan egyeztettünk a vállalkozóval, amelynek
eredményeként ebben az évben a térítési díjak tekintetében nem történt áremelkedés, valamint a külső
étkezők részére menüválasztási lehetőség került bevezetésre. Idén intézményeink érintésvédelmi felülvizsgálataira, valamint a szükségszerű javításokra is sor
került. Egészségházunk orvosi váróterme, valamint a
csecsemő vetkőztető és váróterem is megújult szeptemberben, egy szintén sikeres pályázatnak köszönhetően. A termek ablakait kicseréltük, új burkolatot és
festést kaptak, valamint világításukat is korszerűsítettük. Emlékműveinket megközelíthetővé és láthatóvá
tettük, a köztemetőben és a tájház udvarán lévő, rossz
állapotú, helyenként életveszélyes kerítést elbontottuk és újat építettünk. A köztemetőben hamarosan
új köztéri padok és díszkút elhelyezésére kerül sor. Az
új sportöltöző tervezésének előkészületi munkálatai
is zajlanak, amelynek megépítését, rövid időn belül,
pályázati és települési segítséggel tervezzük megvalósítani.
Összegzésképen, az elmúlt egy évben Önkormányzatunk intézkedéseivel egy olyan úton indultunk el,
amely a költségvetési források ésszerűsítésével és a reálisan megcélozható és elérhető támogatási források
kiaknázásával, megteremti községünk számára a továbblépés és a fejlődés lehetőségét.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

Rábapatona Község Önkormányzata
Tisztelt Rábapatonai Lakosok!
Jelen levelemmel tájékoztatni szeretném Önöket a természetes személyek adósságrendezéséről szóló
2015. évi CV. törvény1 (ismertebb nevén magáncsődtörvény) 2015. szeptember 1-jei
hatálybalépésével kapcsolatos legfontosabb szabályairól a www.magancsodvedelem.hu internetes
portál szakmai tájékoztató anyagi segítségével.
A törvényi szabályozás célja az eladósodott magánszemélyek adósságcsapdából való kikerülését célzó
új jogintézmény, a magáncsődeljárás hazai jogrendbe történő bevezetése.
Magáncsőd-védelem alatt az adós és hitelezőik érdekeinek összehangolásával, állami felügyelet
mellett valósul meg az adósságok rendezés, oly módon, hogy annak eredménye az adósságcsapdából
történő kikerülés. Magáncsőd-védelmet az olyan adós kezdeményezhet, akinek vagyona és
törlesztésre fordítható jövedelme nem elégséges a felhalmozott adósságával kapcsolatos törlesztési
kötelezettségének teljesítésére. Magáncsőd-védelem alatt úgy történik meg az adósságok rendezése,
hogy az adós fizetési képességének helyreállítása a cél.
A magáncsőd és a családi csődvédelem ugyanazt a fogalomkört takarja, amelynek lényege az,
hogy megelőzze egy súlyosan eladósodott személy, család teljes anyagi megsemmisülését és
ellehetetlenülését.
A magáncsőd bejelentésére kormányablaknál van lehetőség. Az adósnak büntetőjogi felelőssége
tudatában nyilatkoznia kell bevételeiről, vagyontárgyairól. Ezután az állam elbírálja a kérvényt és a
pozitív elbírálás után csődgondnokot rendel ki, aki a fentieknek megfelelően átstrukturálja a
magáncsődöt kérő személy kiadásait, illetve javaslatot tesz bizonyos vagyontárgyai eladására.
Kik vehetik igénybe?
 a családi csődvédelem rendszerébe csak önkéntes alapon lehet belépni
 csődvédelembe belépni szándékozónak kell, hogy legyen vagyonuk és bevételük:
 csak olyanok léphetnek be a rendszerbe, akiknek legalább 2 millió és legfeljebb 60 millió
tartozásuk van és ezek közül legalább egy hiteltartozás.
NEM vehetik igénybe:
 akiknek szám szerint több különböző tartozásuk van, mint a törvényi keretben meghatározott
5 db.
 az olyan adós, aki nem fogadja el a családi csődbiztos útmutatását. (Nagyon fontos, hogy a
csődgondnok felszólíthatja az adóst akár egy nagyobb értékű televízió eladására is. Szintén
fontos, hogy az adósnak vállalnia kell akár azt is, hogy eladja az ingatlanát, ha az
kulcsfontosságú része a rendezési tervnek.)
A családi csődvédelem 90 napnál hosszabb ideje fennálló tartozás esetén kérhető, mely
tartozásuk között (amelynek száma maximum 5 lehet) kell lennie legalább egy hitelnek is, nem
csupán rezsitartozásnak.
1

A jogszabály fellelhető az alábbi linken: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=176586.296767
Rábapatonai Polgármesteri Hivatal
9142 Rábapatona, Kossuth utca 18.
telefon: 06-96/583-000, telefax: 06-96/583-001
web: www.rabapatona.hu, e-mail: polgarmester@rabapatona.hu
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A családi csődvédelem egyik legfontosabb eleme és egyben a legfontosabb következménye a
tartozás egy részének elengedése, hiszen csődvédelmi időszak lejártakor az eddig rendszeresen
fizető adós tartozásának egy részét elengedi a bank vagy rezsicég.
A magancsodvedelem.hu internetes oldalról vett szemléltető példa segítségével kérem Önt, hogy
az alábbi példát körzetében élők számára is ismertesse:
„Az adósnak 1 000 000 forint villanyszámla tartozása van. A csődgondnok megállapodik a
szolgáltatóval, hogy az adós 10 éven át fizet havi 6 000 forintot. Tíz év múlva az adós befizetése
csak 720 000 forint lesz azonban jó fizetési moráljára való tekintettel a maradék 280 000 forintot
elengedi az áramszolgáltató.”

A csődgondnok szerepe
A csődgondnokot az állam rendeli ki azokhoz a családokhoz, amelyek sikeresen igényelték a
családi csődvédelmet. A csődgondnok feladata, hogy az adós anyagi helyzetét felmérje, beossza a
bevételeit és tárgyaljon a bankokkal vagy rezsicégekkel az adósság átütemezéséről, illetve egy
részének elengedéséről. Fontos kiemelni, hogy a gondnok személye nem szent és sérthetetlen: az
adósnak a csődvédelem ideje alatt lehetősége van akár jogi útra terelni a csődgondnokkal szemben
felmerülő panaszokat. A családi csődvédelem alfája és ómegája a csődgondnok által kialakított
pénzügyi terv, melynek lényege az, hogy az adós büntetőjogi felelőssége tudatában bevallott
jövedelmét és esetleges ingatlanait, ingóságait a csődgondnok alárendeli a csődvédelem céljának:
a fizetőképesség megtartásának.

Csődvédelmi időszak
A csődvédelmi időszak akkor kezdődik, amikor a csődvédelmi biztost kirendelik a család mellé. A
csődvédelemért személyesen kell folyamodni, a családi csőd önkéntes, NEM hivatalból
elrendelendő. Az adós, aki úgy látja, hogy egyedül képtelen kilábalni helyzetéből - vagyis a
törlesztésével vagy a rezsiszámlával jelentősen elmaradt - egy

kormányablaknál igényli a

családi csődvédelmet. A kormányhivatal felméri az adós helyzetét az általa beadott
dokumentumok alapján. Hangsúlyozni kell, hogy a hamis adatszolgáltatásért az adós akár bíróság
előtt is felelhet! Ha az adós helyzete megfelel a törvényi követelményekkel, akkor az állam
csődbiztost rendel ki mellé. Ezzel kezdetét veszi a csődvédelmi időszak, mely jellemzően 5-10
évre szól természetesen az elmaradt fizetnivalók összegének megfelelően. A családi csődvédelem
ideje alatt az adósnak maradéktalanul fizetnie kell a csődvédelem futamideje megállapított
hiteltörlesztéseket vagy éppen az elmaradt rezsiszámlákat. A csődvédelem – amely csak egyszer
vehető igénybe lejártával vagyis 5-10 év múlva az adós örökre kikerül a csődvédelem alól, és
terhei ki nem fizetett részét a rezsicégek és a bankok.
Rábapatonai Polgármesteri Hivatal
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További információk, - GY. I. K. – és az ügyintézéshez szükséges nyomtatványok elérhetőek a
http://www.csodvedelem.gov.hu/ internetes oldalon.
Bízom abban, hogy jelen tájékoztató levelem segítségül szolgál Önök számára a magáncsődvédelmem esetleges igénybe vétele során!
Kelt: Rábapatonán, 2015. szeptember 1. napján.
Tisztelettel:

Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozott az Emberi Erőforrások Minisztériuma
által meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához.
A képviselő-testület pályázatot ír ki a felsőoktatási tanulmányokat folytató hallgatók számára („A” típusú pályázat) a 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév
első félévére vonatkozóan, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára („B” típusú pályázati kiírás).
A pályázati kiírások szeptember végétől a www.
rabapatona.hu weboldalon lesznek elérhetőek.

Vasút, Fábián Ferenc és Besenyő utcai
építési telkek értékesítése
Tisztelt Rábapatonai Lakosság!
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 37/2015.(V.27.) határozatával
2015. június 1. napi hatállyal a Vasút, Fábián Ferenc
és Besenyő utcai építési telkek eladási árát telkenként
2 500 000,- Ft + Áfa összegben határozta meg.

Egy az utcánkat érintő ügyben szeretnék Önökhöz fordulni. Felmerült
ugyanis, hogy a Rózsa Ferenc nevét
viselő utcát átkereszteljük másra. Sőt,
igazándiból erre törvény is kötelezi az
Önkormányzatot, mivel egy 2011. évi
törvény alapján közterület nem viselheti
olyan személy nevét, aki a XX. századi
önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett.
Nos, Rózsa Ferenc a Magyar Tudományos Akadémia szerint is ilyen személy
volt.
(http://rabapatona.zeropage.hu/kiis-volt-rozsa-ferenc/)
A fentebb említett „kötelező” kitétel

persze kissé túlzás, mivel az akadémia
állásfoglalása nem kötelező érvényű,
inkább csak iránymutatást ad. A döntés
mindig az adott önkormányzatok kezében van.
Mielőtt a változtatásról szóló indítványt benyújtanám a Polgármesteri
Hivatalban, előbb mindenképp tájékoztatni szerettem volna az itt lakókat, s
lehetőséget adni nekik, hogy elmondják
a véleményüket a dologról.
Tudom, hogy a többségünk már megszokta az utca nevét, ezért az én kompromisszumos javaslatom az, hogy a Ferencet
elhagyva, legyen az új név egyszerűen Rózsa
utca. Egy virág nevébe ugyanis talán semmilyen politikai rendszerben nem lehet
belekötni.
Annyit még hozzáfűznék, hogy a
névváltoztatás ugyan némi ügyintézéssel
jár, de ezt ilyen esetben az okmányiro-
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Molnár-Nagy Béla
polgármester

Molnár-Nagy Béla
polgármester

Tisztelt Rózsa Ferenc
utcai lakosok!

Dr. Németh Balázs
jegyző

dában díjmentesen végzik, illetve pl. az
új lakcímkártyát automatikusan kipostázzák. A nagyobb közműszolgáltatókat
pedig az Önkormányzat értesíti egy
hivatalos levélben, így feléjük nem kell
majd jelezni senkinek az utca nevének
változását. Sőt, mivel csak a keresztnevet hagynánk el az utca nevéből, ezért
minden bizonnyal a postának sem lesz
gondja a különböző küldemények kiszállításával.
Mindezek ismeretében kérdezem tehát az itt élőket, hogy támogatnák-e a
változtatást és az új nevet? Akinek véleménye, kérdése lenne, az a Facebookon,
vagy a kovacsattila@rabapatona.hu
email címen, esetleg a 20/33 920 66
telefonszámon elér.
Kovács Attila
önkormányzati képviselő

Rábapatonai Polgármesteri Hivatal
9142 Rábapatona, Kossuth utca 18.
telefon: 06-96/583-000, telefax: 06-96/583-001
web: www.rabapatona.hu, e-mail: polgarmester@rabapatona.hu
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Hunyadi utca
felújítása
2015. június 7-én került sor a
Hunyadi utca felújítására. Az útfelújítás Szabó Dezső rábapatonai lakos
jelentős támogatásával valósulhatott
meg, amely támogatást Rábapatona
község nevében ezúton is megköszönök.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

Könyvbemutató
Május 23-án, szombaton délután egy Harsányi Lajos életét
és irodalmi munkásságát feldolgozó új kiadvány bemutatójának adott helyet a patonai IKSZT aulája. A könyvet Bors
Anikó irodalomtörténész, A boldog költő Harsányi Lajos Önarcképe és válogatott versei című kötet közreadója, vetítőképes
előadás keretében ismertette meg a rendezvény résztvevőivel.
Nagy megtiszteltetés településünk számára, hogy a 2015 márciusában megjelent kiadvány – győri, fertődi és budapesti bemutatóját megelőzve - elsőként Rábapatona adhatott otthont a
könyv szélesebb közönség előtt történő bemutatásának. A több
mint 500 oldalas új könyv egyediségét az adja, hogy Harsányi Lajos válogatott versei mellett teljes terjedelmében közli a
patonai papköltő Önarckép című önéletrajzi írását. Az önéletírás sorait olvasva a korabeli magyar irodalmi és kulturális élet
szereplői és történetei mellett elénk tárul és megelevenedik a
két világháború közti Rábapatona mindennapi élete is.
Néhány részlet az Önarcképből:

„De menjünk ki a faluba, Rábapatonára. Forró nyáron költöztem ki. Rekkenő volt a hőség és az utakon magasan szállt
a por. Jámbor híveim éppen arattak. A szó szoros értelmében
patakzott róluk a veríték. Első jó tulajdonságukként hihetetlen
szorgalmukat és munkabírásukat ismertem meg…”
„Vasárnap az egész falu ünneplőben járt a templomba.
De a vasárnap éjjellel baj volt. A legények az esti kocsmázás
után kis csapatokba verődve éjfélig, néha hajnalig ődöngtek a
falu utcáin és énekeltek…”
„És egy szép napon megszületett bennem „Zúgó Márton”
alakja. Igen megbarátkoztam Molnár Antal bácsival. Ez volt a
neve. Kijártam vele a határba. Nézegettük a Rábát, a gólyákat.
Beszélgettünk mindenről. Ittam ízes szavai ezüst vizét. Sokszor
végigmentünk a falu akáclombos utcáján és olykor behívtam
magamhoz egy pohár borra…”
„A Petőfi Társaság tavasszal jelölt és meg is választott. Én lettem első vidéki tagja a Dunántúlról…Kissé elfogódtam, mikor
a székfoglalómra először megjelentem a Tudományos Akadémia
gyönyörű palotájában…Azonban siettem haza. Táviratot kaptam Patonáról, hogy meghalt egy kisleány, el kell temetnem.
Másnap otthon is voltam és eltemettem a kis halottat. Szörnyű
sár volt a halottasház udvarán. A figyelmes gyászoló szülők levették a sertés-óluk deszkaajtaját és a koporsó elé fektették, hogy
azon álljak a szertartás alatt. Önkéntelenül felötlött bennem az
ellentét. Tegnap az Akadémia magas, pirosposztós emelvényén
álltam, ma meg egy falusi sertés-ól szennyes kis ajtaján…”
Burján Imre
alpolgármester
A könyv a www.bookline.hu oldalon megrendelhető.
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Hősök napi megemlékezés Rábapatonán
A magyar hősökről történő megemlékezés eredete az 1917.
évi VIII. törvénycikkre vezethető vissza. A törvény kimondta,
hogy az első világháborúban a hazáért életüket áldozó katonák
nevét minden település méltóképpen örökítse meg. Az 1924.
évi XIV. törvénycikk rögzítette először, hogy a világháborúban
hősi halált halt katonák emlékére május utolsó vasárnapját a
hősök emlékünnepévé nyilvánítják. Ezt a törvényt erősíti meg
a 2001. évi LXIII. törvénycikk, amely kimondja, hogy a magyar történelem bármely háborújában a hazáért életét áldozó
hősök emlékét meg kell őrizni, ezért május utolsó vasárnapját
a Magyar Hősök Emlékünnepévé nyilvánítja.
Az elmúlt száz év két világháborújában 132 rábapatonai áldozta életét hazánkért és közösségünkért a háborúk frontjain,
a hátországban, vagy a haláltáborokban. Igaz, hogy már többségében azok sincsenek köztünk, akik anyaként, feleségként,

bajtársként, vagy akár árván maradt gyermekként siratják és
gyászolják hőseinket, de nekünk késői utódoknak feladatunk
és kötelességünk emlékük, emlékezetük megőrzése. A hősi
halottak nevét községünkben két emlékmű is őrzi. A május
31-én 10 órakor kezdődő megemlékezésen először a temető
mellett található második világháborús emlékműnél méltatta
a hősök és áldozatok tetteit Molnár Nagy Béla polgármester,
majd ezt követően az emlékezés koszorúját helyezte el Rábapatona Község Önkormányzata.
A temető melletti megemlékezés a templomkertben található első világháborús hősök emlékművénél folytatódott emlékbeszéddel és koszorúzással.
Burján Imre
alpolgármester

A nagy csobbanás Rábapatonán
Rábapatona Község Önkormányzata a Bilibáncs Népi Hagyományőrző és Kulturális Alapítvánnyal közösen rendezte
meg 2015. július 12-én 15:00 órakor, a WWF Magyarország
felhívásához csatlakozva élő vizek védelmében meghirdetett,
„Nagy Ugrás” (BIG JUMP) programot.
A település lakosságát hívtuk és vártuk a rendezvényre. A
helyi gátőr szakmai tapasztalatával segítette a biztonságos fürdőzést, mivel a Rába szeszélyes.

Nagy örömünkre több mint 50 fő, kicsik és nagyok egyaránt részt vettek az Ugráson. A programra kilátogattak a
MTV munkatársai, így szerepeltünk az esti Híradóban is.
Kellemes környezetben, piknikszerű hangulatban vártuk a
közös ugrás pillanatát. A legbátrabb csobbanók élőláncként
a Rába közepén kirakták, mint egy puzzle-t a „Rábapatona”
feliratot.
Az Alapítvány a nagy melegben a parton hideg dinnyével
kínálta a résztvevőket.

A rábapatonaiak fotókiállítást tekinthettek meg a part
menti fák közt a folyóról. A gyerekek fantáziájának során
került kialakításra a
csúszda, fólián csúszhattak be a
vízbe, később pedig
az iszapból
locsoltak
fel csúszdát
maguknak.
Akik nem
voltak elég bátrak a csobbanáshoz, vízi pisztoly csatát vívtak
a parton. A programból nem hiányozhatott az iszappakolás
sem, nagy örömmel kenték be a rábai iszappal magukat és
szüleiket a gyerekek. A part mentén homokozó várta kicsiket.
Egy kérdést is feltettek a szervezők a csobbanóknak: ”Miért szereted a Rábát?”, a választ papírra vethették a vízparton.
Sajnos manapság Rábapatonánál ritkán látni fürdőzőket, de
most megtelt a Rába part fürdőzőkkel.
A mi csobbanásunk biztosan a legnagyobb volt - nekünk
mindenképp - hiszen évek óta most voltak a legtöbben a parton és a vízben. Volt olyan 10 éves kislány, aki soha nem
fürdött még élővízben, és nagyon boldog volt, hogy kipróbálhatta.
Németh Annamária
IKSZT vezető
ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
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Adatok a Rábapatonai Petőfi Sándor Általános Iskola életéből
Az elmúlt tanévben a tanév kezdetén, majd a tanév során
érkező és távozó tanulók korábban nem tapasztalt magas száma jelentette a megszokottól eltérőt, az ő integrálásuk a kihívást.
Pedagógusaink közül négyen tanítanak másik iskolában,
iskolákban is, és hozzánk is érkezik három kolléga három
különböző iskolából. Ez jelentősen nehezíti az iskolai programok szervezését, a tehetséggondozás illetve a felzárkóztatás
megszervezését egyes tárgyakból, illetve egyes évfolyamokon.
2014. október 1-i állapot szerint a tényleges tanulói létszám: 188 fő (a második félévet 192 tanulóval zártuk); átlaglétszám: alsóban 18,4, felsőben 24 fő; napközis és tanulószobás tanulóink száma: 53 fő; hátrányos helyzetű tanuló: 17
fő, 4 tanuló halmozottan hátrányos helyzetű; sajátos nevelési
igényű tanuló (SNI): 6 fő, BTM-es 7 fő; nevelők száma 15
fő, ebből 4 fő más iskolákban is tanított; 3 pedagógus másik
iskolából érkezik hozzánk (matematikát, fizikát, éneket tanítanak).
Az új tanévben 186 gyerek kezdte el tanulmányait iskolánkban, melyek közül 26 az első osztályos.
Az iskola fő feladatai az elmúlt és a
mostani tanévben is a következőek:
Pedagógiai tevékenységünk elve a gyermekközpontú nevelés, olyan légkör megteremtése, ahol az értelem és az érzelem
szabadon kibontakozhat.
1. A szülői házzal közösen, építve az óvodai eredményekre: harmonikusan fejlett személyiség nevelése
2. A tanulás megtanítása
3. A tanulók képességeiknek és érdeklődésüknek megfelelően tanuljanak tovább
4. A munkaközösségi munka színvonalának erősítése
5. Használható idegen nyelvtudás
6. Kompetenciamérés eredményessége - hozzáadott érték
szerepe
7. Hagyományápolás
A fejlesztés fő területei
1. A test és a lélek harmonikus fejlesztése
2. A szocializáció folyamatának elősegítése
3. Az elemi műveltségbeli alapok feltételrendszerének
megteremtése: (1-4. évfolyam)
4. Az alapműveltség továbbépítése: (5-8. évfolyam)
5. Az egyéni fejlesztés
6. A tehetséggondozás
7. Szövegértés fejlesztése minden tanórán
8. Tanulási stratégiák
9. Kompetenciák fejlesztése
Céljaink – ezek teljesülése
Működés területén
Az általános iskola valamennyi 1-8. évfolyamos iskolaköteles gyermek részére biztosítja az iskolai alapszolgáltatást.
218 iskolaköteles tanuló él a községben, 188 tanuló jár a
helyi általános iskolába.
Az intézmény tanulómegtartó képessége jó.
Személyi feltételek biztosítottak.
Továbbra is lehetőséget kaptunk a 8. osztályosok csoportbontására, illetve megbonthattuk angol órán az 5. osztályt.
Sokkal jobb munkafeltételeket lehetett így biztosítani a gyerekeknek.
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Tanulási utak területén
Iskolánkban egyenlő eséllyel tanulhat mindenki, ennek
megvalósítását szolgálja Esélyegyenlőségi tervünk.
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulónk: 4fő, hátrányos
helyzetű: 17 fő. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesült: 19 fő
Bukás, évismétlő tanuló ebben és az elmúlt tanévben nem
volt. Sikerkritériumunknak megfelelünk.
Beiskolázás
Megtörtént a 8. osztályos tanulók sikeres pályaválasztása, a
továbbtanuláshoz megfelelő alapot kaptak a tanulók. A beiskolázás 100 %-os. A jelentkezések alakulása:
1. helyen 2. helyen 3. helyen 6. helyen
Gimnázium
2 fő				
Szakközépiskola 18 fő
2 fő
1 fő
1 fő
Szakiskola
6 fő
2 fő			
Egy negyedik és egy hatodik osztályos tanulónk győri gimnáziumban folytatja tanulmányait.
Hagyományok
Jó hagyományainkat tovább folytattuk, nagyon sokszínű
rendezvények, szabadidős tevékenységi formák, közösségformáló együttlétek voltak a tanév során.
Bérletes színházi előadásokon, kirándulásokon vettünk
részt. Több alkalommal játszóházat tartottunk. Ünnepélyeket,
megemlékezéseket (a nemzeti ünnepekről, jeles napokról),
különféle rendezvényeket (klubdélutánok, Halloween-party,
Mikulás, karácsony, farsang, Patona kupa, Petőfi kupa, versenyek, vetélkedők, levelezős versenyek, Gyermeknap, Föld
napja, környezetvédelmi nap) tartottunk.
Már hagyománya van az osztályban tartott programoknak:
fiúnap, nőnap, klubdélutánok, amelyeknek fontos közösségteremtő szerepe van.
Az év során két alkalommal papírgyűjtést szerveztünk,
csatlakoztunk a TeSZEDD országos akcióhoz. Gyermekek
világnapját szerveztünk. Részt vettünk a Kiskutatók akadályversenyén. Elem-, mobiltelefon- és kupakgyűjtést hirdettünk.
Látogatást tettünk a győri könyvszalonban.
Ápoljuk a népi hagyományokat is pl. pünkösdölés, Lucázás, de gondot fordítottunk Rábapatona népi szokásainak,
hagyományainak megismerésére, megőrzésére.
Kapcsolatot tartunk a felnőtt hagyományőrző csoporttal
(nyugdíjas klub).
Közlekedési napot tartottunk a helyes közlekedésre nevelés
érdekében. Az ismeretek felmérése után ügyességi versenyeket
tartottunk.
Kapcsolattartás a szülőkkel, Szülői Munkaközösséggel
A kapcsolattartás tervszerű, folyamatos volt a tanév során.
A szülők szülői értekezleteken és fogadó órákon kaptak tájékoztatást a fő célkitűzésekről, az intézmény egészét érintő
kérdésekről, az elért eredményekről, a javítandó területekről,
mind az oktatás, mind a nevelés vonatkozásában.
A szülők 2 alkalommal nyílt tanítási napon vettek részt, így
közvetlen tapasztalatot szerezhettek gyermekük tanórai munkájáról. Erre főleg az alsó tagozatban van nagy igény.
A Szülői Munkaközösség aktívan segítette célkitűzéseink,
programjaink megvalósítását, s véleményt nyilvánítottak a
törvényekben, szabályzatokban megfogalmazott kérdésekben,
ugyanakkor anyagilag is támogatták a különböző programokat (gyermeknap, farsang, eszközvásárlás).

Könyvtár
Iskolánkban a szeptemberben elkészített könyvtári program alapján történtek a könyvtári órák. A szeptemberben
elkészített könyvtári program alapján kerültek megtartásra a
könyvtári órák. Cél volt olyan hasznos információkat adni diákjainknak, ami alapján képesek lesznek önállóan eligazodni
a könyvtárban
Célunk segíteni az önálló ismeretszerzés technikáinak elsajátítását, ápolni az olvasás kultúrát, segíteni a szabadidő hasznos eltöltését kulturális és ismeretterjesztő tevékenységével.
Néhány adat a könyvtárunkról

Beiratkozott olvasó: 197 fő
ebből diák: 124 fő
kiadott dokumentumok száma: 670 db
ebből iskolásoknak kiadott könyvek száma: 173 db
kölcsönzésben résztvevők száma: 124 fő
iskolai köteteink száma: 4816
A 2014/2015. tanév tanulmányi eredményei
Hiányzások: 37,5 óra/fő
Szorgalom: példás 97, jó 61, változó 29, hanyag 2.
Magatartás: példás 101, jó 72, változó 1

Tantárgyi átlagok
2014/2015. tanév vége
Tantárgyak

2.a

2.b

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Iskola
2014/2015.

Iskola
2013/2014.

Magyar irod.
Magyar nyelvt.
Történelem
Id.nyelv:angol
Id,nyelv:német
Matematika
Informatika
Környezetism.
Etika
Természetism.
Fizika
Biológia
Kémia
Földrajz
Ének‐zene
Vizuális kultúra
Rajz
Életvitel
és
gyakorlat
Technika
Testnevelés
Hon‐
és
népismeret
Erkölcstan
/
Hit‐
és
erkölcstan
Osztály átlag

4,58
4,52
‐
‐
‐
4,35
‐
4,7
‐
‐
‐
‐
‐
‐
4,58
4,7
‐
5,0

4,9
4,4
‐
‐
‐
4,8
‐
4,7

4,8
4,7
‐
4,9

4,87
4,39
‐
4,43
‐
4,21
‐
4,73
‐
‐
‐
‐
‐
‐
5,0
‐
5,0
‐

4,7
4,5
‐
4,2
‐
4,35
4,94
4,76
‐
‐
‐
‐
‐
‐
4,8
‐
4,8
‐

3,92
3,72
4,1
3,58
‐
3,51
4,82
‐
‐
4,27
‐
‐
‐
‐
4,1
4,37
‐
4,72

3,78
3,5
3,78
3,57
‐
3,42
3,71
‐
‐
3,5
‐
‐
‐
‐
3,78
4,28
‐
4,35

4,43
4,21
4,52
4,17
4,85
3,61
4,7
‐
4,96
‐
4,39
4,61
4,17
4,3
4,57
‐
4,74
‐

3,28
4,25
3,28
3,47
4,54
3,25
4,53
‐
‐
‐
3,59
3,875
3,5
3,56
3,9
‐
4,34
‐

4,31
4,19
3,92
3,90
4,70
3,94
4,54
4,72
4,96
3,89
3,99
4,24
3,84
3,93
4,44
4,51
4,72
4,74

4,23
4,06
3,99
3,95
4,32
3,79
4,67
4,53
4,7
4,22
3,74
3,82
3,29
3,56
4,54
4,35
4,66
‐

‐
4,82
‐

‐
5
‐

5,0
4,87
‐

4,8
4,94
‐

‐
5,0
4,37

‐
4,85
‐

4,65
4,95
‐

4,5
4,66
‐

4,74
4,89
4,37

4,62
4,91
3,85

5,0

4,8

‐

‐

4,93

4,85

‐

‐

4,90

4,92

4,69

4,7

4,72

4,68

4,26

3,94

4,47

3,9

4,38

‐

‐

4,76

4,73

4,37

4,22

4,42

4,01

Tavalyi átlag

‐

1. osztály: kiválóan teljesített:
jól teljesített:
megfelelően teljesített:

4,34

7 fő
4 fő
6 fő

Versenyeredmények
Helyezés
1.
2.

Tanulmányi versenyeredmények (db)
Nemzetközi
Országos
Megyei
3
3
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Városi/körzeti
2
3
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1. osztály: kiválóan teljesített:
jól teljesített:
megfelelően teljesített:

7 fő
4 fő
6 fő

Versenyeredmények
Helyezés
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tanulmányi versenyeredmények (db)
Nemzetközi
Országos
Megyei
3
3
1

2
3
1
2

Városi/körzeti
2
3
2
1
1

Az első idegen‐nyelvi mérés eredményei (2015. 06. 11.)
Intézmény neve

6. osztály %‐os eredménye (A1)
olvasott szöveg
hallott szöveg
értése
értése

8. osztály %‐os eredménye (A2)
olvasott szöveg
hallott szöveg
értése
értése

Rábapatonai Petőfi
Sándor Általános 81 %
85,7 %
78,2 %
76 %
Iskola
Iskolánkról az információk folyamatosan frissülnek honlapunkon, amelyet az alábbi címen érhetnek
el: http://iskolarabapatona.blogspot.hu/ illetve Rábapatona Község Önkormányzatának honlapjáról is
elérhető az iskola honlapja.
Márkus Gusztáv
igazgató

A Rábapatonai Petőfi Sándor Általános Iskola vizesblokkjának felújítása
A Rábapatonai Iskolásokért Alapítvány feladatának tekinti
az iskolába járó diákok körülményeinek, lehetőségeinek javítását. A gyermekek érdekében történő mindennemű tevékenység kezdeményezése, támogatása erkölcsileg, szakmailag,
anyagilag fontos törekvése a szervezetnek. A nevelést, az oktatást szolgáló tárgyi feltételrendszer javítása, fejlesztése, berendezések és használati tárgyak beszerzése szintén fontos célunk.
A tavalyi évben Audi-s adományból önkéntesek segítségével
sikerült a Rábapatonai Általános Iskolában három tanteremben és a könyvtár előtti folyosón az elhasználódott burkolatot
kicserélni. Szükségessé vált az iskolában kb. 40 db tanulói szék
és 20 db tanulói pad felújítása is. Az Alapítvány segítségével,
önkéntesek bevonásával a tavalyi évben ezek felújítása is megtörtént.
Az idei pályázat keretei között szerettük volna megvalósítani az iskola egyik vizesblokkjának teljes felújítását. A vizesbokk
30 éve épült, és sajnos napjainkra teljesen elhasználódott, leamortizálódott. Szükségessé vált a vizesblokk csatornarend-
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szerének korszerűsítése is.
Az épületszárnyban - ahol a
mosdók találhatók- gyakran
kellemetlen, szag terjengett.
Itt működik az iskolai tanulószoba és napközi is, így a
mosdókat reggel fél nyolctól
délután fél ötig használják a
gyerekek.
Általános problémát jelentettek az elhasználódott
csempék, járólapok, fugák.
Ezek nem voltak takaríthatóak megfelelően.
Pályázatunk célja az volt,
hogy az iskolában szükségessé vált felújítási munkálatok megvalósuljanak, és szeptembertől a gyerekek a felújított vizesblokkot használhassák.
Az Openhause Országos Ingatlan Hálózattól nyert 400.000,Ft támogatást Rábapatona Község Önkormányzata 412.000,Ft-tal egészítette ki. Így lehetővé vált a fiú mosdó teljes felújítása. A munkálatokat Kertai József, helyi vállalkozó végezte. Ezek
során az összes mosdó, pisuar és wc kagyló kicserélésre került. A
padozatra új járólapok, a falra csempék kerültek. A két kézmosót is lecseréltük. Az ajtók újra festése és a falak lemeszelése tette
teljessé a renoválást. Iskolakezdésre a blokk teljesen kész lett.
Hála érte támogatóinknak és a kivitelezőnek.
Reményeink és az ígéretek szerint a munkákat a többi mellékhelyiségnél is el tudjuk végezni.
A gyerekek nevében ismételten köszönjük a támogatást.
Kálócziné Fehér Anikó
Márkus Gusztáv
alapítvány elnöke
iskola igazgató

Augusztus 20-i ünnepi megemlékezés
„Rábapatona Községért” kitüntetés adományozása
tató, nevelő, közösséget építő munkájukért. Az ünnepséget
követően Rábapatona és Egyházkarcsa település képviselői
a Szentháromság téren felállított milleneumi emlékkeresztnél helyezték el koszorúikat, majd szentmisével zárult Rábapatona 2015. augusztus 20-i megemlékezése.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

Rábapatona Község Önkormányzata 2015. augusztus
20-i ünnepségére a Tájház udvarán került sor. Nagyné
Folkmayer Enikő és Bognárné Németh Nikolett előadása
után Molnár-Nagy Béla polgármester tartotta meg ünnepi
beszédét. Az ünnepi műsor és köszöntő után Wolf Pál Péter
plébános áldotta meg az új kenyeret. Az ünnep alkalmából,
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Rábapatona községért” kitüntetést adományozott
Nagyné Folkmayer Enikő és Nagy Zoltán házaspárnak a településen több évtizeden keresztül végzett példaértékű ok-

Nyílászáró csere a
Rábapatonai Katica Óvodában
2015 augusztusának végén került sor a Rábapatonai Katica Óvoda nyílászáróinak cseréjére. Rábapatona Község Önkormányzata a beruházást saját költségvetéséből biztosította.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

Könyvtári
állománygyarapítás
Könyvtárunk köteteinek száma
ismét gyarapodott. Közel 12.500
kötet várja az olvasókat. Az éves,
450 ezer Ft-os keretet, ami a megyei
integrációs rendszernek köszönhető, állománygyarapításra fordíthattam.
A legújabb bestellereket, krimiket,
dokumentumregényeket,
ifjúsági és gyermek irodalmat vásároltam. Vavyan Fable, Stephenie
Meyer, Ken Folett, Danielle Steel,
Moldova György, Wass Albert, Varró Dániel, Hámor Vilmos újabb
köteteit vehetik kezükbe az olvasók.
Szeretném ismét megköszönni
Németh Imre német nyelvű könyvadományait, amikkel gazdagította
könyvállományunkat.
A könyvtárban délutánonként
kicsik és nagyok az interneten is kutakodhatnak.
Szeretettel várom régi és új olvasóimat!
Nagy Zoltán
könyvtáros
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Falunap Rábapatonán-”Két ország egy nemzet”
2015. július 11-én került megrendezésre a határon átnyúló
testvér-települési kapcsolatokat is erősítő települési Falunapunk
a rábapatonai sportpályán. Meghívást kapott testvértelepülésünk Egyházkarcsa is, akik kulturális műsorukkal színesítették
a fellépők sorát, A rendezvény szervezése során nagy hangsúlyt
fektettünk arra, hogy helyi fellépőink mellett olyan előadók
lépjenek fel, akik az országhatáron kívülről származnak.
16:00 órától Rábapatona - Egyházkarcsa barátságos labdarúgó mérkőzésén szurkolhattunk újjáalakuló csapatunknak.
A délelőtt folyamán zajlott a IV. Rábapatonai Futó Körverseny, melyen 300 m, 1,9 km, 5 km és 9,6 km-es távra lehetett
nevezni. A Feller-saroknál a gyermek horgászverseny is kezdetét vette sok-sok nevezővel reggel 9 órakor.
A felállításra került játszósátorban a kézműves foglalkozásokon túl csillámtetoválás, játszószőnyeg fogadta a gyerekeket.
A sátor oldalán szabadtéri kiállítást láthattak a Helyi Közösségi Akadémia rajpályázatára készült helyi gyerekek rajzaiból az érdeklődők.
A falunap kísérő rendezvényeként kézműves vásáron ismerkedhettünk meg az ország több településéről érkezett árusok portékáival. Vásárunkon a Sági szörp, textilesek Ajkáról,
Pápáról, Hédervárról, kosárfonó Ravazdról, a Rábacsécsényi
kertészet, Kocsról pingáló asszony, Rábapatonáról Káldi Károly fazekas és Várvölgyi Zoltán méhész kínálta portékáit.
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Pokorádi Ágnes jóvoltából a kosárfonás rejtelmeibe is belekóstolhattunk.
A kilátogatóknak ebéddel is kedveskedett az Önkormányzat, a Rábapatonai Vadásztársaság, a Holt-Rába Természetvédő és Horgász Egyesület, valamint a Rábapatonai Polgárőrség
hozzájárulásával és segítségével.
A polgármesteri megnyitóval és a „Legszebb konyhakertek” országos program eredményhirdetésével kezdődtek meg
a színpadi fellépések.
A nagysátorban egymást követték a fellépők; Móger Péter
harmonikaművész előadása, Knopf Milán hip-hop táncbemutatója, a Bolero Tánccsoport, majd a Selena Hastánc bemutatója, az egyházkarcsai iskolások műsora, a rábapatonai
Nyugdíjasok Baráti Körének dalműsora, Holle Anyó Meseszínház gyermekműsora, Elek Zsolt - Karsai Klára operett
slágerei, a Szivarock együttes fellépése, majd Keresztes Ildikó
és Gyurcsík Tibor, valamint a Griff együttes szórakoztatta a
közönséget.
A jól sikerült és tartalmas Falunapunk megrendezéséhez
jelentősen hozzájárult az a sok segítség, amelyet a lakosságtól
kaptunk.
Köszönjük mindenkinek az önzetlen segítséget.
Németh Annamária
IKSZT vezető
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A „kis katica” barangolása

Május és június hónapban óvodánk cica csoportja a helyi
zöldségboltban, (zöldség, gyümölcs falatkákat kóstolhattak
a gyermekek), a süni csoportosok a pékségben (friss pékárúval várták az óvodás gyermekeket), a maci csoportosok
üzemlátogatáson voltak a TUTTI Kft-ben, ahol Zoli bácsi
mutatta be az élelmiszeripari üzemet a
gyermekeknek. A látogatás során fagyit,
teát és forró csokit
kaptak a gyermekek, egy kedves szülő fagyira és hűsítő
ivólére hívta meg a
gyermekeket a nagy
nyári melegben.

Köszönjük mindannyiuknak a szíves
fogadtatást, a vendéglátást a gyermekek és az intézmény
dolgozói nevében.
A nyár végén, augusztus hónapban
az
önkormányzat
támogatásával nagy
felújítás - nyílászárók cseréje - volt az intézményünkben. Szeptember elsejével
szép, világos, tiszta, esztétikus óvoda várta a gyermekeket.
Köszönjük, hogy az önkormányzat segítségével egy felújított intézményben fogadhattuk a kis ovisokat.
Dittrich Kálmánné
óvodavezető

Napközis tábor
Július 6-tól július 10-ig az általános iskolában táborozáson vett rész 25 alsós
diák. Minden nap színes programokkal vártuk a gyerekeket.
Készítettünk ékszereket, sárkányt, és bábokat.
Káldi Károllyal mindenki készíthetett
egy kis agyagedényt, felesége, Kati néni
pedig megtanított bennünket a fonás
tudományára. Györe Gabriella gyógynövény-túrára vitt bennünket az ártérbe, és
megtekinthettük a „Tanoda” kisállatait.
Délutánonként a sporté volt a főszerep.
Felnőtt és gyerek együtt focizott, tűzharcozott a tornateremben. Új játékokat
is tanultunk. A nagy melegben igazi felfrissülést nyújtottak a szülőktől kapott
hideg gyümölcsök.
A táborban mindenki jól érezte magát, reméljük jövőre ismét találkozunk.
Az ízletes ebédet Panni néni szervírozta, a reggelt és az uzsonnát pedig mi
magunk készítettünk az Arnau pékség által sütött finomságokból.
Köszönet minden segítőnek, támogatónak!
Enikő és Csilla néni, Zoli bácsi

Legato Vonóstrió
koncertje
2015. június 26-án, a Polgármesteri Hivatal díszterme adott otthont a Rábapatonai
Egyházközség szervezésében megvalósult
komolyzenei koncertnek. A fellépő Legato
vonóstrió Antonio Vivaldi, Ignaz Pleyel,
Leopold Mozart, Franz Joseph Haydn, J. S.
Bach és Jules Massenet műveiből adott ízelítőt a közönségnek.
Molnár-Nagy Béla
polgármester
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Bemutatkozik a Besenyő SC Rábapatona Sportegyesület
2015 nyarán bejegyzésre került a Besenyő SC Rábapatona Sportegyesület,
amelynek vezetése Rábapatona futballéletének továbbvitelére vállalkozott.

kosok játszanak (35 fő). A felnőtt csapat
a bajnokság megnyerését tűzte ki célul,
amelyre az eddigi mérkőzések alapján
reális esély van. A mérkőzésekről ké-

Az új vezetők: Mező Jenő szakosztályvezető, László Jenő technikai vezető
és Molnár Ottó igazgatási vezető.
Ennek szellemében júliusban megkezdődött a játékosok leigazolása az új
egyesülethez. Először a férfi felnőtt és a
tartalék csapat tagjait kellett az új egyesülethez igazolni. A szövetségi nevezési
határidőket betartva következett a női
focisták, majd a Bozsikos gyerekek leigazolása. Az átigazolásokat Nagy Kornél koordinálta.

szült összefoglalók elérhetők a csapat
facebook oldalán (Besenyő SC Rábapatona).
A Besenyő SC Rábapatona színeiben
folytatja a női csapat az aktív sportot.
Náluk nincs korosztályos akadály, jelenleg a tizenévesektől a két-háromgyerekes
családanyákig is tagjai a csapatnak (14
fő). Együtt küzdenek azért, hogy minél
előbbre végezzenek a különböző egyéni
szervezésű tornákon, valamint a Megyei
Kispályás Női Bajnokságban. Az előző
szezonban a középmezőnyben végeztek,
idén szeretnének előbbre lépni. Heti két
edzéssel készülnek a hétvégi fordulókra.
Az előbbre lépéshez szükségük van az
erősítésre, a játékosállomány növelésére.
Ha bárki úgy érzi, hogy szeretne tagja
lenni a csapatnak, jelentkezhet Bognárné Németh Nikolettnél (06-30/490-6096).
A Bozsik program keretében négy
korosztályban (U7, U9, U11 és U13)

Rábapatona futball hagyományainak
megőrzése szellemében az idén 29. alkalommal megtartott Besenyő Kupa megrendezésével debütált az új egyesület. A
vándorserleget őrző Mosonszentmiklós
csapatán kívül elfogadta meghívásunkat
Ikrény és a Győri Sharks focicsapata is.
Nagy örömünkre sok szurkoló látogatott ki a mérkőzésekre. A hazai csapat a
harmadik helyen végzett, a vándorserleget pedig ismét Mosonszentmiklós vihette haza.

folyt és folyik továbbra is településünkön
az utánpótlás nevelés. Összesen mintegy
42 gyerek látogatja az edzéseket, a fesztiválokat illetve tornákat. Az U13-ból
„kiöregedett” játékosokat Öttevényre
adtuk kölcsön, ahol korosztályuknak
megfelelő csapatban folytathatják a játékot, de továbbra is itthon edzenek a
többiekkel Nagy Kornél, Rácz Zoltán és
Molnár Milán irányításával. Az edzések
augusztus közepétől újra elkezdődtek, a
tornák pedig szeptember közepén kezdődnek.
Az U11-es csapatunk a nyár elején
meghívást kapott a Győrkőc Olimpiára, ahol magyarországi csapatokon kívül
még német és lengyel csapattal kellett
megküzdeniük. Büszkeségünkre a gyerekek bejutottak a legjobb négy közé,
végül a harmadik helyért a lengyelekkel
vívott szoros csatában egy góllal alulmaradtak, és a IV. helyen végeztek.
2015-ben is megrendezésre került
a hagyományos bozsikos családi nap,
amely egyben évzáró is volt. Mindenki
nagyon jól érezte magát a családias környezetben. A családi napon minden évben felmérjük a gyerekek teljesítményét
futásban és távolugrásban, és elmondhatjuk, hogy gyermekek szépen fejlődnek és erősödnek. A hagyománnyá vált
gyermek-szülő foci sem maradhatott ki
az idén sem, a rendezvényen ez a legjobb
mulatság a társaság apraja-nagyjának.
Mint a fentiekből is látszik, a fociélet
nem állt meg. Továbbra is várjuk a szurkolókat a futballpályára, buzdításukkal
támogassák csapatainkat céljaik elérésében.
Besenyő SC Rábapatona
Bognárné Németh Nikolett
Molnár Ottó
Nagy Kornél

Augusztusban megkezdődött a férfi felnőtt bajnokság. Csapatunk a megyei III.
osztály Győr Nyugati csoportjában játszik. A felnőtteket Végh László irányítja,
aki az 1991-ben Szabadföld
Kupát nyert csapat tagja volt. A tartalék csapatot
Császár Imre edzi. Hetente
két edzést tartanak. Az edzések látogatottsága kielégítő.
Erősségünk, hogy csapatainkban kizárólag patonai,
vagy patonai kötődésű játé-
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Bozsik-tornák és fesztiválok
helyszínei és időpontjai
1.
2.
3.
4.

U6/7 és U8/9 gyermeklabdarúgó – fesztiválok:
őszi fesztivál: 2015. 09. 20 vasárnap 9:00
helyszín: Tét
őszi fesztivál: 2015. 10. 03 szombat 9:00
helyszín: Győrújbarát
őszi fesztivál: 2015. 10. 18 vasárnap 9:00
helyszín: Rábapatona
őszi fesztivál: 2015. 11. 08 vasárnap 9:00
helyszín: Gyömöre

U10/11 és U12/13 kiemelt csapatok és alközponti csapatok tornái:
1. őszi torna: 2015. 09. 12 szombat 9:00 helyszín: Rábapatona
2. őszi torna: 2015. 09. 26 szombat 9:00 helyszín: Győrszemere
3. őszi torna: 2015. 10. 11 vasárnap 9:00 helyszín: Tét
4. őszi torna: 2015. 10. 24 szombat 9:00 helyszín: Győrújbarát
5. őszi torna: 2015. 11. 14 szombat 9:00 helyszín: Gyömöre
A tornákra szeretettel várunk minden sportszerető nézőt, hogy együtt szurkoljunk a patonai kis futballistáknak.
Besenyő SC vezetősége

Toborzó
Sok szeretettel várunk minden
futballozni vágyó gyermeket a
Besenyő SC Rábapatona
utánpótlás csapataiba.
Elsősorban 5-9 éves korú
gyermekek jelentkezését várjuk.
Érdeklődni Nagy Kornél és Rácz Zoltán
edzőknél lehet edzésidőben a
futballpályán, vagy telefonon a
06-20-9325-230 számon.
Edzések kezdete:
U7 és U9: szerda 17 óra
U11 és U13: kedd, péntek 17 óra
A gyerekek edzései egészen a tél
beálltáig a futballpályán lesznek.
Besenyő SC vezetősége

Sikeres szereplés a horgászversenyeken
Az idei tanévben is vidáman folyt a munka az iskolások számára szervezett horgász szakkörben. A gyerekek megismerték
az őshonos és idegenhonos halfajokat. Megtanulták, melyek a
védett fajok, mikor van az egyes fajokra tilalmi időszak, mekkora az egyes fajoknál a kifogható legkisebb méret. A halak
táplálkozási szokásainak ismerete is nélkülözhetetlen a horgászok számára. Olyan jól sikerült az elméleti tudás átadása
Molnár Ferenc szakkörvezetőnek, hogy a megyei versenyen
kiemelték a Szigetközi Horgászegyesületet a kiváló elméleti
felkészítés miatt (szinte csak patonai gyerekek képviselték az
egyesületet).
Az elméletet a gyakorlat követte a foglalkozásokon: célba
dobás, horogkötés, „bot szerelés”. A versenyek előtti utolsó
felkészülés már élesben történt. Vízen is kipróbálták tudásukat az ifjú horgászok. A halak kifárasztása után a megfáradt
horgászok tűz mellett, hal helyett szalonnát sütve zárták a délutánt.
Április 25-én volt az első megmérettetés Győrben a Szigetközi Horgászegyesület gyermek és ifjúsági versenye. Itt szakköröseink még mindkét kategóriában indulhattak. A három
klasszikus versenyszámban (célba dobás, elméleti teszt és horgászat) elért eredmények összesítése után a következő helyezé16 ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ

seket hozták el ifjú horgászaink. Gyerek kategória: I. Stoller
Norbert, II. Molnár Ottó. Ifjúsági kategória: I. Stoller Ambrus, II. Nagy Zoltán.
Az eredmények alapján a megyei versenyre az összes
patonai résztvevőt (Árpási Máté, Árpási Milán, Fazekas Gergő, Hermann Patrik, Molnár Marcell, Molnár Ottó, Nagy
Attila Bence, Nagy Zoltán, Stoller Ambrus, Stoller Norbert)
nevezte az egyesület.
Május 10-én korán kezdődött a nap. Reggel öt óra harminc
perckor indult a patonai különítmény Sopronba az Ibolyatóhoz, ahol a megyei verseny zajlott. Ifjúsági horgászainkat
életkorukra való tekintettel (ellentétben a korábbi évek gyakorlatával) csak gyerek kategóriában engedték indulni. Itt
már mindhárom versenyszámot külön díjazták, és összetettben is hirdettek eredményt. Célbadobás: I. Stoller Ambrus
(maximális pontszámmal), II. Nagy Zoltán. Teszt: I. Stoller
Ambrus, II. Nagy Zoltán, III. Stoller Norbert. Horgászat:
II. Nagy Attila Bence. Összetett: I. Stoller Ambrus, II. Nagy
Zoltán.
A két verseny között sem unatkoztak ifjú horgászaink, hiszen május 3-án rendezték meg az ifj. Pápai Ottó nyílt törpeharcsafogó emlékversenyt Ikrénynél a Holt-Rábán. Ered-

ményeink az ifjúsági fiú kategóriában: I. Hermann
Patrik, II. Árpási Máté, III. Nagy Zoltán. Gyerek
fiú kategória: I. Molnár Marcell, III. helyezett: Fazekas Gergő.
A megyei verseny összetett kategóriájának két
első helyezettje a nyáron a Velencei-tónál táborozhatott, és ott az ország gyerek- és ifjúsági horgász
elitjével mérhette össze tudását. Stoller Ambrus elméleti tudását csillogtatva tesztírásban a kiemelkedő
II. helyet szerezte meg.
Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítőjüknek
a szép eredményekhez, további sok sikert kívánunk
a következő évi versenyekre.
Molnár Csilla
szülő

Bolero Tánc SE hírei
A Bolero Tánc SE májusban és júniusban is szép
sikereket ért el az OB-n ,VB-n és EB-n.
Eredmények
Látványtánc országos bajnokság
Budakalász és Pestszentimre
1. Janszky Flóra, Urbán Noémi B kategória arany
fokozat
2. Jávori Lili, Youth formáció,
3. Mini formáció B kategória, Youth csoport,
4. László Fanni- Nyári Zoé duó
5. Felnőtt csoport
Világ Bajnokság Rimini
2. Youth formáció
6. Yuot csoport
8. Felnőtt csoport
17 Janszky Flóra
18 Nyári Zoé- László Fanni duó
Európa bajbokság Balatonfüred

Falunapi gyermek horgászverseny
Falunapi gyermek horgászverseny
Idén sem maradhatott el a Falunapon a már hagyományosnak mondható, Rábapatona Község Önkormányzata és a
Holt-Rába Természetvédő és Horgász Egyesület által közösen, Molnár Ferenc vezetésével ötödik alkalommal megrendezett gyermek horgászverseny.
Nevezni 14 éves korig lehetett. A nevezések száma a korábbi évek átlagának megfelelően alakult. 15 ifjú horgász, köztük
két óvodás korú gyermek nevezett a versenyre.
Az egy órás horgászat nem várt izgalmakat hozott. A verseny eredményét a fogott halak darabszáma határozta meg. Az
első helyen hármas holtverseny alakult ki, így hárman további
tíz percig horgászhattak, az első illetve a második hely megszerzéséért.
Helyezések: I. Molnár Ottó, II. Fazekas Gergő, III. Molnár Marcell. Egyetlen lány indulóként különdíjat kapott
Csapó Lotti, aki egyébként a IV. helyen végzett a fiúk között.
Jövőre is várjuk az ifjú horgászokat!
Holt-Rába Természetvédő és Horgász Egyesület

1. Janszky Flóra, Jávori Lili Urbán Noémi B kategória arany fokozat
2. Youth formáció, Youth csoport
3. László Fanni- Nyári Zoé duó,
4. Mini formáció, Felnőtt csoport
Júliusban a falunapon léptünk fel, nagy sikerrel.
Augusztus 10-15. között edzőtábort tartottunk
vendég oktatókkal. Táncosaink új élményekkel, tánc
koreográfiákkal gazdagodtak. Úgy érzem nagyon
hasznos volt és mindenki jól érezte magát.
Szeptember 05-től kezdődnek az edzések és készülünk az új évadra, mely reméljük újra eredményes
lesz.
Czeglédiné Csonka Gabriella
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A Rábapatonai Vadásztársaság hírei
Az idei évben az Országos Magyar Vadászkamara Győr-Moson-Sopron megyei Területi Szervezete augusztus 29-én rendezte meg hagyományaihoz híven a
megyei Vadásznapot, amelyre a rábapatonai Vadásztársaság is meghívást kapott.
A Kapuvár közelében lévő Göbös-Major adott otthont a színvonalas eseménynek.
Ebben az évben társaságunk vezetősége úgy döntött, a fiatal vadászoknak kell megszerveznie és az ide látogatókat vendégül látnia, illetve a vadétel főző versenyen
megmérettetni, ahol közel 30 csapat készítette el a számára legtökéletesebb fogást.
A nap a köszöntő után a Hubertusz misével kezdődött, majd később az
egyik legrangosabb esemény a vadásszá avatás és fogadalom tétel következett.
Az ide látogatók számos program közül válogathattak, kiállítások, íjász
bemutató, lovas kocsikázás,
vadászkutya bemutató várta az érdeklődőket, később a nap lezárásaként sztárfellépő szórakoztatta a közönséget.
A részvételt többnapos előkészület előzte meg, de sajnos az igyekezet ellenére a ,,Füstölt csülkös szarvaspörkölt” nem ért el helyezést. De számunkra a
vendégek dicsérő szavai többet jelentettek a csillogó éremnél.
Köszönjük mindenkinek aki ellátogatott és valamilyen módon segített, hogy ezt
a napot jó hangulatban együtt eltölthettük.
Jövőre hasonló vendégszeretettel várunk mindenkit!
Balázs Ádám
sportvadász

Nyugdíjasok Baráti Köre

Kicsit megpihentünk!
Az őszi rendezvénysorozat megkezdése előtt augusztus
1-jén beszélgetésre, egy kis falatozásra kerestünk lehetőséget.
A Tájház udvarán kora reggel sürgés-forgás vette kezdetét. Németh Imre „séf” vezetésével ügyes kukták szelték
a húsokat, zöldségeket. Így kezdődött a pörköltfőzés, egy
jobban a finom illatok töltötték be a felújított tájház udvarát és környékét.
Délben már érkeztek a nyugdíjasok és jóízűen fogyasztották el a „remekművet”, melyhez finom foszlós kenyeret
kaptunk a helyi pékségből. Köszönjük, hogy támogatást
kaptunk az Arnau pékségtől. A borocska mellé finom pogácsát fogyasztottunk.
Szép délutánt töltöttünk el, mintegy 50-en.
Lengyel Gusztávné, nyugdíjas

VIII. Rábapartiak Partija
A Nyugdíjasok Baráti Köre 2015. szeptember 5-én, Rábaszentmihály településen színesítette fellépésével a VIII.
Rábapartiak Partija rendezvényt. Sikeres fellépésükhöz utólag
is gratulálunk.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

Úgy gondoljuk….
Nem akkor múlik el az ifjúságod
Mikor azt mondják neked – NÉNI
Addig tart, míg tudsz az életben
Őszinte szívvel szeretni, remélni!

Tisztelettel meghívom Önt és kedves családját

2015. október 3-án 15 órai

Ifjúságod megtart téged, míg
Örülni tudsz egy szál virágnak,
Amíg helye van szívedben,
Egy májusi est dalának!

kezdettel megrendezésre kerülő

Eőry Endre Népdaléneklési Emlékestre,
melynek helyszíne a rábapatonai Kultúrház (IKSZT).

Ha majd NAGYMAMAKÉNT
Úgy érzed, hogy a szíved fárad
Akkor, de csak akkor ints
Búcsút az ifjúságnak.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

VM.
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MEGHÍVÓ

Nagy Zoltán
Molnár Ferenc Hagyományőrző Alapítvány
Kuratóriumának elnöke
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HA DICSÉRTÉK MÁR AZ ÁLTALAD KÉSZÍTETT SALÁTÁT, SZÍVESEN
FOGYASZTASZ ÉS KÉSZÍTESZ EGÉSZSÉGES ÉTELEKET,

NEVEZZ TE IS A SALÁTAKÉSZÍTŐ VERSENYRE ELŐRE
ELKÉSZÍTETT ÉS A RENDEZVÉNYRE ELHOZOTT GYÜMÖLCS - VAGY

PROGRAMOK:

ZÖLDSÉG SALÁTÁDDAL!
•A SALÁTÁT BÁRMILYEN
ZÖLDSÉGBŐL, VAGY
GYÜMÖLCSBŐL EL LEHET KÉSZÍTENI
•BOLTBAN VÁSÁROLT ÖNTET NEM
HASZNÁLHATÓ!
•KÓSTOLÁS ÚTJÁN
KÖZÖNSÉGSZAVAZÁSSAL DÖL EL:
KIÉ A LEGJOBB SALÁTA?
•AZ ELSŐ 3 HELYEZETTET DÍJAZZUK
•NEVEZÉS 8-9 ÓRA KÖZÖTT AZ
EGÉSZSÉGNAP HELYSZÍNÉN

2015. SZEPTEMBER 19.
IKSZT (KULTÚRHÁZ)–
RÁBAPATONA,
SZENTHÁROMSÁG TÉR 1.

8:00- 11:00:KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI TOTÓ ÉS ÜGYESSÉGI VERSENYEK
- az ALSÓ TAGOZATOSOK RÉSZÉRE
11:00-15:00: ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ AUTÓ BEMUTATÓJA- Nagy
György- ELMÜ-ÉMÁSZ jóvoltából
11:00: -„ VILLANNYAL FÖLDÖN és VIZEN” - ELŐADÁS a korszerű
környezetkímélő közlekedési eszközökről alsósoknak (Nagy
György -ELMÜ-ÉMÁSZ)
13:00-„ VILLANNYAL FÖLDÖN és VIZEN” - ELŐADÁS a korszerű
környezetkímélő közlekedési eszközökről felsősöknek (Nagy
György -ELMÜ-ÉMÁSZ)


TRÜKKÖS KERÉKPÁROK és az AIRWHEEL kipróbálása



RAJZVERSENY EREDMÉNYHIRDETÉSE

Megkérjük a lakosságot, hogy csatlakozzanak az autómentes naphoz, és ha
módjukban áll ezen a napon ne használják járműveiket!
Vegyék igénybe a közösségi közlekedés eszközeit, üljenek kerékpárra, vagy a
rövidebb távokat tegyék meg gyalog!
Napi 10 000 lépés nagymértékben hozzájárul egészségünk megőrzéséhez!

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

FELHÍVÁS

KREATÍV

EURÓPA LEGNAGYOBB KÖZLEKEDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ KÖRNYEZETVÉDELMI KAMPÁNYÁHOZ CSATLAKOZVA

RAJZ-, FOTÓ, CSALÁDI ÉS CSOPORTOS KREATÍV PÁLYÁZATOT HIRDETÜNK

Felhívás

NEVEZÉSI KATEGÓRIÁK:
1. RAJZ KATEGÓRIA
2. FOTÓ KATEGÓRIA
3. SZABADON VÁLASZTOTT TECHNIKÁVAL KÉSZÍTETT ALKOTÁS

MINDEN KATEGÓRIÁBAN KÜLÖN DÍJAZZUK AZ ALÁBBI CSOPORTOK LEGJOBBJAIT:
-

ÓVODÁS KORCSOPORT

-

ALSÓ TAGOZATOS KORCSOPORT

-

FELSŐ TAGOZATOS KORCSOPORT

-

KÖZÉPISKOLÁS KORCSOPORT

-

CSALÁDI ALKOTÁSOK

-

CSOPORTOS ALKOTÁSOK

a Szent Mihály napi vásárt
a helyi ízek és termékek jegyében.

A Pályázat műveinek a 2015. évi Európai Mobilitási Hét témájához kapcsolódva az
alábbi üzenetet kell közvetíteniük:”VálasszVáltsVariálj”!
A pályázati anyagok mutassák be a valós vagy elképzelt ideális lehetőségeket a közlekedési eszközök
kombinálására, azt ábrázolják, hogyan segíti elő környezetünk és a saját egészségünk megőrzését,
ha a közlekedők helyesen megválasztva variálják a járműveket. Mutassák be, hogy rövidebb vagy
hosszabb távolságot is meg lehet tenni az autóhasználatot mellőzve egyéb közlekedési módokkal, akár
gyaloglással kombinálva. Példázzák a fentiek kedvező élettani következményeit.

Az alkotások közül előnyben részesülnek a környezetbarát eszközök és anyagok
felhasználásával készített művek!
Kategóriánként egy alkotó kizárólag egy alkotással pályázhat!

- Rajzeszköznek számít a ceruza, zsírkréta, filctoll, grafit, pasztell és festék alapú anyagok.
- Szabadon választható technikai eszköznek számít a felsorolt rajzeszközökön kívül pl.:fa, papír,
műanyag, ragasztó stb.
Kérjük, hogy a pályamunkák hátuljára írják rá az alkotás címét, a pályázó nevét, életkorát,
évfolyamát! Az alkotásokat kérjük az iskolában és az óvodában összegyűjteni! Vagy személyesen
leadható az IKSZT-ben Németh Annamáriánál!
- Fotó kategóriában egy pályázó maximum 3 db digitális JPG formátumú felvételt vagy egy
fotomontázst küldhet be. Minden file-neve a pályázó családneve_keresztneve_a kép rövid címe. Az
alkotásokat elektronikusan az IKSZT@rabapatona.hu címre lehet elküldeni.

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:2015. SZEPTEMBER 15.
A legjobb alkotásokból kiállítást rendezünk az EURÓPAI
között az IKSZT épületében.

HÉTEN 2015. szeptember 16-22

AZ EREDMÉNYHIRDETÉSRE AZ AUTÓMENTES NAPON
2015. SZEPTEMBER 22-ÉN KERÜL SOR.
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Rábapatona Község Önkormányzata ez évben is megrendezi

2015. szeptember 26-án szombaton 14:00 – 19:00-ig
a „Magyarország szeretlek! ” rendezvény ideje alatt várjuk a helyi és
környékbeli termelőket, kiskerttulajdonosokat, gazdálkodókat a Tájházzal

szemben lévő Piactérre, ahol díjmentesen kipakolhatják portékáikat!
Korlátozott számban rendelkezésre állnak asztalok és fa elárusító
pavilonok, ezért aki ezeket igénybe szeretné venni, kérjük előzetesen
jelentkezzen a szervezőknél!
Németh Annamária: 20//21-75-269
Burdon Anikó: 20//39-88-211

MEGHÍVÓ
Rábapatona község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

2015. szeptember 26-án
megrendezésre kerülő rendezvényére!

PROGRAMOK:
DR. FÁBIÁN FERENC TÁJHÁZ:
15:00: ÓVODÁSOK, ISKOLÁSOK ÉS A NYUGDÍJAS KLUB ŐSZI MŰSORA
16:00: HABAKUK BÁBSZÍNHÁZ
17:00:TÁNCHÁZ - nem csak gyerekeknek a Rába Táncegyüttes tagjaival, élő zenei kísérettel
18:00-19:00: Borbemutató – Nagy Róbert bortörténész, a Szent Márton borrend tagja
- Rábapatona 762 éves : A Nyugdíjas klub tagjai 762 cm rétessel várják a vendégsereget
19:00-20:00: Magyar retro party a THE BEAT BULLS zenekarral

HÁTTÉRPROGRAMOK:
15:00-18:00:KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS gyermekeknek és már nem annyira gyerekeknek
(csempefestés népi mintákkal, papírbagoly készítése)
- Hajfonás, virágokkal vagy szalagokkal díszített frizurák készítése
- Fotóanzix
- „ Szeretlek Magyarország fa ”
- Kukorica morzsolás meséléssel, énekléssel
- Langalló sütés a kemencében
- Büfé

PIACTÉREN:
- 14:00-19:00: SZENT MIHÁLY NAPI VÁSÁR a helyi és környékbeli termelők részvételével

A DIÓFA MELLETTI FÜVES TERÜLETEN:
20:30: KÖZÖS TŰZGYÚJTÁS
21:00: TŰZPERFORMANSZ tűzzsonglőrökkel, kortárs zenékkel, látványos koreográfiákkal
- Teleszterion Színházi Műhely előadásában
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Rábapatonai táborozás

Könyvbemutató

A Szt. Cirill és Method Alapítvány Gyermekek- és Családok Átmeneti Otthonából 11 hátrányos helyzetű gyermeket táboroztattunk, 2015.07.10 és 2015.07.12 között, illetve
2015.08.04. és 2015.08.07 között Rábapatonán.
A falunapi rendezvényre Molnár- Nagy Béla polgármester
hívott meg bennünket.
Szállásunk mind két alkalommal a Petőfi Sándor Általános Iskola tornatermében volt. A programok során a gyermekeknek és az őket kísérő családgondozóknak alkalmuk nyílt a
rábapatonai közösség megismerésére és a falu nevezetességeinek megtekintésére.
A falunapi finom ebéd elfogyasztása után sok érdekes programon vehettünk részt, pl.: csillám tetoválás, katicát kerestünk, üvegfestés, stb.
A táborozások során gyalogtúrát tettünk Koroncó, illetve
Mérges településekre. A gyalogtúrákon a gyermekek megismerkedhettek a természetes élővilággal, láttunk nyulat, gyíkot, hangyabolyt, fácánt, kukoricást, nádat, stb.
Jártunk a Rába hídon, megtekintettük a Rába folyót. Káldi
Károly fazekasnál betekintést nyerhettünk a fazekasság rejtelmeibe, kipróbáltuk a korongozást. Mindenki saját készítésű
edénykével térhetett vissza az otthonba. Megnéztük a Dr. Fábián Ferenc Tájházat, Németh Annamária vezetésével. Kipróbáltuk a Besenyő Kalandpark izgalmas játékait. A rábapatonai
nyugdíjas klub tagjai Rábapatonát bemutató dalcsokorral és
sok finomsággal kedveskedtek nekünk, mi pedig zsíros kenyérrel viszonoztuk ezt.

Rábapatona Község Önkormányzata
szeretettel meghívja Önt
a „Patonai beszélgetések” programsorozat
TUDÓS ÉS KATONA
MARKÓ ÁRPÁD VISSZAEMLÉKEZÉSEI
I.-II.
című kötet bemutatójára
Előadó: Kincses Katalin Mária és Mészáros Kálmán a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársai,
a kötet közreadói
Időpont:
2015. október 14. szerda, 17 óra

Előzetes egyeztetés után, látogatást tehettünk a Tutti Kftnél Prohászka Ottó igazgató Úr vezetésével. A látogatás során
megkóstolhattuk a Kft. különböző termékeit; fagyit, forró
csokit, stb. A látogatás végén mindenki kapott ajándékcsomagot, amelyet az igazgató Úr adott át.

Helyszín:
az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
(9142, Rábapatona, Szentháromság tér 1.)

A tábor ideje alatt bográcsoztunk, grilleztünk, szalonnát
sütöttünk. Németh Gyula és családja sok finom gyümölccsel
és főzni való kukoricával kedveskedett nekünk.

A könyvek kereskedelmi forgalomban nem
kaphatók. A könyvek előzetes igénylés esetén az
előadáson megvásárolhatóak lesznek.

A Diófa Vendéglőnél megnéztük az állatsimogatót, sokan
most láttak, fogtak meg először kiscsirkét. Bementünk a lóhoz
és a szamárhoz, ahol szinte még a lélegzetüket is visszatartották a gyerekek.

I. könyv: 401 oldal- 3500 Ft.
II. könyv: 488 oldal- 3500 Ft. (Ebben a kötetben
olvasható Markó Árpád személyes visszaemlékezése
Az utolsó estén a Diófa Pizzéria tulajdonosai vendégeltek Rábapatona második világháborús éveiről.)

meg bennünket finom pizzával és házi készítésű szörppel. A
gyerekek kérésének engedve a tulajdonosok kinyitották a Dió
Dance Club-ot. A világítás és a zene bekapcsolása után fergeteges táncversenyt rendeztünk.
Nagyon jól éreztük magunkat!

Köszönjük Rábapatona Község Önkormányzatának, a Tutti Kft. vezetőjének és az összes jólelkű rábapatonai lakosnak,
akik gondoskodásuk révén hozzájárultak ahhoz, hogy felejthetetlen élményekkel gazdagodhassunk.

Előzetes igénylés: Németh Annamária, IKSZT
vezetőnél
Telefon: 06-20-217-52-69

Markó Árpád munkásságáról és rábapatonai
kötődéséről községünk honlapján bővebb tájékoztatót olvashatnak: http://www.rabapatona.
Horváth Attiláné hu/rabapatonarol/hires-emberek/marko-arpad
családgondozó
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Tisztelt Rábapatonai Ebtartók!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.
évi XXVIII. tv. 42/B. § (1) bekezdése szerint a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat
ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve
a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira
való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. A fenti jogszabály előírja, hogy
az eb tulajdonosa és tartója köteles az adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az ebösszeírás tartalma kiterjed az ebek
transzponderrel (mikrochippel) történő ellátottságának felmérésére is, mivel a kedvtelésből tartott állatok
tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.)
Korm. rendelet 17/B. §-ának (10) bekezdése előírja,
hogy 4 hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel

Eboltás
Ezúton értesítem az érintetteket, hogy településünkön az ebek 2015. évi kötelező veszettség elleni összevezetett oltása:

2015. szeptember 29-én (kedd) 8-10 óra,
pótoltása: 2015. október 6-án (kedd) 8-10 óra
közötti időben, a Rábapatonai Polgármesteri Hivatal (9142 Rábapatona, Kossuth u.18.) udvarán
lesz.
Oltáshoz beteg állatot illetve hatósági megfigyelés
alatt lévő állatot hozni t i l o s !
Chippel ellátott egészséges (oltási könyvvel ellátott)
kutyát lehet elhozni, mert a chippelésre nincs mód és
lehetőség. Oltás díja: 3.500,- Ft/eb, + 100,- Ft/10 kg
kutya súlyától függően féreghajtó tabletta.
Háznál történő oltás 4.000,- Ft + tabletta. Ennek
bejelentése, illetve kérése Dr. Mináry Péter 06/309374426 telefonszámon.
dr. Mináry Péter
állatorvos

Népmozgalmi adatok
Rábapatona
2015. január 1-től 2015. augusztus 31-ig
Születések száma:

19

Halálozások száma

27

Házasságkötések száma
(a helyi házasságkötő teremben)

9

(mikrochippel) megjelölve tartható. A fenti jogszabály alapján az Önkormányzat jogosult az adatok kezelésére.
Ezúton kérem Önöket, hogy az ebek összeírásának
elvégzésében segítsék az Önkormányzat munkáját oly
módon, hogy az újsághoz mellékelt adatlapot – Ön,
mint az eb tartója és tulajdonosa – kitöltve visszajuttatja Rábapatona Község Önkormányzata számára
2015. szeptember 30-ig vagy személyesen átadja az
Önkormányzat udvarán tartandó eboltáskor kollégáim számára!
Segítségüket előre is köszönöm!
Dr. Németh Balázs
jegyző

Köszönet az adó 1 %-ának
felajánlásáért
A Molnár Ferenc Hagyományőrző Alapítvány
kuratóriuma köszönetet mond azoknak, akik személyi jövedelmadójuk 1 % -ának felajánlásával a
Molnár Ferenc Hagyományőrző Alapítvány működését támogatták.
A 60.600,-Ft összegű felajánlást a kuratórium
az Eőry Endre népdaléneklési verseny megrendezésére, hagyományőrzésére, archiválásra, működési
költségeinek támogatására fordította.
Nagy Zoltán
kuratóriumi elnök

A „Rábapatonai Iskolásokért Alapítvány” kuratóriuma köszönetet mond azoknak, akik személyi
jövedelmadójuk 1 % -ának felajánlásával a „Rábapatonai Iskolásokért Alapítvány” működését támogatták.
A 358.054,- Ft összegű felajánlást a kuratórium
belépőjegyek megvételére, autóbusz utazási költségeinek kifizetésére, valamint gyermeknapi programok támogatására fordította.
Kálócziné Fehér Anikó
alapítványi elnök
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MEGHÍVÓ
Az október 23-i Nemzeti Ünnepről való
megemlékezésre, amely

2015. október 23-án
(péntek)

1500 órakor
az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér
(IKSZT)
rendezvénytermében
(Rábapatona, Szentháromság tér 1.)
kerül megrendezésre.
Az ünnepélyre tisztelettel hívjuk és várjuk.
Molnár-Nagy Béla
polgármester
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