XII. évf. 2015. IV. szám

Polgármesteri tájékoztató
Tisztelettel köszöntöm Önöket!
Engedjék meg, hogy az év vége felé közeledve számot adjak
a 2015. évi önkormányzati fejlesztésekről, elvégzett beruházásainkról, összefoglalva az idei esztendőt, valamint tájékoztatást adjak a 2016-os év fejlesztési terveiről.
Intézményeink mindegyikében igyekeztünk infrastrukturális, költségcsökkentő beruházásokat, vagy éppen kötelező és
szükségszerű javításokat elvégezni.
A Petőfi Sándor Általános Iskolában egy pályázati támogatást kiegészítve több mint 400.000.- Ft összeggel, egy fiúmosdó teljes felújítása történt meg a nyári szünetben. Az iskolai
őszi szünetet kihasználva a tornatermi öltözők és mellékhelyiségek festését végeztettük el, valamint az IKSZT–ben, az
Egészségházban és a Polgármesteri Hivatalban az érintésvédelmi felülvizsgálat során feltárt hiányosságokat szüntettük meg,
valamint szükségszerű javításokat végeztünk el, összességében
1.000.000.-Ft értékben.
Az Egészségházban egy pályázati lehetőség jóvoltából felújításra került
az orvosi rendelő váróterme,
valamint a csecsemő vetkőztető és váróterem,
valamint nyílászárók cseréjére
került sor. A
pályázati felújítást kiegészítve
részben új bútorzattal láttuk
el a várótermet.
A Rábapatonai Katica Óvodában ugyanazon pályázati
lehetőség révén
megújult
és
akadálymentesítésre került

a főbejárat, javításra került az épület lábazata, megújultak a
kültéri játékok és az udvar. Saját forrásból, 4.000.000.- Ft
értékben a külső nyílászárók cseréjét, az ablakok árnyékolását, födémszigetelést és a balesetveszélyes kémény átépítését
végeztük el.
A
prioritásként kezelt
úthálózat karbantartására,
javítására, új
aszfaltos utak
építésére ös�szességében kb.
20.000.000.Ft összeget fordított önkormányzatunk,
saját forrásból a bel- és külterületeket együttvéve.
Kiépítésre került Rábapatona térfigyelő kamerarendszere több mint
6.000.000.Ft értékben,
amely beruházás 30%-a pályázati forrás,
a fennmaradó
részt az önkormányzat saját
forrásból biztosította.
Pályázati forrásból, a mezőőri szolgálat felállításához terepjáró beszerzésére került sor 6.350.000.- Ft értékben a Rábapatonai Polgárőrség közreműködésével.
A 2016-os évben tovább akarjuk folytatni intézményeink
felújítását, korszerűsítését, elsősorban az energiahatékonyság
jegyében. Úthálózatunk javítására lehetőségeink szerint nagyobb forrást kívánunk biztosítani, valamint pályázati lehetőség igénybevételével jelentős infrastrukturális és környezetvédelmi beruházásokat tervezünk végrehajtani.
Molnár-Nagy Béla
polgármester
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2015. szeptember 12. - Audi Hungária Önkéntes Nap
Rábapatona Község polgármestereként örömmel értesültem arról a tényről, hogy a második Audi Önkéntes Nap keretében kettő pályázatot támogatott az Audi Hungária Motor
Kft. Rábapatona településen.
A Rábapatonai Katica Óvodában, a projekt keretében a főbejárat átépítésére, akadálymentesítésre, új lábazat elkészítésére, kültéri játékok felújítására, új játék elhelyezésére, valamint
parkosításra került sor.
A Rábapatonai Egészségház projekt keretében az orvosi
rendelő és a csecsemő vetkőztető és váróterem külső nyílás-

záróinak cseréjére, padlóburkolásra, festésre és a világítótestek
cseréjére került sor.
Településünk nevében köszönöm a két sikeres pályázónak;
Báriné Bán Adriennek az óvodai és Szabó Zoltánnak az egészségházas projekt sikeres szervezését és megvalósítását. Köszönöm továbbá az Audi Hungária Motor Kft és Rábapatona
több mint 60 fő önkéntesének az önzetlen, gyors és sikeres,
településünk érdekében végzett munkáját.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

Felhívás aktuális teendők ellátására
Közterületek tisztántartása, avarégetés
Felhívom a település Tisztelt Lakosságának figyelmét,
hogy az ősz beálltától, és a téli időjárás alatt fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek tisztítására, balesetmentes
állapotban való tartására.
Felkérem tehát a lakások, lakóingatlanok, építési telkek
tulajdonosait, bérlőit, illetőleg egyéb használóit, hogy
- az ingatlanuk előtti, melletti járdák vagy egyéb közterületek fokozott és rendszeres tisztántartására, síkosság-mentesítésére,
- az avarégetésre vonatkozó szabályok az alábbiak szerint:
Avar és kerti hulladék esetében
o a tűzgyújtás és égetés közterületen és ingatlanon
belül heti két alkalommal (szeptember 1-jétől
április 30-ig), hétfői és pénteki napokon 8-18
óra között, szélmentes időben megengedett;
o az égetés legfeljebb 120 percig tarthat, a tartós
füstölés tilos;
o szeles időben, továbbá nyári évszakban (május
1-jétől augusztus 31-ig) szemétégetés céljából a
tűzgyújtás szabad területen tilos.
o Égetni csak megfelelően kialakított helyen, a
tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával, a
vagyoni és személyi biztonság veszélyeztetése
nélkül lehet. Az égetést végző személy haladéktalanul köteles gondoskodni a tűzrakóhely teljes
eloltásáról az égetés befejezését követően.
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o Az égetendő hulladék nem tartalmazhat ipari
eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait).
o Tilos védett természetvédelmi területen, véderdő, fás vagy fenyves erdő területén tüzet gyújtani,
- a hulladékgyűjtés, tárolás és elszállíttatás előírásainak betartására,
- a bel- és csapadékvíz elvezető létesítmények rendbetételére, átereszek kitisztítására, a vízelfolyások útjának biztosítására,
- az úttestre szállító járművel, különösen a mezőgazdasági használatú járművekkel felhordott szennyező
anyagok azonnali eltakarításának kötelezettségére.
Tájékoztatom Rábapatona Lakosságát, hogy a felsorolt
kötelezettségeket a Képviselő-testület hatályos rendeletei
írják elő.
Szigorúan felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét arra,
hogy a hulladékszigeteken csak a konténereknek megfelelő hulladék helyezhető el.
Amennyiben a konténer tele van, nylon zsákokba kötve hulladékot mellette elhelyezi TILOS! Helyette szíveskedjenek a konténer oldalán elhelyezett – ingyenesen hívható – telefonszámon bejelenteni a konténer megteltét.
Felhívom a Tisztelt Lakosságot a szabályok betartására!
dr. Németh Balázs
jegyző

IV. Rábapatonai Futó Körverseny
Az elmúlt évek hagyományaihoz hűen az idén is megrendezésre került a Rábapatonai Futó Körverseny. Ezen a nyáron
már a negyedik alkalommal, ezúttal is a Falunap programjainak részeként.
Az érdeklődésre szerencsére nem lehetett panasz, a versenyt
az évek során már hűségesen kísérő nagy meleg ellenére sem.
A rendezvényről ezúttal még szélesebb körben igyekeztünk
tájékoztatást adni, aminek eredményeképpen több támogató
állt az esemény mellé ill. több futó a rajtvonalhoz.
A támogatás bővülése új lehetőségeket nyitott meg előttünk, amelyek segítségével színvonalasabbá, vonzóbbá tehettük ezt a szabadidős programot. Ezek közül kiemelném régi
vágyunkat, a rajtszámra rögzíthető, chipes időmérést, amely
egy sokkal praktikusabb, megbízhatóbb és pontosabb technológia a eredmények mérésére és rögzítésére, mint a stopperóra.
A fenti előzmények következményeként elért mintegy 30%
-os részvétel robbanás nem is ért bennünket meglepetésként.
Sőt sok potenciális futó sajnos nem ért rá ezen a napon. A 113
fős résztvevői létszámnak nagyon örülünk, azonban ebből kiemelném a legfeljebb 6 éves korúaknak kiírt, 300 m-es távot,
amelyen szinte megduplázódott a részvétel. Nagyon bíztató a
jövőbe tekintve, ha a gyerekekkel egész kicsi korban megszerettetjük a rendszeres sportolást.
Az időeredményekre itt részletesen nem térnék ki, azok a
darktiming.hu oldalon megtekinthetőek és különben is a részvétel a fontos!
Az, hogy a rendezvényt zökkenőmentesen, jó hangulatban és színvonalasan sikerült lebonyolítani, nem csak nekünk
szervezőknek köszönhető, hanem azon személyeknek ill. vállalkozásoknak is akik önzetlen segítségnyújtásukkal hozzájárultak a megvalósításhoz.
A verseny támogatói:
AdviseExpert Kft, Arnau Bt, Balter Bau Kft, Bernáth Ervin, BNF Kft, Diófa Vendéglő és Pizzéria, Duna Information
Service 2004 Bt, Fehér Zsolt, Fibrotermica Hungary Kft, Friss

Közért, Leier Hungária Kft, Rábapatona Község Önkormányzata, Stefani Hungária Gépgyártó Kft, Tápláló Vegyeskereskedés, TOM-JOY Konditerem, TUTTI Élelmiszeripari Kft
Támogatásukat ezúton is köszönjük!
Nagy Gábor
települési-képviselő

Tisztelt Rózsa Ferenc utcai lakosok!
Tisztelt Rózsa Ferenc utcai lakosok!
Az Önkormányzati tájékoztató előző számában ugyanezzel a címmel jelent meg egy kis írásom arról, hogy megváltoztathatnánk az utcánk nevét. Akkor leírtam, hogy bár
nem kötelező a dolog, de a Magyar Tudományos Akadémia
állásfoglalása az, hogy Rózsa Ferenc nevét közterület elnevezésére nem javasolja. A döntés azonban mindig az adott
önkormányzatok kezében van, és szerintem úgy helyes,
ha elmondhatják a véleményüket a kérdéses utcában élők,
vagyis akiket a dolog közvetlenül érint.
Sajnálatos módon a felhívásomra csak minimális számú
reakció érkezett (e mailben, személyesen vagy csak mások által megüzenve) és ráadásul ezek egy része is a változást ellenző vélemény volt. Természetesen azért akadtak támogatók
is, sőt különböző névjavaslatokat is kaptam. Utóbbiakat ez
úton is nagyon köszönöm!

Mindezek tükrében - a közömbösség miatt, illetve az
ellenzők véleményét elfogadva - egyelőre nem teszek javaslatot az utcánk nevének megváltoztatására. Települési
képviselőként ugyanis elsősorban a lakosság, a többség
véleményét kell képviselnem és tolmácsolnom az Önkormányzat felé még akkor is, ha az nem teljesen egyezik az
enyémmel.
Természetesen, ha a későbbiek során valami változás történik és kiderül, hogy az utcában élők nagy többsége akarja
a cserét, esetleg valaki átveszi a stafétát és a kezdeményezés
élére áll, akkor magánemberként mindenképp támogatni
fogom a változtatást és képviselőként is megteszek mindent,
hogy a többség akarata érvényesüljön!
Kovács Attila
települési-képviselő
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Elkötelezettség egy jó cél érdekében
A Rábapatonai Katica Óvoda akadálymentesítése, lábazatának felújítása, udvarrendezés
„Sok Audis sokra megy“: Ez volt a mottója a második Audi
Hungaria Önkéntes Napnak.
Ismét abba a szerencsés helyzetbe kerültem, hogy a felhívásra benyújtott pályázatomat a vállalat elfogadta, így a Rábapatonai Katica Óvoda is részesülhetett a támogatásban az
általam vezetett projektnek köszönhetően.
Úgy gondolom, hogy senkit nem érhet hátrány azért, mert
rendelkezik valamilyen betegséggel vagy fogyatékossággal.
Ezen nézet azt kívánja meg, hogy erőfeszítéseket tegyek
többek között a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének
javítása érdekében. A 2015. évi Audi ÖnkÉnTes Nap keretei között önkéntesek bevonásával és a vállalat anyagi támogatásával a betegség vagy baleset következtében fogyatékossá
váltak problémáira, mindennapos nehézségeik enyhítéséhez
szerettünk volna segítséget nyújtani, akik látogatnák az intézményt.
14 fő „audis” dolgozó regisztrálta magát önkéntesnek és
további 15 fő rábapatonai önkéntes vette ki részét munkájával
ebben a szép és példaértékű megmozdulásban.
2015. szeptember 12-én az önkéntesek jóvoltából megkezdődött az óvoda bejáratának akadálymentesítése, a sérült
lábazat felújítása. Az udvaron egy új mászó játékot állítottunk
fel, és elültettünk néhány új növényt is.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak,
akik 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 Rábapatona Község Önkormányzatának, hogy biztosította a mun-

kálatokban résztvevők tízóraiját, és hogy ne szomjazzunk a nagy munka folyamán
• Köszönöm Dittrich Kálmán egyéni vállalkozónak és
családjának, hogy az önkénteseket megvendégelte egy
finom ebéddel. Anyagilag támogatta a bejárat burkolásához szükséges csúszásmentes járólap beszerzését, hogy
még szebbé varázsolhassuk az intézmény környezetét.
Összefoglalásként néhány fénykép az eseményekről és az
eredményről:
Báriné Bán Adrienn
települési-képviselő
Udvarrendezés, kültéri játékok festése:

Sérült lábazat eltávolítása, új lábazat felvitele:

Bejárat akadálymentesítése:

Levélház lebontása és helyére új kültéri mászóka felállítása:
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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.
Az ebösszeírás tartalma kiterjed az
ebek transzponderrel (mikrochippel)
történő ellátottságának felmérésére is.
A korábbi ebösszeírás során közel

400 db eb került összeírásra, azonban a 2015. év szeptember 30-áig
leadott ebtartó-bejelentő lapok száma nem éri el a fenti szám 60%-át.
Nyomatékosan kérem a lakosságot,
hogy aki eddig nem tett eleget a
fenti regisztrációs kötelezettségének, az legkésőbb 2015. november
30-áig tegyen eleget ennek, különben kénytelen leszek állatvédelmi bírságot kiszabni, minden, a
regisztrációt elmulasztó ebtartó
ellen! A fentiek elmulasztását utcánként ellenőriztetni fogom 2015.
december 1-jétől kezdődően.
Kérem a fentiek betartását!
Dr. Németh Balázs
jegyző

Balesetveszélyes
kémény felújítása
2015 év októberében sor került az Katica Óvoda balesetveszélyes kéményének
átépítésére. Rábapatona Község nevében
köszönöm a tetőszerkezet visszaállítását
végző Kövecses Tamás önzetlen és szakszerű munkáját.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

„Ősz , lepereg a falevél..........”
Óvodánk pedagógiai programjához (Évszakok, jeles napok,
ünnepek) kapcsolódtak az őszi témák, tevékenységeink az intézményben.
Szeptember végén az óvodanyitogató programon a légvárak,
arcfestés, fotózás mellett nagy élmény volt, hogy a rendőrségi autóba is beülhettek a gyermekek, a közlekedési pályán kipróbálhatták ügyességüket a kerékpárokkal.

Az AUDI HUNGÁRIA MOTOR Kft. támogatásából elkészült az óvoda főbejáratának akadálymentesítése, a lábazati vakolat kijavítása, egy fából készült udvari játékszer vásárlása (kis
hajó), valamint az intézmény udvarának parkosítása.

„Készítsünk töklámpást”... a LOLA Ovi-Bútor versenyére is
benevezett óvodánk, a szülők, nagyszülők, gyermekek sok szép
közös alkotást készítettek, az elkészült lámpásokkal díszítettük ki
az óvoda bejáratát.

Október végén „Itt az ősz” címmel rajzpályázatot hirdettünk
óvodánk középső és nagycsoportosai részére. Színes, szép, munkák készültek, a legjobbak tárgyjutalmat kaptak.

Az intézmény gyermekei és dolgozói nevében megköszönjük
az AUDI HUNGÁRIA MOTOR Kft.-nek, hogy örömet, és
mosolyt varázsolt a gyermekek és a dolgozók arcára a projekt
segítségével, valamint köszönjük az AUDIS dolgozóknak , az
óvoda dolgozóinak, az önkormányzatnak, a helyi vállalkozóknak (Máté József, Barta Géza, Dittrich Kálmán Bognár József)
valamint a gyermekek szülei, nagyszülei közül a következőknek:
(Kertai Gyula, Nagy Tamás, Kovács Gábor, Pungor Vince, Bálint
József), valamint Szalai Andrásnénak, hogy segítették széppé varázsolni óvodánkat kívül és belül egyaránt.
Dittrich Kálmánné
óvodavezető
ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
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EGÉSZSÉGNAP
Nagy sikerrel tartottuk meg első
Egészségnapunkat szeptember 19-én,
melyen ingyenes szűrővizsgálatokkal,
masszázzsal, egészségmegőrző témájú
előadásokkal, szellemi vetélkedővel, salátakészítő versennyel, mozgáslehetőséggel
vártunk minden kedves érdeklődőt. A
rendezvény fő célja Rábapatona lakosságának egészségi állapot javítása és az
életminőség javítása, illetve a lakosság
szemléletének formálása.
Az igénybe vehető szolgáltatások
köre széleskörű volt, étrendi tanácsadás,
vérnyomás-, vércukor-, koleszterin mérés, testzsír-, és testtömeg-index mérés,
Quantum mágneses testanalízis, hallásvizsgálat, térítésmentes mozgáslehetőségek (az egyik legkedveltebb fitness programmá vált Zumba, TRX, Kangoo, csoportos gerinctorna).
A rendezvény napján a TOM-JOY Konditerem ingyenesen
várta látogatóit.
Kísérő programok között szerepelt „Napi rejtett cukoradagunk” interaktív kiállítás, zöldség-gyümölcsszobrász bemutató és foglalkozás, gyógytea-kóstoló, AVON ÉS ORIFLAME
stand-termékbemutató.
Egészségpiacunkon bemutatkozott a KRISKÓ Sajtműhely (Rábcakapi), a LÉDA kecskefarm és kecsketej feldolgozó
üzem (Tét), valamint a PaleoZona- egészséges élelmiszereket
forgalmazó győri üzlet.

A Magyar Vöröskereszt Győr-MosonSopron megyei Szervezete is jelen volt
programunkon, munkatársai elsősegélybemutatót tartottak.
A nap folyamán a Vakok és
Gyengénlátók
Komárom-Esztergom
megyei Egyesületének csörgőlabda mérkőzését is megtekinthettük, valamint a
Rába menti Sportegyesület egészségfutásához is csatlakozhattak a jelenlévők.
Az Egészségnap megnyitóján MolnárNagy Béla polgármester úrtól vehették át
a 4 hónapon át tartó sikeres Fogyókúra
verseny nyertesei a díjaikat.
A 30 benevezett fő összesen 78,5 kg-

tól szabadult meg.
Fődíjasok (külön-külön 2 személyes 3 nap 2 éjszakás wellness hétvégét nyertek a büki 4 csillagos Hotel Piroskában:
Női kategória: Takács Viktorné Györe Eszter: - 11,4 kg (14%)
Férfi kategória: BakcsaTamás: - 15,6 kg (13%)
A Tom-Joy konditerem különdíját kapta: Tóth Györgyné
- 8,7 kg (9,5%)
Gratulálunk mindenkinek és jó pihenést kívánunk a
fődíjasoknak!
Ezúton szeretnénk megköszönni azoknak, akik jelenlétükkel megtisztelték és munkájukkal segítették az Egészségnap
sikeres megrendezését!
Németh Annamária
IKSZT-vezető

Autómentes nap
2015–ben Rábapatona Község Önkormányzata csatlakozott az Európai
Mobilitási Hét és
Autómentes Naphoz
kapcsolódó programszervezéshez. Sikeres
pályázatunknak köszönhetően ebben az
évben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
vissza nem térítendő
támogatással segítette
településünket. 1998
óta minden évben
szeptember 22-e az
európai Autómentes
nap. Az idei évben már második alkalommal mi is ezen a napon
tartottuk meg rendezvényünket, mint oly sok más település az
országban, illetve Európában.
A helyi általános iskola, „Patona kupa” nevet viselő sportversenyével kapcsoltuk össze eseményünket, ezzel is erősítve a közös
munkát. A tavalyi évben elsősorban a helyi Katica Óvoda óvodá6
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sainak kedveskedtünk színes programokkal, idén az iskola diákjai
váltak célcsoporttá.
A pályázati kiírás részét képezte egy terület lezárása az autóforgalomtól. Így esett a választás a Szentháromság tér, Általános Iskola
és Templom közötti szakasza - a Tabán és Deák Ferenc utca kereszteződése szépen rendezett, központi, forgalmas részére, amit az
iskolások a délelőtt folyamán „el is foglaltak” az autósok elől.
A Győri Rendőrkapitányság közreműködésével közlekedésbiztonsági ismereteket sajátíthattak el a gyerekek játékos formában, közlekedésbiztonsági totóban mérhették össze tudásukat,
illetve ügyességi akadálypályán versenyeztek kerékpárokkal,
rollerekkel, görkorcsolyákkal és gördeszkákkal. A lezárt utcaszakasz hosszában trükkös kerékpárokkal játszhattak, volt itt GIGA
BIKE, AIRWHEEL, hullámzó bringa, inverz bringa, trükkös
tricikli és trükkös páros bringa is.
Környezettudatos életmódra nevelés jegyében hallgathatták
meg az ELMŰ-ÉMÁSZ képviselőjének, Nagy Györgynek előadását „Villannyal földön és vízen” címmel, szó esett a korszerű
környezetkímélő közlekedési eszközökről is, hiszen a kezdeményezés egyik fókuszpontja a környezetvédelem. A nap folyamán
az érdeklődők kipróbálhattak egy elektromos meghajtású Nissan
Leaf-ot is.
A rendezvény a helyi rajzpályázat „VálasszVáltsVariálj” eredményhirdetésével zárult.

Nagyon sok szép rajz közül Roncz Petra, Barta Nóra, Kovács
Petra, Molnár-Nagy-Benedek, Bán Izabella, Káposzta Márk,
Kertai Klaudia, Burján Zsóka, Barta Bence, Györe Sára,
Dezső Csenge, Bukta Bálint, Németh Vivien, Péter-Márton
Csenge, Kása Zsófia alkotásait díjazta a zsűri.
Köszönjük minden résztvevőnek és segítőnek, hogy egy hasznos, informatív, élményekben gazdag napot tudtunk együtt eltölteni!
Németh Annamária
IKSZT-vezető

Rábapatona itthon vagy! – Magyarország, szeretlek!
Hagyományosan harmadik alkalommal 2015. szeptember
26-án, szombaton került megrendezésre az Itthon vagy! –Magyarország, szeretlek! programsorozat Rábapatonán.
A programot a helyi óvodások őszi műsora nyitotta, akik a
produkció után a Községi könyvtár és az IKSZT közös szervezésében a Habakuk Bábszínház előadását nézhették meg.
A gyerekeket a nap folyamán kézműves foglalkozás várta, hajfonás virágokkal, készíthettek papírbaglyot, valamint népi motívumokkal díszített csempefestéssel ismerkedtek. Fotóanzix segítségével készíthettek emlékképet a jelenlévők, hogy ne merüljenek
feledésbe a programokon szerzett élmények.
A Rába Néptáncegyüttes néptáncosai lendületes és életerővel
megtöltött tánclépései varázsoltak hagyományt és örömöt a négy
fal közé.
A rábapatonai Nyugdíjasok Baráti Körének tagjai az aratáshoz, kukorica morzsoláshoz kapcsolódó hagyományok felelevenítésével, 762 cm hosszú rétes készítésével, a Bilibáncs Népi
Hagyományőrző és Kulturális Alapítvány kemencében sült langallóval színesítették a napot.
Nagy Róbert előadásában a Pannonhalmi borvidék boraival
a borkultúra világába kalauzolta el az érdeklődőket. Az este fel‚
‚
lépője a győri Beat Bulls együttes volt, az 50-es és a 60-as évek
legszínvonalasabb dalait játszva szórakoztatta a közönséget.
Zárásként a pápai Teleszterion Színházi Műhely látványos tűzzsonglőr bemutatója varázsolt el mindenkit.
Rendezvényünkre ellátogattak a Duna Televízió és az M1
munkatársai is riportokat készítettek a helyiekkel, a két TV adó
esti tematikus műsorfolyamában bemutathattuk Rábapatona jellegzetességeit és értékeit.
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazoknak,
akik jelenlétükkel megtisztelték és munkájukkal segítették a
programot!
Németh Annamária
IKSZT-vezető

Az Itthon vagy! Magyarország, szeretlek! országos
programsorozatot a kezdeményezők 2013-ban azzal a céllal
hívták életre, hogy minden település megmutathassa, milyen
szép az országunk, mennyi értéket őriz, és milyen csodálatos
emberek lakják. Szent Mihály napjának üzenete éppen abban rejlik, hogy újra fedezzük közös értékeinket és legyünk
együtt azokkal, akikkel közösek a gyökereink, mert összeköt
bennünket valami: magyarok vagyunk. Éljünk bárhol is az
országban, vagy akár a nagyvilág legtávolabbi szegletében,
gondolkodjunk sokféleképpen, egy valami biztosan közös
bennünk: ez a hazánk, itt vagyunk itthon.
Ezen gondolatok jegyében
2015.
szeptember 26-án,
Rábapatonán
ismét megrendeztük a Szent
Mihály
napi
programsorozatot. A programok részeként többek között a helyi óvodások
hagyományőrző műsora, bábszínház, táncház, borkóstoló és
tűzzsonglőrök előadása színesítette a szombati nap eseményeit. Községünk 762 éves múltja előtti tisztelgés szándékával a
Nyugdíjasok Baráti Körének tagjai 762 centiméter (7,62 méter) hosszú rétessel vendégelték meg a programra ellátogató
érdeklődőket. A Diófa vendéglő pedig a régi ételek felelevenítésének jegyében langallóval kedveskedett mindenkinek.
A rendezvény kapcsán Rábapatona nevével és hagyományaival, a Duna televízió tematikus Szent Mihály napi
programsorozatának köszönhetően a Kárpát-medence teljes
magyarsága megismerkedhetett.
Burján Imre
alpolgármester
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Patona Kupa 2015
19. alkalommal került megrendezésre iskolánk hagyományos labdarúgó
tornája a Patona Kupa. Koroncó, Enese és Rábapatona csapata mérték össze
tudásukat. Győrszemere csapata sajnos
nem érkezett meg.
Csapattagok: Nagy Bence, Bodrogi

Attila, Bodrogi Erik, Bodrogi Márk,
Stoller Ambrus, Szász Boldizsár, Galambos Mihály Kevin, Módi Dominik Gergő, Nagy Krisztián, Reisinger Richárd,
Molnár-Nagy Dávid, Fazekas Gergő.
Helyezés:
II.
Gólkirály:
Nagy Bence

Gratulálunk!
Szeretnénk megköszönni a kupához
nyújtott segítséget az ARNAU Pékségnek, a FRISS Közértnek és a játékvezetést Kertai Gergőnek!
Kocsis Rita
tanár

Magyar Diáksport Napja 2015

„Kis könyvtárosok éjszakája”

Iskolánk 3. alkalommal vett részt az országosan is népszerű
sportprogramon, melynek keretében 2015 métert kellett futnia az összes tanulónak szeptember 25-én. Kicsik és nagyok
együtt indultak neki a távnak, így 800 iskola, mintegy 200
ezer tanulója futott egyszerre Magyarországon.
Eredmények:
Alsó évfolyamok
1. Szlatyinszki Rita Brigitta 1. Boros Márk
2. Tóth Veronika
2. Molnár Marcell
3. Vég Bianka
3. Káposzta Márk
Felső évfolyamok
1. Rácz Petra Vivien
1. Bodrogi Márk
2. Nagy Boglárka
2. Barta Patrik
3. Molnár- Nagy Panna
		 Sztojka Tifani Bernadett 3. Bodrogi Erik

A „Kis könyvtárosok éjszakája”
vetélkedőre 2015.
szeptember 25-én
délután került sor
az új, modern Egyetemi Könyvtárban
(INNO-Share épületben).
A vetélkedőre 4
fős csapatokkal indultunk. Egy csapat a 4. osztályból, és egy csapat az 5. osztályból vett részt ezen a természetismeretet, az állatvilág ismeretét
magába foglaló kreatív, játékos vetélkedőn.
Diákjaink nagyon szép eredményekkel tértek haza, a 4.
osztályosok csapata (Bári Nóra, Kiss Martin, Rácz Zoltán,
Szabó Luca) 5. helyezett lett, az ötödikesek csapata (Barta Tamás, Kiss Milán, Molnár Ottó, Pekó Barnabás) felállhatott a
dobogó második fokára.
Élményekkel gazdagodva tértünk haza, és megbeszéltük,
hogy máskor is részt veszünk ilyen jellegű vetélkedőn.
Gratulálok a csapatoknak!
Nagy Zoltán
könyvtáros

Gratulálunk és jövőre is lefutjuk!
Kocsis Rita
tanár
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Embermesék
adta elő, bár volt amikor könnyes volt a szemünk.
Javaslom mindenkinek, könyvei elolvasását!
Nagy Zoltán
könyvtáros

Október 8-án az IKSZT aulájában Harcsás Judit
kolleganőnket,újságírót, riportert, írót köszönthettük az országos könyvhét keretében, a könyvtár és az IKSZT közös
szervezésében.
Harcsás Judit könyvei kapcsán az életéről mesélt. Erőt bíztatást kaptunk embermesés történeteiből. Erőt meríthettek
azok is, akik hasonló betegségen estek át, mint amit ő is átélt.
Szavai reményt adtak, hogy soha nem szabad feladni: igen is
küzdeni kell magunkért. Ehhez persze sok erőre, szerencsére,
és segítőkre van szükség. Mindezeket életvidáman, derűvel

Kirándulás a Bakonyba
Október 10-én reggel busszal indultunk gyerekek, szülők,
tanárok Bakonybélbe, ahol részt vettünk a Bakonyi barangolás elnevezésű teljesítménytúrán.
Egész héten figyeltük az időjárást, a jósok csapadékot
ígértek szombatra. Mindenki két táskával érkezett reggel, az
egyikben száraz ruhával készülve az esetleges elázásokra. 10
kilométer megtételét tűztük ki magunknak.
A rajttól egy kilométerre megálltunk, és felidéztük a Borostyán-kúthoz fűződő legendát. A hagyomány szerint a béli
monostort alapító Szent Günther és a később vértanúhalált
halt Szent Gellért is e hely közelében töltött remeteségben néhány évet. Az emlékhelyen kápolna is áll. Körülötte 14 képből
álló stáció és egy lépcsősor megmászása után megtekintettük a
szikla tetején található kálváriát Krisztus, Szűz Mária és Szent
János alakjával. Három forrás fakad a kápolna előtt, amelyet
kőből rakott medencével foglaltak kútházba. A medence közepén dombormű eleveníti fel Szent Gellért e helyhez kötődő
legendáját, valamint emlékét egy szintén Szent Gellértet és
egy szarvasborjút ábrázoló szobor is őrzi. A bakonybéli Borostyán-kút (Szent-kút) kápolnájának környéke 2009 óta Veszprém megye hét természeti csodájának egyike.
Túránkat embert próbáló kaptatóval folytattuk, míg felértünk a Csúcs-hegyre. A Kerteskői-szurdokban mohos köveken
lépegetve, kidőlt fák által képezett akadályokon átvergődve a
Gerence-patakkal párhuzamosan, időnként annak medrében
haladtunk tovább. Gyönyörű helyen jártunk. A túra nehezén
túljutottunk, jutalmunk egy szelet csokoládé volt, amit mindenki lelkesen elfogyasztott. Innen újra felkapaszkodtunk a
Csúcs-hegyre, és most már a kilátást is élvezhettük, hiszen
közel volt a cél.

Kellően elfáradva értünk célba, ahol zsíros kenyérrel és
szörppel vártak bennünket. Átvehettük a túra teljesítéséért
járó oklevelet és kitűzőt is, melyet büszkén tűztünk a mellkasunkra.
Időközben az eső is elkezdett szemerkélni. De ez nem akadályozott meg bennünket, hogy felkeressük és megtekintsük a
Bakonyi Erdők Házát. Az egykori magtárban természetvédelmi és erdészeti gyűjteményt állítottak ki.
Mire felültünk a buszra addigra az eső is megeredt, de minket ez már nem zavart. Indultunk hazafelé kellemesen elfáradva, feltöltődve a természet szépségével, friss levegővel és a
társaságban eltöltött órák örömével.
Molnár Csilla
tanár
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Nagy Imre emléktúra
Idén ősszel hat diákunk is részt
vehetett a Nagy Imre Társaság által
meghirdetett hagyományos badacsonyi Nagy Imre emléktúrán. Reggel Győrből a többi iskola diákjaival
együtt busszal indultunk. Badacsonyban reggelivel vártak bennünket,
majd felsétáltunk ahhoz a présházhoz,
ahol Nagy Imre a forradalom előtt,
október 22-én szüretelt. Megismerkedtünk az őt vendégül látó család
leszármazottjával. Megkoszorúztuk
a kivégzett miniszterelnök tiszteletére állított emlékoszlopot. Utána egy
badacsonyi pincészetben zsíros kenyérrel vendégeltek meg bennünket.
Sajnos az időjárás miatt nem tudtunk
felmenni a kőbányához, ahol a munkatábor működött. Helyette megnéztük a badacsonyi nevezetességeket:
a fekete templomot, az Egry József
Múzeumot, Szegedi Róza házát és
gyönyörködtünk a szép őszi kilátásban.
Nagyon kellemes és tanulságos napot töltöttünk együtt.
Kertainé Bognár Ilona
tanár

Halloween party az iskolában
Ezúttal novemberben került megrendezésre a már hagyományosnak mondható Halloween mulatság iskolánkban.
Az ünnep kelta eredetű ugyan, azonban mára már a világ számos pontján
tartják. A hagyomány szerint október
31-én az élők a holt lelkeket próbálták
elijeszteni különféle rémisztő jelmezekbe bújva. Az angolszász ünnep eredetéről is tájékozódhattak a gyerekek egy
kvíz kitöltésével.
Diákjaink nagyon kedvelik ezt a mulatságot, mert, ahogy minden évben,
az idén is megannyi ügyességi játékkal
vártuk őket, melyeken, ha kipróbálták magukat,
cukorka járt. A
játékok mellett,
az alsós kollégák
játszóház keretében kézműves foglalkozással várták
az érdeklődőket,
valamint egy, a
Halloween témájához kapcsolódó
animációs
film
megtekintésére is

Könyvszalonban jártunk
A XV. győri Könyvszalonban tettünk látogatást 2015.
november 6-án délután.
A gyerekek egy része a Bolyai anyanyelvi csapatversenyen
mérettette meg tudását. Mint később kiderült, a 3.b és a 4.
osztályosok egyik csapata benn van a legjobb hatban. Őket
Tuboly Rita, Molnár Csilla és Nagyné Folkmayer Enikő
tanárnők kísérték el.
Kertainé Bognár Ilona tanárnő és Nagy Zoltán tanár vezetésével a 7. és 8. osztályos tanulók megismerkedtek a már
hagyományos könyvszalon kiállítóival, játszóházban vehettek részt, győri írókkal találkozhattak.
Beneveztünk október elején a Dr. Kovács Pál Könyvtár gyermekkönyvtárának játékos versenyére a „Mi újság a
nagyvilágban” című levelezős versenyre, ami kutató, gyűjtő
munkát igényelt.
A könyvszalon látogatása előtt a gyermekkönyvtárban
keresgéltek, kutakodtak az írásbeli versenyen a 6. osztályos
tanulóink Káposzta Ildikó tanárnő vezetésével.

Tanulóink több
kiírású versenyben is szerepeltek
A Bolyai Matematika Csapatversenyen a 4. osztályosok
csapata megyei 7. helyezést értek el.
A csapat tagjai: Bári Nóra, Nagy Karolina, Káposzta Márk
és Rácz Zoltán Ákos voltak.
Az anyanyelvi csapatversenyen a 3.b-sek csapata IV. helyezést ért el.
A csapat tagjai: Enzsöl Blanka, Bán Loretta, Bordos Mira,
Györe Sára voltak.
Ugyan ezen a versenyen a 4.-esek V. helyezést értek el. A
csapat tagjai: Szabó Luca, Kiss Eszter, Rácz Zoltán, Káposzta
Márk voltak.
Bári Nóra a megyei könyvtár által kiírt „Vakáció” pályázatán könyvjutalomban részesült.
Gratulálunk a helyezetteknek!

Izgatottan várjuk az eredményeket.
Nagy Zoltán
könyvtáros
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lehetőség volt.
A tavalyi sikeren felbuzdulva a nyolcadikos lányok idén is készítettek kék
és sárga színű palacsintákat, melyeket
kakaóval, lekvárral ízesítve szolgáltak fel
diáktársaiknak.
Ezúton is köszönöm a szülőknek a
rengeteg felajánlott rágcsálnivalót és
üdítőt, valamint a kollégáknak a segítséget a játékok lebonyolításához. A pozitív
visszajelzések nyomán remélem, a jövő
évi party is hasonló sikerrel zárul majd.
Bácskai Tünde
tanár

Nagy Zoltán
tanár

Tudós és katona

Markó Árpád (1885-1966), az Osztrák-Magyar Monarchia császári és királyi hadseregének (K.u.K), majd
a magyar királyi honvédség tisztje, hadtörténész, levéltáros, akadémikus élete és munkássága mindezidáig ismeretlen volt a Rábapatonaiak többségének számára. A
jeles katonatiszt és történész feleségének, Sárkány Ilonának köszönhetően azonban szorosan kötődött községünkhöz. Felesége örökségének köszönhetően- a XX.
század első felében- ők voltak a birtokosai a falu határában található Dénesháza-puszta kastélyának, a hozzá
tartozó 113 kh. birtokkal együtt. Markó Árpádot a magyar történész társadalom a Rákóczi-szabadságharc hadtörténetének napjainkig is legjelentősebb kutatójaként
tartja számon.
A Hadtörténeti Intézet és Múzeum - amely intézetnek két évtizeden keresztül a munkatársa volt - 2015
áprilisában jelentette meg Markó Árpád önéletrajzi vis�szaemlékezéseit. 2015. április 2-án, a könyv budapesti
ünnepélyes bemutatóján Romsics Ignác történész, az
MTA rendes tagja, egyetemi tanár, valamint Szakály

Sándor történész, az MTA doktora, egyetemi tanár,
a Veritas Történelemkutató Intézet főigazgatója és a
Nemzeti Kegyeleti és Emlékhely Bizottság tagja méltatta
Markó Árpád katonai és történészi életpályáját.
Kincses Katalin Máriának és Mészáros Kálmánnak,
a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársainak, valamint Markó Árpád életrajzi könyvének közreadóinak
köszönhetően, 2015. október 14-én a patonai közönség
is megismerhette a jeles katona és tudós életútját. Kertainé Bognár Ilona tanárnő ösztönzésének és szervezésének köszönhetően szép számmal voltak a hallgatóság
soraiban patonai iskolások is.
Markó Árpád visszaemlékezés kötete a rábapatonai
községi könyvtárban elérhető és kölcsönözhető.
Burján Imre
alpolgármester

Eőry Endre népdaléneklési emlékest Rábapatonán
2015.október 3-án, szombaton megtelt a rábapatonai
IKSZT nagyterme.
Rokonok, ismerősök, érdeklődő nyugdíjas csoportok jöttek
el, hogy tisztelegjenek a 8 éve elhunyt Eőry Endre emléke előtt.
A „Molnár Ferenc Hagyományőrző Alapítvány” kuratóriumának elnöke Nagy Zoltán vetette fel öt éve egy emlékverseny
megszervezésének gondolatát, ami már emlékesté szerveződött
át, emlékezve így is a tanító, népművelő, zenészre, a falu kulturális életének egyik szervezőjére: Eőry Endrére.
Az emlékest kezdete előtt Molnár Ferenc népdalénekes, és a
pávakör elhunyt tagjai emlékére avatott emléktáblát koszorúzta
meg özv. Molnár Ferencné lánya Somos Péterné (Molnár Teréz)
és Molnár Nagy Béla településünk polgármestere.

Nagy örömünkre szolgált, hogy a rendezvény nyitányaként
a polgármesterünk lépett a színpadra és énekelt elsőként.
Voltak olyan nyugdíjas csoportok, akik nem először vettek részt ezen a nagyszabású rendezvényen, de örömmel köszönthettünk új énekes csoportokat is. Örömmel hallgattuk
a fellépő nyugdíjas csoportokat. Az elhangzott produkciók
során volt amikor nevettünk, vagy együtt énekeltük az ismerős nótákat, és bizony akadt olyan is amikor könny szökött a
szemünkbe.
A résztvevő csoportoknak és szólistáknak Káldi Károly helyi fazekasmester Önkormányzati támogatásból készített szép
kerámiákat.
A jelenlévők mindnyájan jól érezték magukat, méltón emlékeztek meg Eőry Endréről.
Köszönet a szervezőknek, támogatóknak:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének, az Arnau pékségnek, az Eőry és Molnár családnak, a
helyi Nyugdíjasok Baráti Körének, és mindazoknak, akik bármilyen módon hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
Találkozzunk jövőre is mindazokkal, akik az idei emlékesten részt vettek akár nézőként, akár szereplőként.
Nagy Zoltán
tanár
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Szép ősz!
Október 5-én busszal indultunk Nagyatádra. Útközben
egy-egy pihenésre szánt időt is hasznosan töltöttük.
A zalai és göcseji dombok közt utazva vidám hangulat volt
végig az úton. Zalavár határában megcsodáltuk Cirill, Metód
gyönyörűen felújított emlékhelyet. A Zala természetvédelmi
területén rengeteg madárfajra figyeltünk.
Ezt tetézte a Kányavári sziget kilátójáról elénk táruló természeti csoda: a nyugalom, és béke szigete!
Nagyatádra érve, ismerősként köszöntöttek minket. Reggel, este bőséges ellátásban volt részünk.
Tartalmas 4 napot töltöttünk el fürdőzéssel, kirándulással
összekötve.
Horvátországban ismerkedtünk történelmi eseményekkel,
aztán Nagysalléron, Lábodon csodáltuk meg a gyönyörű vadászházakat, a vidra-neveldét, az állatkórházat, közelről láttuk
a nagyvadak élőhelyeit.
Azt kívánom, hogy aki teheti, látogasson el ebbe a CSODA VILÁGBA!
Ez a beszámoló csak egy kis szelet mindabból a sok programból, ami tartalmassá teszi minden napjainkat.
Lengyel Gusztávné
nyugdíjas

Trendhagyó Irodalomóra
a Kávészünet együttessel
A duó a Trendhagyó Irodalomórán iskolaturné keretein belül
járja az országot és a határon túli területeket interaktív műsorával,
a diáksággal újra megszerettetve a verseket. Az interaktív tanórán
a Petőfi Sándor Általános Iskola harmadik osztályától nyolcadik
évfolyamáig vettek részt a diákok, kik a zenekarral együtt énekelhették és tanulhatták meg a verseket, valamint a tanulók szavalási
lehetősége is szerepet kapott.
A Kávészünet segít a fiataloknak megbarátkozni a verstanulással, bizonyított, hogy megzenésítve sokkal könnyebb és egyszerűbb verset tanulni.
A kötelező tananyag részét képező versek mellett kortárs költők versei, valamint kevésbé ismert költemények is megszólaltak a
45-60 perces előadáson. A november 17-ei órán Vörösmarty Mihály, József Attila, Móra Ferenc, Petőfi Sándor, Radnóti Miklós
és Juhász Magda egy-egy versével ismerkedtek meg a hallgatók.
Popovics György és Németh Ferenc, Csonka vers című produkciójával zárta az órát, mellyel 2009-ben a Csillag születikben
tűntek fel és országos népszerűségre tettek szert.
Németh Annamária
IKSZT vezető

Köztemető
Tájékoztatom településünk
lakosságát,
hogy a Rábapatonai
Köztemetőben a 2016
év folyamán tervezzük
az évek, évtizedek alatt
felhalmozódott
régi,
elbontott síremlékek
elszállítását, a visszaállítandó, elbontott síremlékeknek tárolási hely
kijelölését. Az üzemeltetővel történő egyeztetést követően megfelelő
információval látom el
a lakosságot.
A
köztemetőben
2015 év tavaszán új kerítésszakasz felállítására
került sor, a régi, balesetveszélyes kerítés elbontása mellett. A temető környezetébe
illő kút elhelyezése is megtörtént, a kút és a kápolna közötti
terület helyreállítását a jövő év tavaszán tervezzük. Köszönöm
a kút átépítésében és felállításában résztvevő Bognár József és
Kertai József önzetlen munkáját.
Kettő új pihenőpad elhelyezésére is sor került ez év őszén,
amelyek cseréjének anyagi fedezetét a „Jószív” Temetkezési
Kft biztosította.
Köszönöm szíves hozzájárulásukat.
Molnár-Nagy Béla
polgármester
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Virágosítás, parkosítás
2015. év tavaszán kéréssel fordultam településünk lakosságához, hogy a közterületekre, villanyoszlopokra kihelyezett virágok
gondozását segítsék munkájukkal. Rábapatona község nevében
köszönöm, hogy sajátjukként gondozták a kihelyezett virágokat.
November hónapban a Kossuth utcában, az autóbusz forduló, valamint a temető melletti területen virágosítottunk és
parkosítottunk, a néhol balesetveszélyre okot adó, néhol elhanyagolt területek környezetbe illő, esztétikus kialakításával.
Rábapatona község nevében köszönöm Máté Miklós önzetlen, segítőkész munkáját a parkosítással kapcsolatban.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

Tornatermi öltözők felújítása
Az őszi szünetben az iskola öltözőinek kimeszelése történt
meg önkormányzati forrásból. Nagyon szép tiszta felújított
helyiségeket vehettek birtokba diákjaink, s reméljük, sokáig
ilyen is marad e környezet.
Köszönjük a támogatást!
Nagy Zoltán
DÖK vezető

Szépkorúak jubileumi köszöntése
Rábapatona Község Önkormányzata nevében MolnárNagy Béla polgármester 2015. október 10-én, 90. születésnapja alkalmából köszöntötte Vönöczki Viktor Rákóczi utca
61. szám alatti lakost. Átadta részére a szépkorúak jubileumi
köszöntéséről szóló 255/2008.(X.21.) Korm. rendelet alapján,
a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által megküldött, Vönöczki
Viktor szépkorú részére kiállított, a miniszterelnök által aláírt
emléklapot.
Ezúton is jó egészséget kíván az Önkormányzat az Ünnepeltnek.
Molnár-Nagy-Béla
polgármester

Nyugdíjastalálkozó
2015. október 8-án került sor a Polgármesteri Hivatal nagytermében Rábapatona Község Önkormányzata és intézményei nyugdíjas
korú korábbi munkavállalóinak köszöntésére.
A jó hangulatú beszélgetést követő vacsorát a
Nyugat-magyarországi Zrt. szolgáltatta, akiknek ezúton is köszönöm hozzájárulásukat a
rendezvényhez.
Nyugdíjasainknak további jó egészséget kívánok!
Molnár-Nagy Béla
polgármester

Első világháborús
megemlékezés
2015. november
11-én
11:00 órakor a Rábapatonai
Általános
Iskola
diákjai
Kertainé Bognár Ilona tanárnő vezetésével csatlakoztak egy
nemzetközi megemlékezéshez.
A megemlékezés keretében
gyertyát gyújtottak a templomkertben található első világháborús emlékműnél az első
világháborúban elesett katonák
tiszteletére.
Burján Imre
alpolgármester

TÁJÉKOZTATÓ
a hulladékudvar
nyitva tartásáról
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a hulladékudvar téli
nyitvatartási rendje az alábbiak
szerint módosul:
2015. november 2-től:
Kedd:
Szombat:

1000 – 1600 óráig
1000 – 1600 óráig
Molnár-Nagy Béla
polgármester
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TÁJÉKOZTATÓ

A Polgármesteri Hivatal ZÁRVA tartásáról
A Kormány 2012. március 7. napján közzétett, 30/2012.
(III.7.) Korm. rendeletében foglaltakra tekintettel Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

32/2015.(IV.29.) határozatával a
Polgármesteri Hivatalban
igazgatási szünetet rendelt el,
melynek második, téli ciklusa

2015. december 21-től 2016. január 3-ig
tart.
Ezen időszakban
a Polgármesteri Hivatal
ZÁRVA lesz.
Kizárólag haláleset anyakönyvezése ügyében, december 2122-23-án, és 28-29-30-án, előzetes telefonos egyeztetést követően - Szilbek Jenőné Tel.: 06-20-421-1407 - , naponta 9-11
óra között az ügyintézést elvégezzük.
Kérjük Tisztelt Ügyfeleink szíves megértését.
dr. Németh Balázs
jegyző

Molnár-Nagy Béla
polgármester

Meghívó
Rábapatona Község Önkormányzata
szeretettel meghívja Önt:

A HÁTORSZÁG
A NAGY HÁBORÚBAN
című vándorkíállítás megnyitójára.

Időpont:

2015. december 11. (péntek) 1500 óra
Helyszín:

Rábapatonai Községi Könyvtár,
9142 Rábapatona, Szentháromság tér 1.
A megnyitón előadást tartanak Győr-Moson-Sopron
Megye Győri Levéltárának munkatársai.
Kiállítás anyaga: Magyar Nemzeti Levéltár Országos
Levéltára dokumentumaiból.
A kiállítás szervezője:
Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron
Megye Győri Levéltára
Rábapatona Község Önkormányzata
A kiállítás megtekinthető:
2015. december 11-től december 18-ig
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FELHÍVÁS!
A szülői munkaközösség és a Diákönkormányzat
azzal a felhívással fordul a Kedves Szülők felé, hogy
jótékonysági vásárt tartanak a Mikulás rendezvény
előtt.
Sütemény, és a gyerekek által készített ajándéktárgyak vásárlására lesz lehetőség.
A bevételt az iskola részére ajánlják fel.
A süteményeket egységesen
50 Ft/db áron értékesítik!

Helyszín:

IKSZT 2015.12.06. 1500 órától!
Támogassa Ön is iskolánkat!
Házi készítésű süteményeket, és árusításra szánt
ajándéktárgyakat szívesen fogadunk!
SZM és a DÖK nevében:
Máténé Káldi Szilva
Nagy Zoltán

Mikulás az IKSZT-ben!
December 6-án vasárnap 1530 órától műsorral, és egy kis meglepetéssel vár kicsiket
és nagyobbakat a Mikulás!
Nagy Zoltán
szervező

Meghívó
Rábapatona Község Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom Rábapatona lakosságát az
Adventi fesztiválra,
amelyen az alábbi programok kerülnek megrendezésre:
November 29. Advent első vasárnapja

14:00‐18:00: Adventi vásár az IKSZT előtti parkolóban.

Szíves vendéglátás mellett helyi kereskedők, kézművesek karácsonyi ünnephez kapcsolódó árui mellett Udvardiné
Angyal Amália (Bágyogszovát) mézeskalácsait, valamint a mindszentpusztai Autista Otthon termékeit tekinthetik és
vásárolhatják meg.
15:00 óra:

15:30 óra:

Az Adventi fesztivált megnyitja: Molnár‐Nagy Béla polgármester
az IKSZT udvarán az első adventi gyertyát meggyújtja Wolf Pál Péter plébános.

A Petőfi Sándor Általános Iskola diákjainak, a Bolero és az Albatrosz táncegyesület ünnepi műsora
az IKSZT‐ben
Közben a mézeskalács díszítés fortélyait lehet elsajátítani Udvardiné Angyal Amália mézeskalácsos
segítségével az IKSZT‐ben
December 6. Advent második vasárnapja

15:00 óra:
15:30 óra:

Wolf Pál Péter plébános meggyújtja a második adventi gyertyát
Mikulás ünnepség az IKSZT‐ben

Közben: a Petőfi Sándor Általános Iskola jótékonysági sütemény és kézműves vására
December 12. (szombat) Kézműves foglalkozás és játszóház
12:00‐15:00: Karácsonyi ajándékok és díszek készítése, filmvetítés
December 13. Advent harmadik vasárnapja

15:00 óra:
15:30 óra:

A harmadik adventi gyertyát meggyújtja Wolf Pál Péter plébános.
„MIÉNK AZ OPERETT” – operett gálaműsor

December 19.(szombat)
15:00 óra:

Padlás Musical 2 felvonásban‐ Mosolyország Színjátszókör (Győrzámoly) előadásában meglepetésekkel
December 20. Advent negyedik vasárnapja

15:00 óra:

Wolf Pál Péter plébános meggyújtja a negyedik adventi gyertyát, az IKSZT udvarán.
Ezt követően az egyházközség karácsonyi műsorát tekinthetik meg a templomban.
Mindenkit szeretettel várok, készüljünk együtt az ünnepre!
Molnár –Nagy Béla
polgármester
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Tisztelt Rábapatonai Lakosság!

A közelgő év végi ünnepekre való tekintettel

Rábapatona Község Önkormányzatának
Képviselő‐testülete
és dolgozói nevében kívánunk valamennyiüknek
Békés Boldog Karácsonyt
és eredményekben gazdag Boldog Új Évet.
dr. Németh Balázs
jegyző

Molnár‐Nagy Béla
polgármester
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