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Polgármesteri tájékoztató
Beszámoló Rábapatona Község Önkormányzatának
2016. évi tevékenységéről
Önkormányzatunk 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját településünk pénzügyi helyzetének bemutatásával kezdem.
Rábapatona három fő adóbevételi forrása a kommunális adó, a
gépjárműadó helyben maradó 40%-a, valamint az iparűzési adó.
Településünk működtetésének forrása a központi finanszírozás,
valamint adóbevételeink jelentős hányada. Fejlesztésekre adóbevételeink fennmaradó része áll rendelkezésre, amelyet takarékos
gazdálkodásunk és költséghatékony intézkedéseink által tudunk
kiegészíteni.
A 2015-ös év, záró pénzmaradványa 71 044 E Ft volt, amely
összeggel indultunk a 2016-os évben, és amely összeg alapját képezte 2016. évi fejlesztéseinknek. Az Önkormányzat elmúlt évi
tevékenységét öt alapvető részre bontanám.
• Az első a település működtetése, amelyre fedezetet nyújtott az
állami finanszírozás és adóbevételeink egy része.
• A második elem a civil szféra támogatása, amelynek keretében
többek között az alábbi támogatásokat biztosítottuk;
 közel 3 000 E Ft-ot a szervezetek és közösségek programjainak és működésének támogatására pénzbeli és természetbeni támogatás formájában, valamint települési, önkormányzati rendezvények szervezését, finanszírozását a
közösség csoportjai számára,
 biztosítottuk a falubusz igénybevételét oktatási, egészségügyi célra és civil szerveződések részére 41 alkalommal,
 a település 65 év feletti lakóinak év végi megajándékozását
több mint 1 000 E Ft értékben,
 a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat kapcsán
a felsőoktatásban tanuló rábapatonai fiatalok támogatását,
 több mint 70 erdei m3 tűzifa biztosítását a rászorulók részére,
 valamint települési támogatás biztosítását több mint
1 000 E Ft értékben.
• A harmadik eleme 2016 évi tevékenységünknek a nagyobb pályázati lehetőségekre való felkészülés, ezen pályázatok beadása
és előkészítése volt, amelyekre összességében közel 10 000 E
Ft-ot költött Önkormányzatunk.
• Tevékenységünk további két alapvető eleme volt a kisebb pályázati lehetőségek kihasználása és megvalósítása, valamint a
teljes mértékben önerős fejlesztések megvalósítása, amelyek
közül az alábbi, megvalósult beruházásokat emelném ki.

 2015. évről áthúzódó beruházás keretében, 2016. február
12-én átadásra került Rábapatona 11 kamerából álló térfigyelő kamerarendszere, új, hatékony eszközökkel felszerelt
rendőrirodája, valamint megkezdte tevékenységét a mezőőri szolgálat.
 Március hónapban a Közép és Kelet-európai Történelem
és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány pályázati lehetőségét kihasználva felújítottuk I. világháborús emlékművünket, valamint megújítottuk annak környezetét, közel 1
500 E Ft értékben.
 Május hónapban, több mint 2 000 E Ft értékben a temető
főbejárati útszakaszának térkövezése készült el.
 2016. július 9-én, falunapunk alkalmával adtuk át jelképesen az elmúlt évtizedek legnagyobb, saját erőből megvalósított útfelújítását. A beruházás keretében, 48 000 E Ft
értékben új aszfaltburkolattal láttuk el a Külső Imre utcát
és bevezető szakaszait, a Szent László utcát, a Deák utcát,
valamint a Széchenyi utca, jelentős szakaszát.
 Az útépítéssel párhuzamosan a COOP Győr Zrt-vel közösen felújításra került a Rákóczi utcai vegyesbolt parkolója.
 Több mint 1 000 E Ft értékben teljesen felújítottunk
egy balesetveszélyes, részben összetört külterületi hidat a
Szapud-Ószhelyi csatornán, a csatornától északra lévő területek megközelíthetősége céljából.
 Az intézményfenntartóval együttműködve, az iskolában
sor került a fűtési rendszer korszerűsítésére, valamint egy
tetőrész és a villámvédelmi rendszer teljes felújítására.
 Szeptemberben, az AUDI Önkéntes Nap keretében sor
került egy iskolai lánymosdó teljes felújítására egy sikeres
pályázat révén.
 Egy civil kezdeményezés mellé állva, azt koordinálva szeptember végén sor került az egykori Szent István majorban
álló kőkereszt közadakozásból való felújítására és felállítására.
 A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságához benyújtott
könyvtár eszközfejlesztési pályázatunk több mint 3 000 E
Ft támogatásban részesült. A pályázati összeget kiegészítve
felújításra került a Községi és Iskolai Könyvtár helyisége,
amely egy szintén többfunkciós teremmel bővült. A beruházás összértéke meghaladta a 6 000 E Ft-ot.
Úgy gondolom, hogy a 2016-os évben is sikerült településünkön értékteremtő beruházásokat megvalósítanunk, amelynek
értéke, legnagyobb részben önerőből történő megvalósítása révén
megközelítette a 60 000 E Ft-ot.
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Tájékoztató a 2017. évi tervekről az elfogadott költségvetés tükrében.
2017. évben költségvetésünket igyekeztünk úgy összeállítani,
hogy kötelezően ellátott feladatainkon túl ismét jelentős fejlesztéseket tudjunk megvalósítani önerőből és pályázati lehetőségek
révén.
Ebben az évben ismét civil kezdeményezések mellé állva, koordinálva és megvalósítva azokat, kettő beszerzést, beruházást
tudtunk átadni településünk lakói számára. Az egyik keretében
március elején vehették birtokba óvodásaink a kialakított óvodai
sószobát, amely beruházás mértéke nem egészen 1 000 E Ft volt.
A másik beszerzés keretében egy életmentő defibrillátor készülék beszerzésére került sor, közel 1 000 E Ft értékben. Mindkét
kezdeményezés jelentős részben közadakozás révén, de az Önkormányzat támogatásával és koordinálásával valósulhatott meg.
2017. március 15-én adtuk át Rábapatona 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére emelt emlékművét, amelynek
megvalósítását a Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány támogatta 4 000 E Ft összeggel.
2017. május 28-án, a Magyar Hősök Emléknapja alkalmából jelentette meg Önkormányzatunk szintén az utóbbi Közalapítvány támogatásával Burján Imre: Szemelvények Rábapatona
múltjából című tanulmánykötetét.
Felújítottuk a külterületi, ún. Madarasi út több mint 1 km-es
szakaszát, amely több évtizeden keresztül járhatatlan volt, annak
ellenére, hogy a település északi külterületeinek megközelíthetősége szempontjából fontos útszakasznak mondható.
2017. évi terveink, fejlesztési céljaink három alapja, ez évi
költségvetésünk három alappillérét is képezi, amelyek az önerőből megvalósított beruházások, a nagyszabású útfelújítási program, valamint az elsősorban pályázati lehetőség révén megvalósított fejlesztések.
A legjelentősebb nagyságrendű beruházásunk ebben az évben
településünk saját tulajdonában lévő belterületi úthálózatának
szinte teljes felújítása lesz. A cél megvalósításához 25.000.000.- Ft
önerőt biztosítottunk költségvetésünkben, valamint kormányzati
hozzájárulással 150.000.000.- Ft településünk számára vállalható
hitelt venne fel önkormányzatunk.
Saját költségvetési előirányzatok felhasználásával ebben az
évben felújítjuk tűzoltószertárunkat, amelynek több funkciót is
szánunk. Folytatjuk a temető felújítását további kerítésépítéssel,
parkoló és lépcső kialakításával, elkezdjük a járdák felújítását, valamint térfigyelő kamerarendszerünket is bővítjük.
Elsősorban pályázati lehetőség révén szeretnénk ez év
őszén megvalósítani az új sportöltöző felépítését, amelyhez
10.000.000.- Ft önerőt biztosítottunk. 2016. évben beadott
nagyobb költségvetésű pályázataink közül 51 206 950 Ft támogatásban részesült TOP -3.1.1-15 pályázati lehetőségre beadott
pályázatunk, amelynek révén, a jövő év tavaszán épülne meg az
óvodát a település központjával összekötő kerékpárút.
Rábapatona polgármestereként úgy gondolom, hogy 2017.
évi terveink és ebben az évben megvalósuló beruházásaink ismét
jelentős fejlesztések lesznek a település életében, amelyek vélhetőleg pozitívan befolyásolják a Rábapatonán élők mindennapjait.
Molnár-Nagy Béla
polgármester
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Köztemető rendje
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. március 29-i ülésén a 3/2017. (III.30.) önkormányzati rendeletével
módosította a köztemető rendjéről és a temetkezési
tevékenységről szóló 18/2001. (XI. 29.) önkormányzati
rendeletét.
A rendelet tartalmazza a 2017. április 1-jétől hatályos
• temetkezési helyek megváltási díjait, valamint
• a temető létesítményeinek igénybevételi díjait
az alábbiak szerint:
A temetkezési helyek megváltási díja
1.) Egyes sírhely
25 évre
15.200.- Ft/sírhely*
2.) Urna sírhely
25 évre
12.000.- Ft/sírhely*
3.) A kettes sírhely díja a mindenkori egyes sírhely díjának
kétszerese.
*A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
A temető létesítményeinek igénybevételi díjai
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Ravatalozó használati díja alkalmanként
13.800.- Ft*
Halott átvételének díja alkalmanként
3.800.- Ft*
Hamvak átvételének díja alkalmanként
3.000.- Ft*
Hulladékkezelési díj
3.500.- Ft*
A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők (jellemzően síkövesek) nem kötelezettek temető fenntartási hozzájárulás fizetésére.
*A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák
A rendelet teljes szövege megtekinthető a www.rabapatona.hu
weboldalon.
dr. Németh Balázs
jegyző
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Igazgatási szünetről
A Kormány 2012. március 07. napján közzétett,
30/2012.(III.7.) Korm. rendeletében foglaltakra tekintettel Rábapatona Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a

38/2017.(IV.27) határozatával a
Polgármesteri Hivatalban
2017. július 17-től augusztus 20-ig, valamint
2017. december 25-től 2018. január 6-ig
igazgatási szünetet rendelt el.
A nyári igazgatási szünet alatt a szabadságok kiadására úgy kerül sor, hogy a zavartalan ügymenet
és feladatellátás, valamint az ügyfélszolgálat folyamatos működése biztosított.
dr. Németh Balázs
jegyző

Molnár-Nagy Béla
polgármester

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése 2016. évről
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról évente átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület
megtárgyal.
Az önkormányzatnak a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátása nemcsak törvényben előírt kötelessége, hanem
alapvető érdeke, hogy a gyermekek és az ifjúság testi, értelmi és
érzelmi fejlődését figyelemmel kísérje abból a célból, hogy jogkövető állampolgárrá válhassanak.
A gyermekvédelmi törvényben és a szociális törvényben
előírt intézkedések révén, valamint a pénzbeli és természetbeni
támogatások és ellátások során azok a fiatalok és gyermekek
kerülnek az önkormányzat látókörébe a szociális jelzőrendszer
jóvoltából (védőnő, iskola/óvoda gyermekvédelmi felelőse,
családgondozó, rendőrség stb.) akiknek a fejlődése a szülő/ gondviselő magatartása, életvitele, a kiskorú magatartása vagy anyagi
okok miatt nem megfelelően biztosított.
A törvény által biztosított ellátások és támogatások e problémákra csupán tüneti kezelést nyújtanak. A probléma valódi okának megszüntetésére a kiskorú családi hátterét jelentő személyek
és a gyermekvédelmi rendszer tagjai közötti együttműködés útján
látunk nagyobb esélyt, bár a lehetőségek e téren is korlátozottak,
hiszen a jogszabályok tényleges hatékony cselekvésre, valódi megoldásra lehetőséget nem biztosítanak sem a jegyző, sem egyéb szereplők számára.
Jelen beszámolóban leírtak során képet kaphatunk arról, hogy
az intézkedések, valamint az ellátások és támogatások milyen jellegű problémák kezelésére szolgálnak. Jelen beszámoló kötelező
tartalmi elemeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. sz. melléklete írja elő:
Tartalmi követelmények a települési önkormányzat és
a megyei kirendeltség számára, a Gyvt. 96. §-ának (6)
bekezdésében előírt átfogó értékelés elkészítéséhez
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0–18
éves korosztály adataira.
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők
száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok,
elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága,
 egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok,
 gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben
részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást
nyújtó ellátások bemutatása:
 gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő
várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek
szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai),
 gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti

gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az
ezzel összefüggő tapasztalatok.
4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet
végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.
5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések).
6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása
(amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a
gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk
elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.
7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.).

I. Helyzetelemzés (a település bemutatása)
Rábapatona község Győr város agglomerációjában, attól délnyugatra helyezkedik el, a Rába folyó bal partján. Közigazgatási
területe Győrével határos, területe 39,74 km2. A település érintkezik a Győrt Sopronnal összekötő M-85 gyorsforgalmi úttal és
vasúttal. Az M1-es autópálya 6 km-re található.

A vezetékes
ék iivóvíz-,
ó í szennyvízí éés gázszolgáltatás,
á l ál á a szervezett
és szelektív hulladékgyűjtés és - szállítás ill. a telefon és internet
(vezetékes és wifi) hálózat, már évekkel ezelőtt kialakításra került
a településen. Jelenleg mindössze 10 ingatlan nem hajlandó a
szennyvíz-hálózatra történő rákötést elvégezni.
A családok szociális helyzetét a ’90-es évek gazdasági, társadalmi változásai kedvezőtlenül befolyásolták. A termelőszövetkezet
a rendszerváltás után megszűnt, az itt élő emberek egy részéből
kényszervállalkozó, őstermelő vagy munkanélküli lett.
A település a 2016-os adatokat figyelembe véve 2586 fős lélekszámú. A lakosság nagyobb része aktív korú. A munkaképes
polgárok jelentős hányada naponta ingázik Győrbe, sokan járnak
Mosonszolnokra, illetve a településen végeznek vállalkozási tevékenységet.
Rábapatona községre jellemző volt az évszázadok folyamán,
hogy nehezen fogadta be a betelepülőket, ezért viszonylag zárt
közösséget alkotott. Az utóbbi években ez a tendencia megváltozott és érzékelhetővé vált a betelepülők egyre növekvő létszáma,
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ez részben köszönhető az M-85 gyorsforgalmi út elkészülésének
is, így Győr rövidebb idő alatt megközelíthető.
Az önkormányzati feladatok közül társulás keretében történik
hulladékgazdálkodási, a gyermekjóléti, családi napközi működtetése.
A szociális feladatok közül a szociális étkeztetést az önkormányzat külső vállalkozó bevonásával végzi, a többi szociális szolgáltatást (családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, családi napközi,
2017-től családi bölcsőde, nappali szociális ellátás) a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális
Intézménye látja el. A jogszabályváltozások hatására a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összevonásra került.
I./1. Demográfiai adatok 2016. évben

Lakónépesség száma

1274

Rábapatona
összesen
1312
2586

Állandó népesség száma

1275

1301

2576

Állandó népességből a 0–18 évesek száma

246

225

471

Állandó népességből a 19-35 évesek száma

276

279

555

Állandó népességből a 36-55 évesek száma

430

392

822

Állandó népességből az 56- évesek száma

323

405

728

Férfiak Nők

2016. évben a 0-18 éves korosztály (471 fő) korcsoportonkénti megoszlása a következő:
0-3 év
87 fő
4-6 év
73 fő
7-14 év
205 fő
15-18 év
106 fő
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok túlnyomó részt
e korosztályokra korlátozódnak.
Óvodai, általános iskolai ellátásban (3-14 év) összesen 270 fő
részesült 2016. december 31-én.
I/2. Munkanélküliségi adatok

Azon családok akiknek a jövedelme nem éri el az egy főre jutó
95.960,- forintot, ahol tartósan beteg gyermek él, vagy nagycsaládos, 2016. szeptember 1-től igényelhetett ingyenes óvodai étkezést. Községünkben 55 óvodás gyermek étkezhet ingyenesen.
II/3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj

II. Pénzbeli és természetbeni ellátások:

Képviselő-testületi döntés alapján BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjban az önkormányzattól 26 fő egyetemi és
főiskolai hallgató részesült támogatásban, havonta 5.000,- Ft öszszegben. (A támogatás évente 2x5 hónapra szól.) Ez éves szinten
765.000,- Ft kiadást jelent az önkormányzat költségvetése számára. A támogatás összegét 2016-ban emelte az Önkormányzat,

II/1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

III. Gyermekjóléti alapellátások

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége adatai alapján 2016
utolsó negyedévben a következők szerint alakult településünkön
az álláskeresők száma: összes regisztrált álláskereső: kb 20 fő.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság
megállapításának célja, hogy a gyermek szociális helyzete alapján
jogosult legyen:
 gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére (óvodában és az ált. isk. 1-6 évfolyamán ingyenesen,
7-8. évfolyamon 50%)
 pénzbeli támogatásra (évente két alkalommal 5800 Ft)
 ingyenes tankönyv igénybevételére
Összehasonlító adatokat tartalmazó táblázat
(2015/2016):

2015 (fő) 2016 (fő)
Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő
gyermekek száma
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A kedvezményt 2016. évben 18 család 33 gyermeke vette
igénybe. 2016. év december hónapjában 33 gyermeknek volt
fennálló támogatása.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igénylők közül
16 általános iskolai gyermek részesült ingyenes tankönyv ellátásban 2016. szeptember 1-jén. Megjegyzendő, hogy Magyarország
Kormánya felmenő rendszerben folyamatosan bevezeti és kiterjeszti az ingyen tankönyvellátás rendszerét, ennek eredményeként
a 2016-ban a negyedik évfolyam is ingyenes tankönyvellátásban
részesült.
2016. év során ingyenes étkezésben 11 óvodás, 11 iskolás
gyermek, míg 50 %-os kedvezményben 10 iskolás gyermek
részesült. (2016-tól a rászorulók számára kiterjesztésre került az
ingyenes étkezés és számukra az iskolai szünetek munkanapjain is
kötelező biztosítani az ingyenes étkezést.)
Évente két alkalommal, gyermekenként járó pénzbeli
támogatásként 382.800,- Ft került kifizetésre.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt általában azok a
kisgyermekes szülők kérték, akiknek óvodás gyermekeik is vannak, hiszen az ingyenes óvodai étkezés nagy segítséget jelent a
családok számára.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült családok közül:
2 család
4 gyermekes
1 család
3 gyermekes
7 család
2 gyermekes
8 család
1 gyermekes
II/2. Ingyenes óvodai étkezés 2016. szeptember 1-től
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Iskolai napközi
Községünkben a tavalyi év során átlagosan 24 gyermek járt
napközibe, és 24 gyermek járt tanulószobai foglalkozásra. A gyermekek nagy része a nagyszülőknél, közeli rokonoknál töltik a
délutánt, de évről-évre egyre nagyobb az igény az iskolai napközi
és a tanulószobai szolgáltatásra. Elsősorban azok a gyermekek járnak napközibe, akikkel a szülők nem tudnak otthon foglalkozni,
illetve a nagyszülők még aktív korúak vagy a napi ellátás nem
megfelelő a családban.
2016. évben összesen 140 fő tanuló részesült ingyenes tankönyv ellátásban, ebből az első, második harmadik és negyedik
osztályosok közül mindenki, számuk 104 fő.
Településünkön a Rábapatonai Katica Óvoda 6.30 órától
17.15 óráig tart nyitva, a napközit pedig hetente 3 alkalommal
5 órában, illetve hetente 2 alkalommal 4 órában vehetik igénybe
a gyermekek.

A Rábapatonai Katica Óvodát 2016 évben, átlagosan 77
gyermek látogatta. A helyi általános iskolába 193 gyermek járt.
A családi napköziben az ellátást 3 fő gondozóval szintén a
Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és
Szociális Intézménye végezte a bölcsődei és az óvodai ellátásban
nem részesülő gyermekek számára. 2 gondozónő 7 gyermek ellátását végezheti, 1 gondozónő pedig 5 gyermek ellátását végzi.
A gyermekek átlagos napi létszáma 4 és 12 fő között változik. A
családi napközi 2017. január 1-jétől családi bölcsődeként működik tovább. (a jogutódlás zökkenőmentesen lezajlott.) A fentiekből megállapítható, hogy a gyermekek – a község lehetőségeihez mérten – teljes napközbeni felügyelete megoldható a szülők
számára, valamint az Önkormányzat a jogszabályi környezetben
foglalt, - lakosságszámához rendelt - valamennyi kötelező ellátási
formát működteti.
Gyermekjóléti Szolgálat működése
A Család és Gyermekjóléti Szolgálat feladatkört 2017-ben
is a téti székhellyel működő Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak összevont Gyermekjóléti és Szociális Intézménye
által működtetett Család és Gyermekjóléti Szolgálat látja el.
Az Intézmény gondozónője Rozsné Dernóczi Judit hetente két
napot tölt Rábapatonán. Fogadóóráik: hétfő 8 órától - 12 óráig és kedd: 12.30 órától - 14.30 óráig az IKSZT (Rábapatona,
Szentháromság tér 1.) épületében.
A családgondozó és a gyermekvédelmi felelős a fogadóórán
kívül a családokat látogatja.
A gyermekjóléti szolgálat főként megelőző tevékenységet folytat. A rendkívül szűkös lehetőségek és az igen kiterjedt feladat és
hatáskör miatt elsősorban a tájékoztatás, koordináció, a támogatáshoz jutáshoz való segítés, a jelzőrendszer kétirányú működtetése, a tanácsadás a tevékenységi köre.

IV. Gyermekvédelmi gondoskodás
A korábbi években az igazolatlan iskolai hiányzási ügyek voltak a jellemzőek. Visszaszorításának illetve megszüntetésének érdekében a gyermekek részére intézkedési terv készül, amelyben
az iskolával, gyerekekkel, a szülővel/ szülőkkel közösen megfogalmazzák azokat a feladatokat, amelyek segítségével ez a veszélyeztetettség megszüntethető. A 2016. évben is hasonlóan az előző évhez a legnagyobb problémaként a kapcsolattartási ügyeket

emelhetjük ki, a szülők közötti konfliktusokban általában a gyerekek a legnagyobb sérültek. Ennek megoldására azonban nincs
megfelelő infrastruktúra és szakszemélyzet (mediátor, pszichológus, jogász).
Több esetben kérték a szülők a Gyermekjóléti Szolgálat segítségét a családi-kapcsolati problémáik rendezése érdekében.

V. Bűnmegelőzési programok
Több alkalommal tartott a rendőrség a helyi általános iskolában előadásokat, a gyermekeket érintő bűncselekményekre,
és egyéb közlekedési szabályokra vonatkozóan. Az előadásokon
kívül is folyamatos a kapcsolat a gyermekekkel, akik szolgálaton
kívül is megismerik a rendőrt és bízom benne, hogy hallgatnak a
szavára. Az iskolában a káros szenvedélyekről, valamint a 11-14
éves korosztály számára a gyermekbántalmazást megelőző prevenciós program keretein belül a gyermekbántalmazásról tartott
előadást a helyi körzeti megbízott. A fiatalkorú bűnelkövetők
száma nem növekedett az elmúlt évhez képest. A bűnelkövetés
oka legtöbb esetben a családi problémákra vezethető vissza, ezen
cselekmények nagy része közterületi garázdaság. A településen a
fiatalkorú bűnözés nem jellemző. A visszaszorulásában nagy szerepe van a térfigyelő-szolgálatnak, valamint a helyi polgárőrség
bűnmegelőzési munkájának is.

VI. Önkormányzat és a civil szervezetek
közötti együttműködés
A civil szervezetek a település szabadidős programjain aktívan
részt vesznek, szervezésben, programok lebonyolításában is segítséget nyújtanak. A 2016-os évben több olyan program került
megszervezésre, amelynek a kezdeményezője (ötletgazdája) civil
szervezet volt. A polgárőrségben és a sportkörben egyaránt nagyszámban vannak jelen a fiatalok, így a fiatalok kontrolláltan és
pozitív közösségi élményeket szerezve tölthetik a szabadidejüket.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése alapján, a külön jogszabályokra való tekintettel a fentiek szerint számolok be a Rábapatona településen végzett jegyzői gyermekvédelmi és gyermekjóléti
feladatok ellátásáról.
Dr. Németh Balázs
jegyző

Defibrillátor készülék átadása
Rábapatona település díszpolgára, Dr. Mináry Péter kezdeményezésére indult gyűjtés eredményeként került sor 2017. április
8-án Rábapatonán egy ZOLL AED Plus típusú defibrillátor készülék átadására.
A gyűjtést Rábapatona Község Önkormányzata és a Rábapatonai Besenyő Sportegyesület mellett számos vállalkozás és magányszemély támogatta.
Az átadást követően, kettő csoportban alapszintű újraélesztési
és defibrillátor használati oktatásra került sor a Defibrillátor Plusz
Kft. közreműködésével. Mindenki elsajátíthatta az alapszintű újraélesztést, a készülék használatával egybekötve. Az oktatáson a
település iskolájának, óvodájának, bölcsődéjének és önkormányzatának munkatársain kívül, a kezdeményezés támogatói és az
egészségügyben dolgozó rábapatonaiak is részt vettek.
A készülék a település központjában, az IKSZT-ben került
elhelyezésre, valamint várhatóan nagyobb létszámú települési

és sportrendezvények alkalmával a rendezvények helyszínén lesz
megtalálható.
Köszönjük a támogatók önzetlen segítségét.
Németh Annamária
IKSZT vezető
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A civil szervezetek önkormányzati támogatása
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. február 28-i testületi ülésén úgy határozott,
hogy a településen működő, ott székhellyel rendelkező,
a Győri Törvényszék által jogerősen nyilvántartásba vett
társadalmi szervezetek részére pályázati rendszerben juttat
természetbeni vagy pénzbeli önkormányzati támogatást, a
pályázó cél szerinti működésének támogatására. A pályázati eljárás során támogatható civilszervezet az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civilszervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv.
rendelkezései szerinti civil szervezet minősül és egyúttal a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

rendelkező és törvényszéki nyilvántartásba vett szervezetek
juthatnak önkormányzati támogatáshoz. Településünkön
azonban működnek olyan elkülönült szervezettel nem
rendelkező, be nem jegyzett önkéntes személytársulások,
amelyek önkormányzati támogatásban nem részesíthetők.
Ezek az informális szervezetek azonban szintén méltányolható közösségi célok érdekében fejtik ki tevékenységüket,
így saját közművelődési egységünkön, az IKSZT-n, illetve
annak programjain keresztül segítheti az önkormányzat
ezen magánszemélyek csoportosulásait. Négy ilyen szervezet juttatta el írásban a Polgármesteri Hivatalba az idei rendezvényterveit és kezdeményezését, hogy az önkormányzat
álljon kezdeményezéseik mellé.

A 2017. március 20-i határidőig 7 db civil szervezet
nyújtott be pályázatot vissza nem térítendő önkormányzati
támogatásra, illetve természetbeni támogatásra. A pályázatok között érvénytelen nem volt.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében 2.000.000,- Ft-ot különített el a civilszervezetek támogatására, melynek felosztásáról – a Pénzügyi- és
Településstratégiai Bizottság javaslata alapján - a Képviselő-testület döntött a 30/2017.(III.30.) határozatával az
alábbiak szerint:

A civilszervezeti pályázati rendszer keretében a megváltozott jogszabályi körülmények között csak a szervezettel

Civil szervezetek
Megállapított támogatási
összeg:

A civil szervezet neve:
Rábapatonai Polgárőr Egyesület és Közéleti Klub

Természetbeni
támogatás

300.000,- Ft

-

1.000.000,- Ft Az öltöző közüzemi költségei.

Besenyő SC. Rábapatona Sportegyesület

„Bolero” Közhasznú Tánc és Sport Egyesület

IKSZT terem használata, a
falubusz használata a hatályos
300.000,- Ft
szabályzat előírásainak figyelembevételével.

Rábapatonai Óvodásokért Alapítvány

0,- Ft

-

Rábapatonai Iskolásokért Alapítvány

0,- Ft

-

Bilibáncs Népi Hagyományőrző és Kulturális Alapítvány

300.000,- Ft

-

Molnár Ferenc Hagyományőrző Alapítvány

100.000,- Ft

IKSZT terem használata-

Szervezettel nem rendelkező önkéntes személytársulások
A szervezettel nem rendelkező önkéntes személytársulások
programjainak támogatására az Önkormányzati szakfeladaton
működtetett Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér tevékenységén
keresztül nyújt az Önkormányzat támogatást 300 ezer Ft összegben az alábbiak szerint:

20.00 óra
22.00 óra

LORD koncert
GRAMY bál

Személytársulás neve:

Megállapított
támogatási összeg

Nyugdíjasok Baráti Köre

140.000,- Ft

Horgász Szakkör

50.000,- Ft

Tájékoztató

Szivarock Együttes

50.000,- Ft

Rábapatonai Női Klub

60.000,- Ft

A Rábapatonai Tehetséges Gyermekért Alapítvány
kuratóriuma értesíti Önöket, hogy az Alapítvány működése
2017. április 19. hatállyal megszűnt.
Köszönjük az eddigi felajánlásokat, a jövőben már nem
tudjuk fogadni az 1 % utalását.

Molnár-Nagy Béla
polgármester
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Falunap – Rábapatona
2017. július 15.
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Részletek a hamarosan megjelenő szórólapokon.

Pápainé Szalánczy Erzsébet, a kuratórium volt elnöke

Szépkorú jubileumi köszöntése
Rábapatona Község Önkormányzata nevében Molnár-Nagy
Béla polgármester és dr. Németh Balázs jegyző 2017. június 14-én,
90. születésnapja alkalmából köszöntötte
Horváth Imréné Rákóczi utca 6. szám alatti lakost.
Átadták részére a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló
255/2008.(X.21.) Korm. rendelet alapján, a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság által megküldött, Horváth Imréné szépkorú részére
kiállított, a miniszterelnök által aláírt emléklapot.
Ezúton is jó egészséget kíván az Önkormányzat az Ünnepeltnek.
Szilbek Jenőné
igazgatási főelőadó

Figyelemfelhívás a biztonságos és kulturált közlekedés érdekében
Semmiféle magyarázatot és bizonyítást nem igényel az a tény,
hogy a közlekedésben – ezen belül a közúti közlekedésben – működési zavarok viszonylag gyakran előfordulnak. A működési
zavarok általában a balesetben nyilvánulnak meg. Mindenki tapasztalhatja, hogy településünkön évről-évre növekszik az átmenő és a településen belüli gépjárműforgalom. A növekvő gépjárműforgalommal arányosan a működési zavarok, tehát a balesetek
kockázata is növekszik. A balesetek megelőzése a közúti és közlekedésbiztonsági beruházásokon túl elsősorban a közlekedésben
résztvevők közlekedési kultúráján múlik.
Az talán egyértelműen kijelenthető, hogy mindannyiunk
közös érdeke, hogy a növekvő forgalom ellenére, a balesetek
száma Rábapatonán ne növekedjen tovább. Éppen ezért a következőkben figyelemfelhívás, valamint a kulturált közlekedési
morál növelése érdekében 4 fokozottan balesetveszélyes forgalmi
csomópontra hívnám fel az olvasók és elsősorban a gépjárművel
közlekedők figyelmét.
1. Rábapatonáról Koroncón keresztül Győr, vagy Tét az egysávos, töltésekkel szegélyezett Rába hídon keresztül érhető el. A
töltések nagyban nehezítik a szembejövő forgalom észlelését.
Ennek érdekében mind a két töltésnél és a Rába hídon is 30
kilométeres sebességkorlátozás van érvényben. Az árvízvédelmi
funkciókat figyelembe véve, nyílván a töltések elbontása nem
időszerű, sőt nem is lehetséges, tehát a balesetek elkerülésének egyetlen módja a sebességkorlátozás és a
hídnál kitáblázott forgalmi rend betartása.
2. A község legforgalmasabb közlekedési csomópontja a Szentháromság tér négyes útkereszteződése. Az
egyértelmű táblázás és útfelfestés ellenére több esetben is tapasztalható, hogy a Kossuth utca felől érkező autósok nem tartják be a forgalmi szabályokat,
sőt különböző módon rosszallásukat fejezik ki, az
egyébként helyesen közlekedő autósok irányában. A
Szentháromság tér forgalmi rendje szerint a Rákóczi
utcából és a Szabadság utcából (templom felől) közlekedő autósok élveznek elsőbbséget a kereszteződésben. A Kossuth és Győri utcák felől a csomóponthoz
érkező autósok részéről az elsőbbségadás kötelező.

3. Az óvodánál a nap egyes időszakaiban, valamint rendezvények
esetén rendkívül nagy a gyalogos és kerékpáros forgalom, valamint ezekkel párhuzamosan a parkoló autók száma is. A
várakozó autók sajnos sok esetben, szabálytalanul, a Rákóczi
utca mindkét oldalán, az útpadkán megállva leszűkítik az út
szélességét, áteresztőképességét, ezáltal fokozottan növelik a
balesetveszélyes helyzetek kialakulását. A parkolási nehézségek
nem adnak felmentést a szabályok betartása alól.
4. Az óvodához hasonló problémák tapasztalhatók a Kishíd ABC
környezetében is. Ezen felül itt a balesetveszélyt tovább növelik
azok a „dobozos” gépjárművek, amelyek az üzlet parkolójába
beállva teljesen eltakarják az Imre utca irányából a Rákóczi
utcai útkereszteződésbe érkező autósok híd irányába történő
kilátását.
Önkormányzatunk célja a közeljövőben megvalósuló közlekedési infrastruktúra fejlesztésével párhuzamosan a közlekedésbiztonsági fejlesztések megvalósítása is. Azonban az említett közúti
csomópontokban a fokozott figyelemmel és a szabályok betartásával a balesetek és balesetveszélyes helyzetek elkerülhetőek.
A faluban közlekedve figyeljünk egymásra! Rábapatonán legyen minden nap a kulturált közlekedés napja!
Burján Imre
alpolgármester
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Majális 2017
Április 29-én reggel 6:30 órakor indult útnak a zenés ébresztő,
a Szivarock zenekar tagjaival, hogy felébresszék a község lakóit.
A sportpálya is életre kelt, felállításra került a települési Májusfa, kezdetét vette a szabadtéri ételek főzőversenye a Rábapatonai Polgárőr Egyesület és Közéleti Klub, Tóth Györgyné Éva,
a Besenyő SC Rábapatona Sportegyesület Női szakosztálya, a
Petőfi Sándor Általános Iskola tanárai és Kajos Alexandra barátai
nevezésével.
9 órától került megrendezésre az U11-es és U13-as Bozsik kispályás labdarúgótorna.
A nap folyamán kézműves foglalkozás, aszfaltrajzverseny,
arcfestés és csillámtetoválás szórakoztatta a gyerekeket, továbbá
ingyenes ugráló vár várta a kicsiket, majd a koroncói AVALON
Lovasudvar ingyenes lovaglási lehetőséggel örvendeztette meg a
gyerekeket.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltóautója színesítette a délelőtt programját.
Délután kilencedik alkalommal járta körbe az egész falut a
hagyományossá vált motoros felvonulás.
A Kisállat szépségversenyre nevezhették kedvenceiket a lelkes
gazdik, még Lipótról is érkeztek kutyusok.
Hagyományt teremtve a III. Rábapatonai Parasztolimpia
legügyesebb parasztbrigádját kerestük, a 10 kaláka közösség szórakoztató, ügyességi, humoros számokban mérhette össze erejét.
A délután folyamán a Megyei Női Kispályás bajnoki labdarúgó mérkőzéseken szurkolhattak a kilátogatók a hazai csapatnak.
Este az összegyűlt közönséget a helyi Szivarock zenekar szórakoztatta, közben fellángolt a tábortűz.
Köszönjük minden résztvevőnek, hogy eljött és velünk ünnepelt a Majálison. Mindenkinek, aki bármely módon részt vett,
segített, hogy 2017-ben is egy jó hangulatú Majálist tudjunk magunk mögött.
Németh Annamária
IKSZT vezető
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Magyar Hősök Emlékünnepe

Bolero eredményei a tavaszi évadban
Egyesületünk táncosai szorgalmas munkájuknak köszönhetően
a magyarországi pontszerző versenyeken elért eredményeik alapján
eelnyerték a jogot, hogy részt vehettek 2017. május 31. és június 4.
kközött a Pécsen megrendezett IDF Tánc Világbajnokságon.
Hazai eredmények
Üllő: 2017. 02.18.
Ü

Rábapatona Kö
Ráb
Község
é Ö
Önkormányzatának
k
á
á k a M
Magyar Hő
Hősök
ök
Emléknapja alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésére május 28-án került sor a templomkertben, az I. világháborús emlékműnél.
Burján Imre alpolgármester úr ünnepi köszöntője után, a Rábapatonai Petőfi Sándor Általános Iskola diákjainak ünnephez
méltó műsorát láthatták az érdeklődök.
Az ünnep tiszteletére megjelent egy új helytörténeti kiadvány
„Szemelvények Rábapatona múltjából” címmel. A könyvet a
szerző, Burján Imre mutatta be.
A megemlékezés zárásaként az alpolgármester úr az emlékezés
koszorúját helyezte le az emlékművön, majd 11 órától szentmisével zárult a megemlékezés.
Németh Annamária
IKSZT vezető

Megérdemelt pihenés
Röviden a Nyugdíjasok Baráti Körének tavaszi programjáról
2017. április 1. Koroncón, Arany János születésének 200. évfordulóján vetélkedőn vettünk részt, melyen az 5 csapatból
a 2. helyezést értük el.
2017. április 29. Ikrényen kistérségi találkozón voltunk,
mint mindig, most is jól éreztük magunkat.
2017. május 1. Gyirmóton dalostalálkozón és halászléfőző
versenyen vettünk részt, melyen 3. helyezést kaptunk.
2017. május 13. Nógrád megyében kirándultunk: Bánki tó,
Balassagyarmat, Szécsény. Hollókő volt az utolsó állomásunk. A sok látnivaló után hazafelé indultunk.
Úgy gondolom megérdemlünk egy kis pihenést.
Jó nyaralást kívánok mindenkinek.
Lengyel Gusztávné, nyugdíjas

1. hely Mini csoport, youth 1 csoport
22. hely Pintér Rebeka dance show junior szóló, youth 2 csoport
33. hely youth formáció, Prutzki Cintia-Janszky Flóra duó
44. hely felnőtt csoport
1. hely László Fanni- Nyári Zoé duó
7. hely Prutzi Cintia felnőtt szóló
20. hely Lökös Luca youth szóló
Üllő: 2017.03.25.
1. hely Pintér Rebeka junior szóló, mini csoport
2. hely Felnőtt csoport, Youth csoport 1, youth formáció
3. hely Prutzki Cintia- Janszky Flóra duó, youth 2 csoport
5. hely Prutzi Cintia felnőtt szóló, László Fanni- Nyári Zoé duó
12. hely Lökös Luca youth szóló
A két verseny eredmény alapján csapatunk Dance Show kategóriában 10 koreográfiával képviselhette Magyarországot a
nemzetközi megmérettetésen, amely során az alábbi eredmények
születtek:
YOUTH FORMÁCIÓ
II. HELY
MINI CSOPORT
II. HELY
YOUTH CSOPORT 1.
III. HELY
FELNŐTT CSOPORT
V. HELY
YOUTH CSOPORT 2.
VI. HELY
JUNIOR SZÓLÓ (PINTÉR REBEKA)
IX. HELY
FELNŐTT DUÓ
(PRUTZKI CINTIA- JANSZKY FLÓRA)
IX.HELY
Versenyzőink részt vettek az NRG kupa sorozaton is.
Csömör 2017.03.05.
1. hely , youth 1, 2 csoport, Pintér Rebeka, Janszky Flóra-Prutzki
Cintia duó, Prutzki Cintia szóló, László Fanni- Nyári Zoé ,
youth formáció, felnőtt csoport
3. hely Mini csoport, Lökös Luca
2017.04.22-én Jótékonysági Gálát rendeztünk.
Versenyzőinken kívül fellépett hastáncos, elektriboogis, és a
régi versenyzőink. A Bolero Egyesület 10. éves évfordulóját ünnepeltük. A rendezvény nagy sikert aratott.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki támogatásával hozzájárult Egyesületünk sikereihez.
KÖSZÖNJÜK!
A megérdemelt nyári pihenés után, hasonló eredmények reményében lelkesen készülünk tovább a következő megmérettetésekre. 2017.08.07. és 08.12. között edzőtábort tartunk a helyi
torna teremben. Meghívott tanárok tartanak foglalkozásokat,
szabadidőben sokat játszunk. Versenyzőinken kívül várjuk a táncolni vágyó lányokat és fiúkat.
Érdeklődni lehet Czeglédiné Csonka Gabriella 06302254716
Mindenkinek jó pihenést kívánunk a nyáron!!!
Czeglédiné Csonka Gabriella
ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ

9

Könyvújdonságok

II. Mini Spártai Futás Rábapatonán

2017. május 28-án, a Magyar Hősök Emléknapján jelent meg
Burján Imre új falutörténeti tanulmánykötete. A Szemelvények
Rábapatona múltjából című könyv községünk múltjának három
időszakát, történetét eleveníti fel az olvasók számára.
A kötet első tanulmánya Rábapatona első világháborús történetét dolgozza fel. A sorokat olvasva megelevenednek a község
háborús hétköznapjai, a faluban elhelyezett erdélyi menekültek
kálváriája, valamint a Patonán foglalkoztatott háborús hadifoglyok történetei. A gazdag forrásanyagnak köszönhetően megismerhetjük a Rábapatonáról besorozott újoncok, a háborúban
megsérült, vagy hadifogságba került katonák és községünk hősi
hallottainak személyes adatait. Ugyanebben a fejezetben a falu
első világháborús hősi emlékművének viszontagságos történetét
is megismerhetjük.
A második tanulmány a rábapatonai káptalani vízimalom
utolsó évtizedét és felszámolását ismerteti meg az olvasóval. A
vízimalom bérlői által megvalósított modernizálásnak köszönhetően, a patonai malom a győri gőzmalom versenytársa volt az
1860-as években. A vízimalom sorsát végül a Rába folyó szabályozásának előkészítése pecsételte meg.
A könyv harmadik tanulmányában egy napjainkra már teljesen elfelejtett fiatal költő és katolikus pap életútja rajzolódik ki
előttünk. Takácsy József ifjú korában a reformkor egyik szépreményű és rendkívül termékeny költője volt. Az ekkoriban kibontakozó nemzeti romantika kiemelkedő irodalmi képviselőjeként
rendszeresen publikált a korszak irodalmi folyóirataiban. Takácsy
József idős korában, 17 éven keresztül Rábapatona esperes-plébánosa volt. Életének 81. évében falunkban halt meg és itt is lett
eltemetve. Sírkeresztje ma is áll a patonai temetőben.
A kiadvány kereskedelmi forgalomban nem kapható, 1500
forintos áron megvásárolható:
• IKSZT Rábapatona (Kultúrház), Szentháromság tér 1.;
• Burján Imre, Rábapatona, Imre utca 22.
Szintén ez év májusában jelent meg a rábapatonai születésű
Kálóczi Csaba Mihály könyve című családtörténetet feldolgozó
regénye. A XVIII. században játszódó történeten keresztül egy
kisnemesi család, a Kálócziak élete elevenedik meg az olvasó előtt.
A kiadvány kereskedelmi forgalomban nem kapható, 1600
forintos áron megvásárolható:
• Kálóczi Károly, Rábapatona, Rákóczi utca 33.
Burján Imre
alpolgármester

A „II. Mini Spártai Futás 2017” versenyt annak megálmodója, a rábapatonai Szokolics Norbert valósította meg június 8-án, a
Diófa Pizzéria melletti ártéri ligetben.
A helyi Petőfi Sándor Általános Iskola 170 diákja jelentkezett
és a Katica Óvoda 27 óvodása vett részt a terepfutáson. A 800
méter hosszú és 13 akadállyal - köztük kötélmászás, dárdavetés,
függeszkedés, kúszás, palánkon átmászás - ellátott pályát kellett
bejárni a versenyzőknek. A célban minden versenyző kapott érmet és oklevelet.
A gyerekeknek fantasztikus élményben volt részük, a legkisebbek közül sokan örömükben elsírták magukat. Végig jó hangulatban,
egy gyönyörű helyen, jó társaságban
telt a délelőtt. Az esti órákban még
a győri Yakuza SRTG tartott másfél órás edzést 20 fővel a kialakított
akadálypályán.
Németh Annamária
IKSZT vezető
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Út a vadonba- Into the Wild
Mészàros
Àdàm
(Mösze) festményeiből kiállítás volt az IKSZT-ben
június 10-11-én.
A festő alkotói pályája
gyerekkorában kezdődött
ceruza rajzokkal, majd 8
éven keresztül járt rajzszakkörre. 2013-ban a
Trilak Kft. által megrendezett Év festője pályázat
nyertese. A tehetséges fiatal festő 7éve foglalkozik
vászonra festett képekkel,
olajfestményekkel.
Gratulálunk Horváth
Attilának a tombola főnyereményéhez.
Németh Annamária
IKSZT vezető

Digitális Témahét az iskolában
2017. április 3-7. között iskolánk is részt vett a Digitális Témahéten Nemzeti parkok a Z generáció szemével című projekttel.
A 4. osztályos gyerekek egy közös felületen dolgoztak, ahova feltöltötték alkotásaikat: gondolattérképeket, szófelhőket, keresztrejtvényeket, QR-kódokat, rajzokat, videókat.
A munkába bevontuk a nagyszülőket is, akiket a gyerekek
vezettek be a digitális világ rejtelmeibe. Jó volt látni, ahogyan
a Z generáció tagjai türelmesen segítettek nagyszüleiknek QRkódokat olvasni. A gyerekek pedig segítséget kaptak tőlük egy
fogalmazás készítésekor, illetve a térképhasználatban is.

Ez a hét nagyon jó élmény volt mind a gyerekek, mind a nagyszülők, mind a pedagógusok számára. A sok munka meghozta
gyümölcsét: láttuk a gyerekek örömét, lelkesedését, aktivitását.
Még a számítógépet nehezebben
kezelő tanulók is
bekapcsolódtak a
munkába, a hét
vége felé pedig
már bátrabban
használták az alkalmazásokat is.
Külön öröm
számunkra,
hogy a szakmai
zsűri mintaértékű
projektnek minősítette
munkánkat.
Tuboly Rita
és Nagy Edina
tanárok

Egy bajnoki cím margójára
Talán nincs is olyan ember a faluban, aki ne hallott volna
róla, hogy a rábapatonai labdarúgó csapat megnyerte a megyei
hármas bajnokságot. Sokan voltunk kint az utolsó, fölényesen
megnyert mérkőzésen, illetve az azt követő érem- és kupa átadáson. Rengetegen szurkolták végig a szezont itthon és idegenben is, míg mások az interneten keresztül értesültek a meccsek
alakulásáról. Az azonban közös bennünk, hogy mindannyian
szorítottunk a győzelmekért, a bajnoki pontokért.
Most azonban nem is annyira a szurkolókról, nézőkről és
szimpatizánsokról szeretnék szólni, hanem azokról, vagyis inkább azokhoz, akik csupán legyintenek az eredmények hallatán, mondván hogy ez csak egy játék, ahol tíz-húsz fickó futkos másfél órán keresztül, miközben a többiek a pálya szélén
kiabálnak nekik, de a kenyér ettől bizony nem lesz olcsóbb.
Nos, ez utóbbi állítással nehezen tudnék vitatkozni. A
kenyér valóban nem lesz olcsóbb attól, ha a patonai srácok
győznek vasárnap, de bizony sokan közülünk vidámabban ébrednek hétfőn, miközben munkába, iskolába sietnek és könynyebben viselik el a mókuskerék monotonitását, ha eszükbe
jut az előző napi siker. Mindenkinek szüksége van arra, hogy
tartozzon valahova, s ez a csapat és ez a sikerre éhes, lelkes
közönség egymásra talált, összetartozik.
Említhetném, hogy a labdarúgók jó szereplése öregbíti
községünk hírnevét, hírünket viszik ezzel a környéken és a
megyében, de van ennél egy sokkal fontosabb hozadéka is
a sikernek: Az a sok csillogó szemű fiatal, aki kint van a pálya szélén vasárnaponként és nézik a nagyokat, miközben ők
maguk is játszanak valamelyik utánpótlás csapatban. Mert a
Rábapatonai Besenyő SE nem csak az első csapatot jelenti, hanem az összes korosztályos gárdát, sok-sok gyereket is.

Vannak, akik talán még csak az óvodában passzolgatnak a
pöttyös labdával, de látva azt, hogy mennyien szeretik a jó focistákat itt a faluban, egész Magyarországon és a nagyvilágban,
talán egy lökést kapnak ahhoz, hogy valamelyik korosztályos
csapat mezét magukra húzzák és egyszer ők fogják majd a kezükbe a bajnoki serleget.
Mert ugyan most már nap mint nap nézhetjük a sportcsatornákon a Real Madridot, a Juventust vagy éppen a Ferencvárost, de hiába van az orrunk előtt a készülék, ezek a csapatok akkor is távol vannak tőlünk. A mi fiaink viszont közel és
egész más megtapasztalni a szurkolás örömét, a játék szépségét
a pálya szélén állva, a fű illatát érezve, mint a fotelben a TV-t
bámulva.
Lehet, sőt biztos, hogy nem lesz mindenkiből Puskás Öcsi,
Nyilasi Tibor vagy Gera Zoltán, de ha igazolt labdarúgó vagy
„csak” sportos és egészséges felnőtt válik a mostani gyerekekből, már megérte!
És ne felejtsük, Puskás is a grundról jutott el Madridba,
vagy éppen Dzsudzsák Balázs futballkarrierje is a Nyírlugos
SE-ben kezdődött. De ne is menjünk még ennyire messze
sem, hisz a csapatunk kapusa, Nagy Kornél is az első osztályig
vitte korábban. Szóval miért is ne válhatna valamelyik most
még a serdülőben játszó fiatalból elismert, híres, akár európai
hírű játékos?! Nem tudhatjuk, kiben mi rejtőzik! :-)
Szeressük hát ezt a csapatot, ezeket a játékosokat, mert
megérdemlik! Legyünk büszkék az elért eredményeikre!
Én az vagyok.
Kovács Attila
önkormányzati képviselő
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Kirándulások Győrben
Ebben az évben is a Rábapatonai Iskolásokért Alapítványnak
köszönhetően minden felsős osztállyal tettünk egy kirándulást
Győrben, hiszen szerencsére egy csodálatos, műemlékekkel teli
város mellett lakunk, és fontos, hogy a gyerekek minél több nevezetességgel ismerkedhessenek meg.
Iskolánk hatodik osztályos tanulói április 9-én indultak Győrbe,
ahol a nevezetes barokk templomokat és szobrokat nézték meg.
Először a Karmelita templomot csodáltuk meg a gyönyörű
képekkel és szépen faragott padokkal. Megnéztük a templom
mellett található Hab Mária szobrot is. Innen elsétáltunk a közelben lévő Orsolyita templomba. Itt egy kedves apácanővér fogadott bennünket, és bemutatta nekünk a rend történetét és a
templom szépségeit.
Majd sétáltunk a Széchenyi téren és szemügyre vettük a Mária-szobrot és a teret körülvevő szebbnél szebb palotákat. Benéztünk a téren található Múzeum Patikába is.
Ebéd után felsétáltunk a Káptalan–dombra és az ősszel elmaradt Egyházmegyei Kincstárat látogattuk meg, ahol már visszatérő vendégként fogadtak bennünket. Megnéztük a kincstár hihetetlen gyűjteményét és meghallgattuk a tárgyak sokszor regényes
történetét. Lenyűgözött bennünket a hatalmas könyvtár, benne
Magyarország legnagyobb kódexével, ami igazából egy énekes
könyv, tele gyönyörű miniatúrákkal. Hazafelé felfedeztük Harsányi Lajos házát is, ahol utolsó éveit töltötte.
A 7. és 8. osztályosokkal április 9-én a világon egyedülálló öt
templom utcájába látogattunk el. Sajnos az időjárás nem fogadott kegyeibe bennünket, mert nagy hózápor kísérte utunkat.
Először a görög katolikus templomban várt minket László atya, aki bemutatta gyönyörű templomát és mesélt nekünk
arról, hogy miben különbözik a római katolikustól. Ezt rögtön
meg is tapasztalhattuk, hiszen Győr második legnagyobb katolikus temploma következett, ahol még Ferenc József is járt annak
idején. Ezután a református templom nemes egyszerűségét csodálhattuk meg. Betértünk a zsinagógába is, ahol már csak egy
imaterem szolgálja a híveket. Végül megnéztük a gyönyörűen felújított evangélikus templomot, aminek a falában még Napóleon
ágyúgolyói is ott vannak.
Nagyon érdekes történeteket hallhattunk a templomokról, és
igazi különlegesség, hogy itt Győrben mind az öt vallás templomát egy utcában csodálhattuk meg.
Az 5. osztályosokkal június 13-án voltunk a Kőtárban és a Fü-

Látogatás a gyermekkönyvtárban
A 4. osztályos tanulók május 31-én látogatást tettek Győrben,
a gyermekkönyvtárban, ahol két foglalkozáson vettek részt Híres
emberek témakörben.
Megismerkedtek a gyerekek a könyvtárral, a könyvtári jelzettel, valamint az online katalógussal is. A feladatokat mindenki
nagyon ügyesen oldotta meg: a feltett kérdésekre a könyvekben,
lexikonokban keresték meg a választ.
A gyerekek a legjobban az online katalógus használatát élvezték, bár eleinte nehezebb volt számukra az adatbázis használata.
Nagy Edina és Tuboly Rita
tanárok
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les-bástyában.
Köszönjük a Rábapatonai Iskolásokért Alapítvány segítségét,
amely lehetővé tette számunkra ezeket a felejthetetlen kirándulásokat.
Kertainé Bognár Ilona
tanár

Tanulmányi versenyek eredményei
A Czuczor Gergely Megyei Anyanyelvi Verseny:
Németh Vivien 2. helyezés
Koroncó Rákóczi-napok szavalóverseny:
Molnár-Nagy Panna 3. hely
Tét Kisfaludy-napok szavalóverseny:
Molnár-Nagy Panna 3. hely
Bálint- napi Szavalóverseny:
Nagy Kamilla különdíj
Mindannyian 7. osztályos tanulók
Kertainé Bognár Ilona
tanár

Tavasz az óvodában
A tavaszi hónapok nagyon
sok programot tartogattak számunkra. Nagy izgalommal és
verstanulással készültek a gyerekek a kónyi óvodában tartandó
versmondó versenyre, a szüleik
és az óvónénik segítségével. A
gyerekek kiváló teljesítményt
nyújtottak, Gyarmati Marcell
különdíjban részesült.
’’Víz Világnapja’’ alkalmából
vendéget hívtunk a Pannon Víz
Zrt.-től Tóth László személyében, aki terepasztalon és mágnes
táblán, játékos módon szemléltette a víz és a szennyvíz útját, a
gyerekek számára.
Az ikrényi Ovis Olimpián
lelkes csapatunk a 4. helyezést
szerezte meg. Boldogan tértünk
haza az ajándékainkkal.
A ’’Szépen szól a kispacsirta..’’ énekes találkozón az enesei
óvoda meghívására vettünk
részt, amely az ének-zenei programunk része volt. Népdalok
éneklésével szerepeltünk ezen az
eseményen.
A győri Vaskakas Bábszínházba látogattunk el a „Király

Kis Miklós” című előadásra,
ahová Kovács Gábor apuka jóvoltából ingyen szállított minket
a busz.
A ’’Falusi Portatanoda 2017’’
program keretén belül ellátogattunk a Diófa Vendéglőbe,
mindhárom csoporttal, ahol Elli
néni és Feri bácsi sok érdekes információval gazdagított minket
az ott élő állatokkal kapcsolatban.
A győri állatkertben való kirándulás alkalmából azonban
már a messzi vadonban élő állatokkal is találkozhattunk.
A Maci csoport a Mini spártai futáson vehetett részt a hullámtérben.
Gyereknap alkalmából az ovi
udvarán szalonnát és virslit sütöttünk, bábszínházat néztünk,
ugráló váraztunk, kutyaiskolás
kutyusokkal versenyeztünk és
jól éreztük magunkat.
Tavaszi programjaink ezzel
zárultak.
Bukta Zoltánné
óvodavezető

ÉRTESÍTÉS
a Rábapatonai Katica Óvoda nyári zárva tartásáról
Tájékoztatom a Kedves Szülőket, hogy Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő–testülete 3/2017.(I.25.)
számú határozatával az óvodánk nyári zárva tartási idejét:
2017. augusztus 14-től - 2016. augusztus 31-ig
határozta meg.
Nyitás és a gyermekek fogadása: 2017. szeptember 1-jén
(péntek) lesz a nyitva tartási rend szerint.
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Hírek a sportegyesület életéből
2016 decemberében a nagy fagyok megérkezése előtti utolsó pillanatban megtörtént a kis- és nagypálya kapui előtti részek
gyeptéglázása. A munkálatokat sokan segítették társadalmi munkájukkal.
A pályavilágítás korszerűsítéséhez a korábbi támogatókon
kívül további támogatást adott Szabó Dezső, és a LEKRI Kft.
A februárban kezdődött szabadtéri edzéseket már a megfelelő
megvilágításnak köszönhetően saját pályánkon tarthattuk.
2017. januárjában a Besenyő SC Rábapatona Sportegyesület megtartotta éves közgyűlését. A közgyűlésen elhangzott a
pénzügyi beszámoló, melyet a közgyűlés megelégedéssel elfogadott. Sor került tisztújításra is. A három elnök közül Mező Jenő
és László Jenő elnökök egyéb elfoglaltságuk miatt lemondtak
vezetői tisztükről, helyettük Nagy Kornélt és Császár Imrét választották meg az egybegyűltek. Döntés született arról is, hogy az
egyesület nevét Rábapatonai Besenyő Sportegyesületre módosítsuk, a rövid név pedig Rábapatonai BSE lett.
Februárban Sportbált, és jótékonysági gyűjtést szerveztünk.
Mindkét esemény sikerrel zárult. Az összegyűlt támogatást még
ebben a hónapban át is adtuk a támogatni kívánt családnak.
Április 14-én újra összegyűlt a falu apraja-nagyja, hogy a
sportpályát és környékét szépítsük. Összegyűjtöttük a korhadó
faleveleket, pótoltuk a hiányzó tujákat, beállítottuk a Kanizsa
Józseftől kapott kétszárnyú kaput, lefestettük szürkére a pályákat szegélyező korlátokat. Az edzőpályán leállítottuk a labdafogó
hálót tartó oszlopokat. A jelenlegi szemet gyönyörködtető zöldfehér színezés Papp László és segítői keze munkáját dicséri.

Mé
bb a hónapban
hó b Molnár-Nagy
M l á N Béla
Bél polgármester
l á
iá
Még ebben
irányításával, az önkormányzat finanszírozásában murvás parkoló
került kialakításra az öltöző előtti területen, megszüntetve az esőzések utáni áldatlan állapotokat.
Április 30-ára Csapó Szilárd és Bognár Szabolcs felajánlásaként felállításra került a „Besenyő-les”, amiről a mérkőzéseket
rögzíteni lehet. Az utolsó hazai mérkőzésre felhelyeztük rá a Bognárné Németh Nikolett által festett egyesületi címert.
A pályák füvének minőségi javításához Takács Antaltól és
Barta Gézától kaptunk segítséget műtrágyázás és permetezés
formájában.
Rendezvényeinkhez Kovács Gusztáv, Szöllősi Alex és Tóth
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Szabolcs étel alapanyag felajánlásával járult hozzá.
Az idei évben is pályáztunk
az önkormányzatnál támogatásra. A megpályázott teljes összeget elnyertük egyesületi céljaink
megvalósításához.
Ezúton is köszönöm, vezető társaim nevében is, az
egyesület részére érkezett felajánlásokat, támogatásokat,
az elvégzett társadalmi munkákat.
A gyerekek télen sem pihentek, teremtornákon vettek részt.
A tavaszi szezonban is, a Bozsikprogram keretében, mindegyik korosztály számára rendeztünk
tornát, ahol gyerekeinknek hazai környezetben szurkolhatott a
szépszámú közönség.
Az U7, U9, U11, U13, U14 és U16-os korosztályoknak továbbra is Nagy Kornél és Rácz Zoltán irányításával zajlanak az
edzések. Annak érdekében, hogy U14-es és U16-os játékosaink
is játéklehetőséghez jussanak, továbbra is kölcsönben az öttevényi sportegyesület megfelelő korosztályos csapataiban játszanak.
Mindkét csapat bronzérmes lett a saját bajnokságában.
Júniusban a szezon zárásaként ismét megrendezésre került a
Családi nap, ahol kicsik és nagyok együtt focizva, játszva köszöntek el egymástól a nyár végi újrakezdésig.
Női csapatunk a Megyei Kispályás Női Bajnokságban
szerepelt, és a 12. helyen végzett. Házi gólkirályuk Németh Nikolett lett. A Farkas Roland edző vezette csapat januárban ismét
nagy sikerrel rendezte meg az Éjszakai Tornát, húsvétkor pedig a
Nyuszi Kupát.
Férfi felnőtt és tartalék csapatunk a megyei harmadosztályban
szerepelt. Tartalék csapatunk Szöllősi Alex játékos edző vezetésével a bajnokságban a 9. helyen végzett.
Felnőtt csapatunk fölényesen, a második helyezett nagy rivállist 12 ponttal megelőzve, megnyerte a bajnokságot. Házi gólkirrályunk, egyben a bajnokság gólkirálya is Torma Attila (Zsenya)
llett. A felnőtteket továbbra is Végh László, a tartalék csapatot
SSzöllősi Alex irányította. A bajnokság megnyerésével, a felsőbb
oosztályba lépéshez szükséges követelmények teljesítése okán bizttosan változások jönnek a csapatok életében.
Szurkolóink egyesületünkről, csapatainkról, támogatóinkról,
a rábapatonai futball múltjáról olvashatnak a www.besenyosc.
hu honlapon. A mérkőzéseken történtekről mindig friss híreket
találnak a Molnár Miklós által szerkesztett Besenyő SC Rábapatona facebook oldalon.
Nyári rendezvényeink
2016. 07.15. Rábapatona – Egyházkarcsa öregfiúk mérkőzés.
2016. 07. 29 – 30. XXXI. Besenyő Kupa.
2016. 08. 26. II. Kis Besenyő Kupa az utánpótlás csapatok
számára.
Szeretettel várjuk szurkolóinkat a fenti rendezvényeinkre is.
Molnár Ottó
elnök

ARANYOS VASÁRNAP
Két éve, az új egyesület alakulásakor,
még kevesen gondolták volna, hogy újjászervezett csapatunk ilyen jól fog szerepelni
a bajnokságban.
2017. június 11. nevezetes napként vonul be Rábapatona sporttörténetébe. 21 év
után újra bajnokcsapatot ünnepelhettünk
településünkön.
Az utolsó bajnoki mérkőzésen, a
patonai búcsú délutánján, hazai környezetben, hazai szurkolók népes tömege előtt
a Bezi ellen fölényesen (10:0) megnyert
utolsó mérkőzéssel is bizonyították a csapat
tagjai, hogy érdemesek a bajnoki cím vise-

lésére. A mérkőzésen a kezdő rúgást Nagy
Csaba, az utolsó patonai bajnokcsapat csapatkapitánya végezte el.
Felnőtt férfi csapatunk Végh László
edző irányításával toronymagasan vezetve megnyerte a Megyei III. osztály Zefiro
Győr-Mosonmagyaróvári Csoport bajnokságát, 12 ponttal megelőzve a tavalyi bajnok Csikvánd csapatát.
Még egy okunk is van az ünneplésre,
hiszen csapatunk játékosa, Torma Attila
lett a bajnokság gólkirálya. 49 találatával
a megyében a legtöbb gólt rúgva szerezte
meg a gólkirályi címet.

A bajnokcsapat tagjai: Nagy Kornél,
Rácz Péter kapusok, Bán Bertalan csapatkapitány, Balázs Bertalan, Bognár Olivér,
Császár Dominik, Fehér László, Gáspár
Bence, Karácsony Tibor, Kertai Márk,
László Krisztián, László Martin, Máté
Miklós, Molnár Ramón, Nagy József,
Németh Gábor, Ócs Sándor, Reisinger
Attila, Szabó László, Szöllősi Alex, Torma Attila, Varga Martin, Varga Zoltán,
Vég Antal mezőnyjátékosok, Végh László
vezetőedző.
A mérkőzést követően a csapat és a
szurkolók óriási ünneplése közepette
Molnár-Nagy Béla polgármester akasztotta a játékosok és az edző nyakába a várva
várt aranyérmet, és adta át a bajnokság
megnyeréséért járó kupát.
A mérkőzésre kilátogatóknak, a szurkolóinknak, az ünneplés szervezésében és
lebonyolításában résztvevőknek és vezetőtársaimnak is köszönöm, hogy segítettek
méltón megünnepelni és felejthetetlenné
tenni a résztvevők számára ezt az örömteli
pillanatot.
Molnár Ottó, elnök

Idén is sikeresen indult a horgász szezon
Ebben a tanévben ugyancsak kicserélődött a horgászszakköre járó gyerekek köre.
Több jeles horgászunk kinőtte a gyerek
kategóriát, kimaradt az általános iskolából,
helyettük viszont nagyon sok elsős kisdiák,
közöttük lányok is, kapcsolódott be a munkába.
A versenyszezon áprilisban kezdődött.
Molnár Ferenc tanítványai az idén is nagyon szépen szerepeltek a különböző versenyeken.
2017. április 22-én rendezték meg Győrben a Mosoni-Duna Holtágon a Szigetköz
Horgász Egyesület gyermek és ifjúsági háziversenyét. A versenyen a horgászatban,
dobásban és elmélet versenyszámokban az összetett eredményeket
díjazták. Gyermek kategóriában 1. helyezést ért el Stoller Norbert,
3. helyen végzett Molnár Ottó. 4. helyezésével Molnár Marcell is
kvalifikálta magát a megyei versenyre. Az ifjúsági kategóriában 1. helyezett Stoller Ambrus, 2. helyezett Nagy Zoltán lett.
2017. május 7-én a Patona és Ikrény között elterülő „Tanítók
vizén” megrendezett ifj. Pápai Ottó törpeharcsafogó emlékversenyen
is jól szerepeltek a szakkörösök, illetve az egykori szakkörösök. Gyermek kategóriában 1. helyen végzett a még csak első osztályos Takács
Ádám. Külön kiemelném, hogy ez a picurka fiú a felnőttekkel és az
ifikkel összesített összetett versenyben 2. helyezést szerzett, ami azt
jelenti, hogy ezen a versenyen csak egyvalaki fogott nála több halat.
Ifjúsági kategóriában 1. helyen Nagy Zoltán, 2. helyen Hermann
Patrik végzett.
2017. május 13-án Győrben, az Iparcsatornán került megrendezésre a megyei szövetség által kiírt megyei gyermek és ifjúsági vetélke-

dő. Az idei évben bevezetett a megyei hordő
gász szövetség egy új kategóriát (ivadék),
gá
ahol azok indulhattak, akik 20016. decah
ember 31-ig nem töltötték be tízedik életem
évüket. A lehetőséget kihasználva nevezte a
év
Szigetköz Horgász Egyesület gyermekeinSz
ket a megfelelő kategóriákban a versenyre.
ke
A verseny izgalmasra sikeredett, a horgászatot egy zivatar és nyári zápor szakította
sza
meg, így ez a versenyszám a tervezettnél
m
rövidebb ideig tartott. Viszont a megyei
röv
versenyen a klasszikus versenyszámok melve
lett – minden kategóriában különböző nelet
hézségű feladatokkal – a barkácsolásban is
hé
bizonyítaniuk kellett a fiatal horgászoknak.
biz
Ezt a számot külön nem díjazták, de az összetett eredménybe beszámított a barkácsolás sikeressége vagy sikertelensége is. Mondanom
sem kell, hogy innen sem jöttünk haza üres kézzel. Ivadék kategóriában Molnár Marcell 1. helyezést ért el dobásban, halfogásban és öszszetettben is. Gyermek kategóriában Stoller Norbert 1. helyezést ért
el dobásban, 2. helyezést ért el a szellemi vetélkedőn. Ifjúsági kategóriában Nagy Zoltán tarolt: 1. helyezést ért el a szellemi vetélkedőn,
1. lett a halfogásban, 3. helyezést ért el dobásban és megszerezte az
összetett kategória 1. helyét is. A legtöbb halat kifogó versenyzőnek
különdíjat ajánlottak fel. Ezt is Zoltánunk hozta haza. Stoller Ambrus 2. helyezést ért el a szellemi vetélkedőn.
Eddig nagyszerű eredményeket értek el ifjú horgászaink, melyhez
gratulálunk a versenyzőknek és a felkészítőnek, és a versenyszezon
még nem ért véget…
További sok sikert kívánunk az évben hátralevő versenyekre.
Molnár Csilla, szülő
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Aranymise
2017. június 10-én templomunkban tartott szentmisét Szalai
K
Kálmán
rábapatonai születésű, hegyeshalmi plébános atya 50
é
éves
papi jubileuma alkalmából. Az aranymisés áldást követően,
a Tájházban fogadta és látta vendégül a család az egybegyűlteket.
U
Utólag
is sok erőt és jó egészséget kívánunk Szalai Kálmán atya
t
további
áldásos tevékenységéhez.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

Látogatás
2017. június 21-én, Horváth László rábapatonai gazda meghívását elfogadva, térségünkbe látogatott
Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter úr. A koroncói vadászházban tartott fórumon aktuális
kérdésekről egyeztetett a jelenlévőkkel.
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