XV. évf. 2018. II. szám

Polgármesteri tájékoztató
Beszámoló Rábapatona Község Önkormányzatának
2017. évi tevékenységéről
Önkormányzatunk 2017. 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 2016-os év, záró pénzmaradványa 41 278 E Ft volt, amely
összeggel indultunk a 2017-os évben, és amely összeg alapját képezte 2017. évi fejlesztéseinknek.
A 2017-es évben a három fő adóbevételi forrásunkat az alábbiak szerint terveztük, illetve az alábbiak szerint történt teljesítésük.
Adónem

Eredeti
előirányzat

Teljesítés

Vagyoni típusú adó (kommunális adó)

8 000 E Ft

8 152 E Ft

Termékek és szolgáltatások adói
(iparűzési adó)

45 000 E Ft

50 128 E Ft

9000 E Ft

9 674 E Ft

Gépjárműadó helyben maradó része

A település működtetése a 2017-es évben zavartalan volt, amelynek fedezetet az állami finanszírozás és adóbevételeink egy része
biztosította.
A lakosság és civil szféra részére, többek között az alábbi támogatásokat biztosítottuk.
• Közel 5 000 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.
• Megajándékoztuk a település 65 év feletti lakóit év végén több mint 800 E Ft értékben.
• Támogattuk a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj
pályázat kapcsán a felsőoktatásban tanuló rábapatonai
fiatalokat, több mint 1 000 E Ft összeggel.
• Több mint 100 erdei m3 tűzifát biztosítottunk a rászo-

rulók részére állami és saját forrásból.
• Települési támogatás biztosítottunk, több mint 1 000
E Ft értékben.
A 2017-es évben az alábbi pályázati lehetőségeket sikerült
kihasználnunk és megvalósítanunk, valamint az alábbi önerős
fejlesztéseket, beruházásokat valósítottuk meg.
• Március 15-én átadásra került a Közép- és Kelet-európai
Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
támogatásával, az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére létrehozott Büszkeségpont. Az emlékmű
4.000 E Ft pályázati támogatásból valósult meg.
• A fenti Közalapítvány támogatásával, a Magyar Hősök
Emléknapja alkalmából Önkormányzatunk megjelentette Burján Imre: Szemelvények Rábapatona múltjából
című tanulmánykötetét.
• 2017 év tavaszán civil kezdeményezésre, önkormányzati koordinálással egy életmentő defibrillátor készülék
beszerzése valósult meg, valamint az Óvoda épületében
egy sószoba került kialakításra. A beruházások összértéke megközelítette a 2 000 E Ft-ot.
• Az év első felében 1 500 E Ft értékű beruházás keretében, egy elhanyagolt, külterületi fontos összekötő utat,
az ún. Madarasi utat is közlekedésre alkalmassá tettük,
amely a település északi külterületeinek megközelíthetősége szempontjából fontos útszakasz.
• Szeptemberben, az AUDI Önkéntes Nap keretében
került sor egy kihasználatlan, csak részben kialakított
zöldterület parkosítására.
• Az év folyamán az óvodában, valamint a temető területén balesetveszélyes, elhasználódott kerítések cseréjére
került sor, elvégeztük az IKSZT nagytermének világítás
korszerűsítését, valamint elkezdődött a korábbi tűzoltószertár felújítása is. Az Árpád és Deák utcákban új,
aszfalt burkolatú járda kerül kialakításra. A beruházások
összértéke meghaladta a 10 000 E Ft-ot.
• 6 000 E Ft összegű támogatást nyert önkormányzatunk
az ASP központhoz való csatlakozás kialakítása során
végzett informatikai fejlesztésekre, amelynek megvalósítása megtörtént.
A 2017-es évben is sikerült településünkön értékteremtő
beruházásokat megvalósítanunk, amelyeknek értéke meghaladta a 20 000 E Ft-ot.
folytatás a 2. oldalon
ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
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Tájékoztató a 2018. évi tervekről
az elfogadott költségvetés tükrében
2018. évben költségvetésünket igyekeztünk úgy összeállítani,
hogy kötelezően ellátott feladatainkon túl ismét jelentős fejlesztéseket tudjunk megvalósítani önerőből és pályázati lehetőségek
révén.
Ebben az évben három jelentős fejlesztést terveztünk, amelyek
megvalósítása és előkészítése jelenleg is folyamatban van.
Legnagyobb beruházásunk, a település belterületi úthálózatának szinte teljes körű felújítása, amely keretében 16 útszakasz
kap új aszfaltburkolatot. A 201.270 E Ft értékű beruházást
150 000 E Ft állami hozzájárulással felvett hitelből és önerő felhasználásával valósítja meg Önkormányzatunk. A beruházás befejezésének határideje 2018. június 30.
A TOP-3.1.1-15 pályázati forrás révén, a 2017-es évben
51.187 E Ft pályázati támogatásban részesült településünk, a Rákóczi utcában az óvodát a faluközponttal összekötő kerékpárút
létesítése tárgyában. A kivitelezésre várhatóan ez év őszén kerül
sor. Egy lakossági fórum keretében már ismertettük az elképzeléseket, a konkrét tervek ismertetésére egy ismételt lakossági fórum
keretében kerül majd sor.

Egy sikeres pályázat révén, a tavasz folyamán elkezdődött az új
sportöltöző megépítése. Az elnyert 17 519 E Ft összegű támogatást önkormányzatunk 7 508 E Ft önerővel egészíti ki, amelynek
révén az öltöző megépítése mellett megtörtént már a centerpálya
felújítása, valamint egy pályakarbantartó eszköz beszerzése is.
A 2017-es évet egy sikeres pályázattal zártuk. A Széchenyi út
járdafelújítására beadott pályázatunk 12 741 E Ft támogatásban részesült, amelyet 2 248 E Ft összeggel kell kiegészítenie településünknek. A járda megépítésére várhatóan 2019. év tavaszán kerül sor.
A fenti már megkezdett beruházásokon túl, több mint 8 000
E Ft összegű kisebb fejlesztést terveztünk megvalósítani az év
folyamán, amelyek közül már elkészült az Egészségház és a Polgármesteri Hivatal világítás korszerűsítése, valamint folyamatban
vannak külterületi fő közlekedési utak felújításai.
Úgy gondolom, hogy 2018. évi fejlesztéseink olyan értékteremtő beruházások lesznek településünkön, amelyek óriási léptékű pozitív változásokat hoznak a Rábapatonán élők mindennapjaiba, hozzájárulva egy dinamikusan fejlődő, élhetőbb település
kialakításához.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

A civil szervezetek önkormányzati támogatása
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. 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.
A 2018. március 19-i határidőig 5 db civil szervezet nyújtott be pályázatot vissza nem térítendő önkormányzati támogatásra, illetve természetbeni támogatásra. A pályázatok
között érvénytelen nem volt.
A civilszervezeti pályázati rendszer keretében a megváltozott jogszabályi körülmények között csak a szervezettel

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 Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. 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 16/2018.(III.28.) határozatával az alábbiak
szerint:

Civil szervezetek
A civil szervezet neve:
Rábapatonai Polgárőr Egyesület és Közéleti Klub
Rábapatonai Besenyő Sportegyesület
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Megállapított
támogatási összeg:

Természetbeni
támogatás:

300.000,- Ft

-

1.000.000,- Ft

Bolero Tánc és Sport Egyesület

300.000,- Ft

Rábapatonai Óvodásokért Alapítvány

100.000,- Ft

Az öltöző közüzemi költségei.
IKSZT terem használata, a falubusz
használata a hatályos szabályzat
előírásainak figyelembevételével.
-

Bilibáncs Népi Hagyományőrző és Kulturális Alapítvány

300.000,- Ft

-
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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 az alábbiak szerint:

Személytársulás neve:

Megállapított támogatási
összeg

Nyugdíjasok Baráti Köre

150.000,- Ft

Horgász Szakkör

50.000,- Ft

Szivarock Együttes

70.000,- Ft

Rábapatonai Női Klub

60.000,- Ft

PS Ált. Iskola énekkara

100.000,- Ft
Molnár-Nagy Béla
polgármester

Temetői díjak változása
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. március 28-i ülésén a 4/2018.(III.29.) önkormányzati rendeletével módosította a köztemető rendjéről
és a temetkezési tevékenységről szóló 18/2001. (XI. 29.)
önkormányzati rendeletét.
A rendelet tartalmazza a 2018. április 1-jétől hatályos
• temetkezési helyek megváltási díjait, valamint
• a temető létesítményeinek igénybevételi díjait
az alábbiak szerint:
A temetkezési helyek megváltási díja
1.
2.
3.

Egyes sírhely
25 évre
15.500.- Ft/sírhely*
Urna sírhely
25 évre
12.400.- Ft/sírhely*
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 14.000.- Ft*
Halott átvételének díja alkalmanként 4.000.- Ft*
Hamvak átvételének díja alkalmanként 3.200.- Ft*
Hulladékkezelési díj
4.000.- 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

Rábapatona Község Szabályozási
Tervének módosítása
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Rábapatona
Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2018.
(III.28) határozata alapján, a településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével, egyszerűsített eljárás indult
Rábapatona község szabályozási tervének módosítására.
A tervdokumentáció megtalálható a
www.http://rabapatona.hu/onkormanyzat/dokumentumok/szabalyozasi-terv-modositas-2018
weboldalon. Várjuk az esetleges véleményeket.
dr. Németh Balázs
jegyző

FELHÍVÁS
szemétlerakás ellen
Tisztelt Lakosság!
Településünkön az illegálisan lerakott szeméthalmok
száma ugyan csökkent, azonban a probléma továbbra is
fennáll a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett
konténerek környezetében, ugyanis egyre többen gondolják úgy, hogy ezeken a helyeken – a konténereken kívül
is - bármit le lehet rakni. Az illegális módon lerakott hulladék szennyezi a környezetet és súlyos közegészségügyi
veszélyeket is rejt magában.
Rábapatona községben - közszolgáltatás keretében - a
kommunális hulladékok gyűjtése, szállítása és végleges elhelyezése megoldott. Ezenkívül a szelektív gyűjtőszigeten
lévő konténerekbe a lakosság ingyenesen, szelektíven válogatva minden nap 0-24 óráig elhelyezheti a konténereken
feltüntetett típusú (üveg, papír, műanyag és fém) hulladékát.

Mindannyiunk közös érdeke, hogy visszaszorítsuk az illegális szemétlerakást, és helytelen
szemétgyűjtési szokásainkon változtassunk!
Felhívom a Lakosság figyelmét, amennyiben az illegális hulladéklerakás nem szűnik meg településünkön,
abban az esetben kénytelen leszek jogi eszközökkel fellépni az elkövetővel szemben. Első alkalommal figyelmeztetésben részesítem az elkövetőt, ezt követően pedig
a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri
Járási Hivatalánál – a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 196. §-ban foglaltak
alapján – szabálysértési eljárást kezdeményezek.
Megértésüket és együttműködésüket köszönöm.
dr. Németh Balázs
jegyző
ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
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TÁJÉKOZTATÓ
Igazgatási szünetről
A Kormány 2012. március 07. napján közzétett, 30/2012.
(III.7.) Korm. rendeletében foglaltakra tekintettel Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

28/2018.(IV.25.) határozatával a
Polgármesteri Hivatalban

2018. július 23-tól augusztus 26-ig, valamint
2018. december 24-től 2019. 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.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

dr. Németh Balázs
jegyző

„Bevált módszerek és hasznos
ötletek a szakembertől kezdő
és haladó kertészek számára”

A múlt szakmáinak felidézése
Rábapatonán
Az NMI Művelődési Intézet belső képzést indított a Népművészeti Egyesületek Szövetségével együttműködve az V. Kulturális Közfoglalkoztatási Programban résztvevő közfoglalkoztatott
munkatársak részére. Győr-Moson-Sopron megyében 2018. május 15–17-én, Rábapatonán az IKSZT-ben került megrendezésre
a népi kézműves program. A szervezők célja volt, hogy a résztvevők megismerjék a népi kézművességgel kapcsolatos alapismereteket, munkamódszereket és megéljék az önálló alkotás örömét.
Kiss Ágota gyöngyfűzőtől megtudták, hogy Magyarországon
nagy hagyománya van a gyöngyfűzésnek, elsősorban a Sárközben. Leggyakrabban a néptáncosoknak készítenek nyakláncokat,
hazánkban alapvető viselet a kaláris.
Káldi Károly helyi fazekasmester bevezette a résztvevőket az
agyagművészet világába. Elmesélte, hogy az agyag felhasználása
ősidők óta ismert, a magyar fazekasság a középkorban alakult ki.
Lehetőség nyílt betekinteni Karcsi fazekasműhelyébe is.
Téri Décsei Julianna szövés alapismereteinek bemutatójával
zárult a 3 nap, különböző szövési technikák elsajátításával.
Németh Annamária
IKSZT vezető

Nagykutasi Viktor kertész, szakíró előadása
2018. május 31-én tartott előadást Nagykutasi Viktor kertész,
szakíró Rábapatonán az IKSZT-ben. Az érdeklődők a kert okos
megtervezéséről, a növények helyes ápolásáról hallhattak hasznos
dolgokat, különösen nagy hangsúlyt fektetve a növényvédelemre,
a permetszerek helyes használatára. Tájékoztatást adott a fák gondozásával kapcsolatban is, a fák metszésére vonatkozó praktikus
tanácsokat osztott meg a jelenlévőkkel. A kártevők elleni védekezésben hasznos tudnivalókkal látta el a hallgatóságot, mind a
vegyszerek megfelelő használatát illetően, mind pedig a kártevők
elleni fellépés természetes módjával kapcsolatban. Az előadó kitért a helyes öntözési módok alkalmazására is. Ő maga is kertészkedik otthonában, saját tapasztalatait hozta példának, Diavetítéssel tette még szemléletesebbé, érthetőbbé mondanivalóját.
Az előadás végén lehetőség nyílt kérdéseket feltenni, amelyekre
Viktor szívesen válaszolt. Reméljük, hogy az előadás tanulságos
volt, és hasznos tippekkel, ötletekkel gazdagodtak a rendszeresen
kertészkedő lakosok.
Németh Annamária
IKSZT vezető

Utcaelnevezés Rábapatonán
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 34/2018.(V.30.) határozatával a Petőfi utca
folytatásában, az 1116/2 hrsz-ú önkormányzati utat,
2018. július 1-jei hatállyal

Markó Árpád utcának
nevezte el.
Molnár-Nagy Béla
polgármester
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Nemzeti ünnep – 2018. március 15.

Molnár-Nagy Béla polgármester ünnepi beszéde
Tisztelt ünneplő közösség!
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket az 1848-49
évi magyar forradalom és szabadságharc 170. évfordulóján.
Mi is történt március 15-én? Kitört a pesti forradalom,
kinyilvánítottuk szabadságvágyunkat, függetlenségi igényünket, amelyet fegyverrel is meg akartunk védeni.
Március 15-én azonban nemcsak az 1848-as pesti forradalomra, az azt követő szabadságharcra, az elesett hősökre,
az elüldözöttekre, a megtorlások áldozataira kell emlékeznünk, mert március 15-e nem csak egy történelmi esemény
megünneplése, nemcsak tisztelet őseink irányába, hanem
egy jelkép is a magyar nép életében, nemzetünk, magyarságunk ünnepe.
Egy jelkép, amelyben benne van a rebellis, lázadó természetű népünket jelképező erő, az oly sokszor reménytelen
helyzetben kitartásunkat, becsületünket jelképező hűségünk és hajtóereje állandóan elégedetlen nemzetünknek; a
remény.
Talán nem véletlen, hogy az 1848. évi XXI. törvény tette nemzetünket hivatalosan szimbolizáló jelképpé nemzeti
lobogónkat, nemzeti színeinket, amelyben a piros az erőt, a
fehér a hűséget és a zöld a reményt jelképezi
Március 15-én tehát nemcsak a történelmi eseményt
ünnepeljük, hanem a 170 éves történelmi eseményből kiindulva nemzeti összetartozásunkat, jelképesen nemzetünket,
magyarságunkat is ünnepeljük.
Fontos tudnunk, fontos elismételnünk minden évben a
helyi megemlékezésünkön, hogy az 1848-as márciusi események milyen hatással voltak településünk életére, milyen helyi vonatkozásai voltak Rábapatonán a márciusi forradalomnak. Fontos ezt azért tudnunk, hogy lássuk, mi is részesei,
alakítói voltunk nemzetünk sorsának és ugyanígy alakítói

vagyunk jelenének és alakítói lehetünk nemzetünk jövőjének, így Rábapatona jövőjének is.
A jobbágyfelszabadítás eredményeként, a korábbi káptalani jobbágy patonaiak függősége átalakult, az 1848. évi
törvényeknek megfelelően községi előjáróságot választottak
az itt élők maguk közül, szabadon.
Nemzetőrség felállítására is sor került a településen. Rábapatonán, Ikrény pusztával együtt 4 fő önkéntesen jelentkező és 62 fő kötelezett nemzetőrt írtak össze 1848 májusában, amelyek mozgósítására 1848 őszén került sor. 1848.
október 6-án Kováts Sándor vezetésével 120 nemzetőr férfi
vonult ki a vereséget szenvedett, visszavonuló Jellasics csapatainak megfigyelésére. 1848 december 26-án szállták meg
az osztrák csapatok Rábapatonát és a szabadságharc alatt
szinte végig az osztrákok ellenőrzése alatt volt településünk.
Az 1848-49 évi eseményeknek köszönhetően, azonban nemcsak a magyar társadalom, hanem településünk is átalakult.
A forradalmat és szabadságharcot látszólag elveszítettük,
azonban mégsem így van. Ha nem tört volna ki 1848. március 15-én a pesti forradalom, akkor veszítettünk volna és
hiába fojtották vérbe szabadságharcunkat, nemzetünk mégis
nyert. Nyertünk egy olyan jelképes ünnepet március 15-én,
a tavasz kezdetén, amelyből évente feltöltődhetünk, amelyben összetartozásunkat, magyarságunk megmaradását ünnepelhetjük.
Engedjék meg, hogy Kölcsey Ferenc szavaival zárjam
gondolataimat, amely még mindig jó tanács lehet mindenapjainkban, döntéseinkben is mindannyiunk számára.
Jelszavaink valának: haza és haladás. Azok, kik a haladás helyett maradást akarnak, gondolják meg: miképpen
a maradás szónak több jelentése van. Korszerinti haladás
épen maradást hoz magával; veszteg maradás következése
pedig senyvedés.
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Magyar Hősök Emlékünnepe - Rábapatona, 2018. május 27.
Burján Imre alpolgármester ünnepi beszéde
Szabadság! Itten hordozák
Véres zászlóidat
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszu harc alatt.
Tisztelt Emlékező Közösség!
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Atya!
A bevezetőben említett gondolatok talán mindannyiunk számára ismerősen csengenek. Az elhangzott sorokat Vörösmarty
Mihály 1836-ban vetette papírra Szózat című versében. Vörösmarty ismert sorai nem csak a saját korában érvényes mondanivalót fogalmaznak meg, hanem jelenkorunkban is kikezdhetetlen igazságot hordoznak. Ezen gondolatok örökérvényűségét
a magyar államiság több mint ezer éves történelme bizonyítja. A
szabadság és a függetlenség megtartása, védelmezése, vagy vis�szaszerzése mindig küzdelemmel, véres áldozattal jár együtt. A
szabadság oltárán nemzetünk legjobbjai, ismert és névtelen hősei
áldozták fel életüket a haza és a nemzet függetlenségéért.
Tisztelt Megemlékezők!
A mai napon, május utolsó vasárnapján az ország szinte minden településén, valamint a Kárpát-medence magyarok lakta vidékein a magyar hősök emléke előtt tisztelgünk. Hősök nélkül
nincsen nemzet. Történelmünk minden korszakát hőseink áldozatkészsége, vitézsége ragyogta be és nélkülük már régen elpusztulunk volna. Itt Patonán, a mi kis közösségünknek is megvannak
a saját, többnyire a névtelenség homályába vesző hősei. Elődeink
is kivették a részüket a nemzet sorsfordító küzdelmeiből. Védték
a végeket az oszmán török időkben, küzdöttek a szabadságharcok idején, s harcoltak falunk legjobbjai a XX. század két nagy
világégésének szinte minden frontvonalán. A két világháborúban
több száz patonai fiatal harcolt, sokszor emberfeletti módon, és
közülük sokan elestek, hősi halált haltak a doberdói fennsíkon,
Galíciában, Erdélyben vagy éppen a Don-kanyarban. Emlékezzünk hát rájuk, hisz a ma élők megemlékezése, főhajtása ad értelmet hős katonáink áldozatának. A
csatatereken életüket adó katonáink mellett azonban nem szabad megfeledkeznünk a háborúk
polgári áldozatairól sem. A második világháború
borzalmai Rábapatona civil lakosságának körében
is halált hoztak.
Tisztelt Egybegyűltek!
Valamennyiünkben, az idősebb és fiatalabb
korosztályokhoz tartozókban is tudatosulnia kell,
hogy a világháborúkban nagyapáink, dédapáink,
ükapáink harcoltak, saját családtagjaink. Valamilyen módon mindannyian érintettek vagyunk,
amikor a világháborús hősökről beszélünk. Mindenkit, a jelenlévőket, különösen a fiatalokat arra
buzdítom, hogy járjanak utána, ismerjék meg hős
családtagjaik, dédapáik, ükapáik élettörténetét.
Aki megteheti, az szánjon arra is időt, energiát,
6
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hogy felkeresse felmenői küzdelmeinek helyszíneit, a hősi halált
halt elődök sírját Doberdótól, a mai Olaszország és Szlovénia
határvidékétől az északi és Keleti-Kárpátokon át Galíciáig, vagy
akár a Don kanyarnál, a rudkinói honvédtemetőben.
Tisztelt Emlékezők!
Elődeinkkel szemben mi egy szerencsésebb korban éljük
mindennapjainkat. Nemzetünk szabadsága és személyes szabadságunk is olyan természetes dolog számunkra, mint a levegővétel. Pedig ez nem így van. Vérzivataros történelmünk bizonyítja, hogy a Szabadságért nap mint nap tenni kell, áldozatot kell
hozni érte. Szerencsések vagyunk, hisz ma nem fegyverrel kell
védenünk és nem kell véres áldozatot hoznunk mindennapi szabadságunkért. Napjaink kényelme, multikulturális világa, a javak
hajszolása azonban a hagyományos értékeink, éberségünk, túlélési ösztöneink lazulásához, felhígulásához, elvesztéséhez vezetnek.
Önzőség, az egymástól való elidegenülés világát építjük. Ezzel
azonban veszélyes útra tévedtünk. Mit kell hát tennünk, hogy
méltó örökösei lehessünk hőseink hazáért és nemzetért hozott
életáldozatának?
Nap mint nap dolgoznunk kell nemzetünk egységének megteremtéséért, bátran ki kell állnunk nemzeti érdekeinkért és függetlenségünkért, bizalommal kell lennünk a jövő felé, amelynek
legfőbb záloga a gyermek és a gyermekvállalás, valamint nemzeti,
keresztény értékeink megtartása és továbbadása az utánunk jövő
nemzedékeknek. Bizalommal kell lennünk egymás felé is, mindennapjainkban ne csak saját boldogulásunkat keressük, hanem
a nemzeti és települési közösségünk boldogulását is tartsuk szem
előtt, mert ennek okán saját boldogulásunkat is könnyebbé tehetjük. Feladatunk tehát nem kevés és nem kicsi. Ehhez a küzdelemhez, szabadságunk megőrzéséhez adjanak erőt mindannyiunk számára Wass Albert következő gondolatai:
„Aki bántja a magyart, Téged is üt. Nemzeted jussát, igazát védeni kötelességed. Csak úgy lesztek erősek,
ha megvéditek egymást. Mert bármelyik magyar
vesztesége a Te veszteséged is.”

Európa-nap
Idén először vettünk részt Győrben a városháza előtt megrendezett Európanapon. Az alsó tagozatból a 3. és a 4. osztály, felső tagozatból az 5/A és az 5/B
osztály vett részt. Először kaptunk egy feladatsort, amelyen Győr nevezetességeihez kapcsolódva mindenféle furfangos kérdést kaptunk. Ehhez végig kellet
járnunk a Belvárost és megkeresnünk a megfejtéseket. Utána az Európa Unióval
kapcsolatos feladatsort kellett megoldanunk, és fel kellett ismernünk néhány
európai nevezetességet is.
A felső tagozatosok között az 5. b osztály II. az alsó tagozatosok között a 4.
osztály I. helyezést ért el.
Rengeteg játékot és még egy tortát is kaptunk. Nagyon jól éreztük magunkat.
Köszönjük szépen a kísérő szülők segítségét!
Kertainé Bognár Ilona
Tóth-Dömötör Erika
tanárok

Bolero Tánc- és Sportegyesület hírei
A Bolero Tánc- és Sportegyesület versenyzői az idei évben
is dobogós eredményeket (11 első hely, 14 második hely,
4 harmadik hely) értek el a hazai országos versenyeken, kupákon.
A remek szereplések eredményeként 11 számmal részt
vettünk az IDF által szervezett Világ Bajnokságon, melyet a
Horvátországi Pulán rendeztek meg. Táncosaink a maximumot nyújtották. Sok tapasztalattal, élménnyel és dobogós,
döntős eredménnyel tértünk haza.
Júliusban táncosaink pihennek. Augusztus 6-11. között
edzőtábort szervezünk kitűnő vendég tanárok segítségével,
melyre szeretettel várjuk az új érdeklődőket is.
Érdeklődni lehet:

Czeglédiné Csonka Gabriella
06302254716
Czeglédiné Csonka Gabriella
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MAJÁLIS 2018
Április 29-én reggel gurultak végig a már szokásosnak mondható útvonalon, lelkesítő indulókat játszva a Szivarock zenekar
tagjai, hogy felébresszék a község lakóit.
A sportpálya is életre kelt, felállításra került a települési Májusfa, kezdetét vette a szabadtéri ételek főzőversenye családok,
baráti társaságok, civil szervezetek nevezésével. Gratulálunk Tóth
Györgyné Évának az „Arany Fakanál Díj” elnyeréséért. A kilátogatók 9 órától szurkolhattak hazai csapatainknak az U11-es
és U13-as Bozsik kispályás labdarúgótornán. A nap folyamán
kézműves foglalkozás, játszóház, arcfestés és csillámtetoválás
szórakoztatta a gyerekeket. Ingyenes ugráló vár, színes lufi várta
a kicsiket. A Koroncói Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltó bemutatója, sífutó-tömlőteke- és tömlőtekerő versenye színesítette
a programok sorát. Délután tíz ügyességi és erőnléti feladattal
összeállított 1, 7 km hosszú akadálypályán álltak rajthoz a futók.

8
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A sikeres teljesítőknek lángos és üdítő volt a jutalma. A „Nap
Hőse” címért járó díszes serleget Dezső Csanád emelhette magasba, akinek ezúton is gratulálunk! A kisállat szépségversenyre
nevezhették kedvenceiket a lelkes gazdik, ahol minden résztvevő
ajándékban részesült.
Este az összegyűlt közönséget zsíroskenyér party és a helyi
Szivarock zenekar kitűnő hangulatot teremtve szórakoztatta,
közben fellángolt a tábortűz.
Köszönjük minden résztvevőnek, hogy eljött és velünk ünnepelte Majálist, mindenkinek, aki bármely módon részt vett,
segített, hogy 2018-ban is egy jó hangulatú rendezvényt tudjunk
magunk mögött.
Németh Annamária
IKSZT vezető
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„A muzsika szárnyán”
Köszönet
Május 3-án a Rábapatonai Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterme adott helyet az immár harmadik alkalommal megrendezésre kerülő „A muzsika szárnyán” című ének-zenei fesztiválnak.
A fesztiválon három iskola, az Enesei, a Kónyi és a Rábapatonai
gyerekek léptek fel, közel 160-an.
A közel háromórás délutánon hallhattunk népdalokat egyéni és
csoportos produkciókban. Megszólaltattak fuvola és zongoradarabokat. Játszottak furulyán, citerán és gitáron is. Mindhárom iskola
énekkarától nagysikerű összeállítás hangzott el. A nyolcadikos fiúk
(Árpási Máté, Felde Bálint) és Kajos Roland előadásában egy Tankcsapda szám is felcsendült.
Nagy sikere volt a hatodikos lányok árnyjátékának, mely a „Vigyázz a madárra” című közös dalunkhoz kapcsolódott. A fesztivál
lebonyolításához nagyban hozzájárult Önkormányzatunk, a Szülői Munkaközösség, Enzsöl András és Káldi Károly. Köszönet érte.
Külön szeretném megköszönni Kajos Roland és Nagyné
Folkmayer Enikő felkészítő munkáját. A fesztivál támogatója és
védnöke Tschurl Károly (brácsaművész). Ő több éve önzetlenül
biztosítja gyermekeinknek a komolyzenei bérleteket, melyek révén helyben kapunk felejthetetlen zenei élményeket. Karcsi bácsi
több ízben tartott rendhagyó órákat, melyen nemcsak zenei tudásuk gazdagodott tanulóinknak, hanem komolyzenei ismeretük
is. Biztosított számunkra különböző taneszközöket. Köszönet a jó
hangulatú előadásokért, az önzetlen segítségért. További jó egészséget kívánunk.
A fesztivál pedig a reményeink szerint tovább folytatódik, hisz
idei jelmondatunk szerint:
„A zene minden népnek, minden kultúrának a szíve,
mert az a szívből jön.” /Nora Roberts/
Márkus Gusztáv
igazgató
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Digitális Témahét

ITrobotika a Mobilisben

Ebben a tanévben is megrendezésre került a Digitális Témahét
április 9-13. között, melyen iskolánk minden tanulója aktívan vett
részt. Az alsósok programozták a robotméhecskét, játszottak interaktív játékokat tableteken, okostelefonokon. A nagyobbak a tavasz
témaköréhez készítettek gondolattérképeket, szófelhőket, interaktív játékokat. Megismerkedtek a gyerekek a kiterjesztett valósággal
is: míg a kicsik a kiszínezett rajzaikat alakították át 3 dimenzióssá,
addig a nagyobbak QR kódokat készítettek találós kérdésekkel.

Április 19-én az 5., 6. osztályos lányokkal részt vettünk a Mobilis által szervezett Femcoop Plus foglalkozáson. A program célja
a pályaorientáció, a műszaki területek lehetőségeinek bemutatása
interaktív tevékenységek során.
A program keretében két, általunk választott foglalkozáson
vehettünk részt. Az egyiken a lányok Lego autókat irányítottak,
programoztak nagyon ügyesen. A foglalkozás végén nagy sikert
aratott a kis hernyó programozása is.
A másik foglalkozáson két csoportban építettek terepet a lányok. Ezt a terepet a másik csoport okostelefonnal mérte fel,
majd az adatokat elemeztük, így próbáltuk meg kideríteni, milyen tereptárgyakat használtak fel az építéshez.
Köszönjük a lehetőséget.
Tuboly Rita
tanár

Ezeket a kódokat az alsósok nagyon ügyesen olvasták le, a
találós kérdésekre is mindig megtalálták a válaszokat. Mivel a
kisgyerekeket érdekelte, hogyan lehetne ilyen kódokat készíteni,
ezért az egyik nap a 8. osztályosok megtanították ezt nekik.
Az utolsó napon a felsősök e-book-okat készítettek a heti alkotásokat, rajzokat, QR kódokat felhasználva. A hét egyik legsikeresebb, legizgalmasabb programja Edbot, a humanoid robot bemutatkozása volt. Kicsik, nagyok csak ámultak a robot tudásán.
A gyerekek visszajelzései alapján elmondható, hogy nagyon
élvezték ezt a hetet.
Tuboly Rita
tanár

Versenyeredményeink
A téti Kisfaludy-napok szavalóversenyén Molnár Nagy Panna 2. helyezést Nagy Kamilla 3. helyezést ért el a 7-8. osztályosok között, Bári Nóra 3. helyezést az 5-6. osztályosok
között.
Az 5. és 6. osztályosokból álló csapatunk a nyelvi játékok
versenyén 2. helyezést ért el.
A koroncói Rákóczi-napok szavalóversenyén Péter Márton
Csenge 1. helyezést, Molnár Nagy Panna 2. helyezést és
Bári Nóra 3. helyezést ért el.
Ménfőcsanakon a Petőfi-napok szövegértési versenyén
Enzsöl Blanka III. helyezést érte el az 5. osztályosok között.
Bod Péter Könyvtárhasználati Vetélkedő megyei forduló:
Rácz Petra Vivien I. hely
Kása Zsófi II. hely
Czuczor Anyanyelvi verseny megyei forduló:
Németh Vivien VIII. hely
Kertainé Bognár Ilona
tanár

Értesítés a Rábapatonai Katica
Óvoda nyári zárva tartásáról
Tájékoztatom a Kedves Szülőket, hogy Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
3/2018.(I.31.) határozatával óvodánk nyári zárva tartási
idejét az alábbi időpontban határozta meg:

2018. augusztus 13 – augusztus 31-ig
Ezen időszak alatt történik az intézmény festése, karbantartása, takarítása, amennyiben szükséges az udvari
szerek festése, karbantartása.
Az intézmény nyitása és a gyermekek fogadása
2018. szeptember 3-án (hétfő) lesz a nyitva tartási rend
szerint.
Bukta Zoltánné
óvodavezető

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 11

Tavaszköszöntő a Rábapatonai Katica Óvodában
,,Tavasz van, tavasz van, gyönyörű tavasz…”
A tavasz érkezésével a méhek életéről, fontosságáról, a méz
gyógyító erejéről hallhattak előadást Horváth Zsolttól, mézkóstolóval egybekötve, Flösser Ildikó segítségével.
A Víz világnapja alkalmából ellátogattunk a Szabadhegyi Víztoronyhoz és felmentünk a tetejébe is. A Pannon –Víz Zrt. rajz
pályázatán nyert ajándékunk, a 35 db állatkerti belépő volt, ceruzákat és labdákat is hozhattunk haza, az ajándékok között.

A költészet napjára emlékezve, házi versmondó versenyünkön
sok szép verset hallhattunk a bátor kis versmondóinktól.
A ,,Pindur-Pandur Mini KRESZ versenyre, Győrbe utaztunk
és ott szép eredményt értek el a gyerekeink a feladatok végeztével.
Az Ikrényi ,,Ovis- olimpián is nagy lelkesedéssel küzdöttek a
nagycsoportos gyerekek, sportszerek és érmek voltak a munkájuk
jutalmaként.
Madarak és fák napja alkalmából Gyirmótra utaztak a nagyközépső csoportos gyerekek madárlesre és madárgyűrűzésre.
Kis ,,Pacsirtáinkkal ''az Enesei énekes találkozóra népdalok
előadásával léptünk színpadra.
Pályázatokkal nyertünk az óvodának 12 tubus gyermek naptejet, napvédelemmel kapcsolatos társasjátékot és 9 kg színes
gyurmát.
A Vaskakas Bábszínház bérletes előadásai különleges élményekkel gazdagítottak bennünket.
Betekintést nyerhettek az iskola életébe az ősszel első osztályba
induló gyermekeink. Nagy Edina és Tóth-Dömötör Erika tanító
nénik nagy szeretettel fogadták őket.
Sok-sok papír gyűjtésében Máté József és Balázs Gábor és a
szülők voltak nagy segítségünkre.

A Rábapatonai Óvodásokért Alapítvány számlájára beérkezett
összegből minden csoportba gyerekasztalokat vásároltunk és 2 db
íróasztalt, 256.286 Ft összegben. A Budapestről történő hazaszállításában segítségünkre volt Balázs Csaba.
Gyereknap alkalmából akadálypályát építettek a gyerekeknek
az óvoda udvaron Szokolics Norbert és Szokolicsné Preizinger
Katalin.
Közös élmény volt az akadályok legyőzése, a szalonnasütés,
virslisütés, sok finom zöldséget, gyümölcsöt ehettek a gyerekek,
a szülők jóvoltából. Arnau Lászlónak a vendégváró pogácsákat
köszönjük. Jólesett a kint elfogyasztott étel, bábszínház, a néptáncbemutató, a közös körjáték.

A Koroncói Önkéntes Tűzoltó egyesület tagjainak köszönhetjük, hogy eljöttek hozzánk, ahol Szokolics
Norbert tagként közreműködik. Bemutatták hogyan történik a tűz eloltása. Kipróbálhatták a gyerekek is az oltást, megfogták a
tömlőt és beülhettek az autóba. Néhányan
kedvet kaptak hozzá a gyerekek közül, hogy
felnőtt korukban is tűzoltók legyenek
Köszönjük a szülők segítségét, hozzájárulását, leköszönő Szülői Munkaközösségi Elnökünk, Kertainé Győrig Renáta munkáját.
Minden családnak és támogatónknak
köszönjük, és vidám nyarat kívánunk mindenkinek!
Bukta Zoltánné
óvodavezető
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Kiválók a kiválóknak
Iskolánkat ebben a tanévben is az a megtiszteltetés érte, hogy
az országos, megyei, körzeti versenyeken kiváló eredményt elért
tanulók, szülők és felkészítő tanárok meghívást kaptak a győri
tankerület által szervezett színházi előadásokra.
A rendezvényt megnyitotta Kara Ákos államtitkár, beszédet mondott Solti Péter, a KLIK vezetője és Blazovicsné Varga
Marianna, a győri tankerület vezetője. Az előadás két részből
állt: először a Győri Tánc-és Képzőművészeit Iskola növendékei léptek színpadra, majd a Győri Balett művészei adták elő
Ravel Bolero című darabját.
Iskolánkból a következő tanulók vehettek részt a
rendezvényen:
2. osztály:

Gáspár Vilmos és édesapja
Káldi Mátyás és édesanyja
Rafael Dominik és édesanyja
Roncz Petra
Nagyné Folkmayer Enikő pedagógus

4. osztály:

8. osztály:

Kása Csanád István és édesanyja
Bári Linda és édesanyja
Kertai Klaudia és édesanyja
Burján Zsóka és édesanyja
Tóth-Dömötör Erika pedagógus
Tuboly Rita pedagógus
Rácz Petra Vivien és édesanyja
Kása Zsófia
Nagy Kamilla
Bácskai Tünde Violetta pedagógus

Az 1. osztályosok, szüleik, tanító nénijük kíséretében
szeptemberben vehetnek részt hasonló rendezvényen. Minden résztvevőnek gratulálunk.
Tuboly Rita, tanár

Megkezdődött a gyermek horgászoknál a versenyszezon
A 2017/2018-as tanévben is komoly munkát végeztek horgászszakköröseink. Örömteli hír, hogy idén is több első osztályos
tanuló vett részt a szakköri foglalkozásokon. Így az utánpótlás
biztosítottnak látszik.
Molnár Ferenc tanítványai az idei tavaszon is nagyon szépen
szerepeltek a különböző versenyeken.
2017. április 28-án rendezték meg Győrben a Mosoni-Duna Holtágon a Szigetköz Horgász Egyesület gyermek és ifjúsági
háziversenyét. A versenyen horgászatban, dobásban és elmélet
versenyszámokban elért helyezések alapján az összetett eredményeket díjazták. Gyermek kategóriában 1. helyezést ért el Takács
Ádám, 3. helyen végzett Molnár Ottó. Az ifjúsági kategóriában
az 1. helyet Nagy Zoltán, a 2. helyet lett Stoller Ambrus szerezte meg nagy csatában. A megyei versenyen való indulásra itteni
szereplésével a helyezetteken kívül jogot szerzett még Csapó Szilárd, Kertai Klaudia, Molnár Marcell, Nagy Ádám, Nagy Kármen,
Stoller Norbert.
2017. május 6-án a Patona és Ikrény között elterülő „Tanítók vizén” megrendezett ifj. Pápai Ottó
törpeharcsafogó emlékversenyen is jól
szerepeltek a szakkörösök, illetve az egykori szakkörösök. Gyerek kategóriában 2.
helyen végzett a még csak első osztályos
Nagy Ádám, 3. helyen végzett a tavalyi
győztes Takács Ádám. Ifjúsági kategóriában Nagy Zoltán 3. helyen végzett.
2017. május 13-án Győrben, az Iparcsatornán került megrendezésre a megyei
szövetség által kiírt megyei gyermek és
ifjúsági vetélkedő. A tavalyi évben bevezetett a megyei horgász szövetség egy új
kategóriát (ivadék), ahol a tíz év alattiak
indulhattak. A lehetőséget kihasználva
nevezte a Szigetköz Horgász Egyesület
gyermekeinket a megfelelő kategóriákban

a versenyre. Ezen a versenyen a klasszikus versenyszámok mellett minden kategóriában barkácsolásban is bizonyítaniuk kellett
felkészültségüket a fiatal horgászoknak. Erről a versenyről sem
jöttünk haza üres kézzel. Ivadék kategóriában Csapó Szilárd 3.
helyezést ért el dobásban, Takács Ádám 3. helyezést ért el összetettben. Gyermek kategóriában Stoller Norbert 1. helyezést ért
el a szellemi vetélkedőn. Ifjúsági kategóriában Stoller Ambrus 1.
helyezést ért el a szellemi vetélkedőn, maximális pontszámmal 1.
helyezést ért el dobásban és megszerezte az összetett kategória 3.
helyét is. A versenyző lányokat, az összetett eredményeik alapján,
mindhárom korcsoportot összevonva külön díjazták. A lányok
összetett versenyében az ivadék korú Nagy Kármen szerezte meg
az 1. helyet.
Gratulálunk a felkészítőnek és a versenyzőknek a kiváló eredményekhez, és további sikeres szereplést kívánunk még az idei
versenyszezonban!
Molnár Csilla
szülő
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60 éves osztálytalálkozó Rábapatonán
Május 12-én délután három órakor találkoztunk az iskola udvarán, az igazgató
úr nagy szeretettel várt bennünket.
Bemutatta az iskolát, ami nagy fejlődésen ment át azóta. Mindegyikünk visszatért lélekben is a régi iskolájába, sőt a saját
osztálytermébe. Emléklapot kaptunk az
egyik osztálytársunktól, amelyet az igazgató úr adott át.
Az önkormányzattól egy könyvet kaptunk, Kertai Lászlóné tanárnő, szerző, és
a polgármester úr aláírásával. Ezután elmentünk a Diófa Vendéglőbe, ahol gyertyagyújtással megemlékeztünk elhunyt
tanárainkról és osztálytársainkról majd
elfogyasztottuk a vacsorát. Vidám beszélgetést folytattunk a finom vacsora mellett.
Mindenkinek köszönjük, aki segített
ebben bennünket!
Homlok Ferencné
Bán Erzsébet

Tájékoztató a Nyugdíjasok Baráti Körének tevékenységéről
Ez a tavasz a pihenésről szólt! Április 15-től 21-ig Hajdúszoboszlón töltöttünk el néhány napot a gyönyörű környezetben.
Április 28-án szomszédoltunk. Ikrényi barátainknál vendégeskedtünk. Megbeszéltük örömünket, gondjainkat. Az ősz
folyamán viszonozzuk a meghívást.
Május 5-én bejártuk Deák Ferenc szülőföldjét Söjtörtől
Kehidakustányig. A 3 órás fürdés, a finom ebéd majd a kúria
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meglátogatása igazán nagy élményt jelentett. A felkészült idegenvezető vetített képes előadásban mesélt a haza bölcsének
életéről, munkásságáról. Az előadás remek volt!
Május 31-én Nagykutasi Viktor kertész értékes előadásán
tanulhattunk a kerti munkák fortélyairól.
Lengyel Gusztávné
nyugdíjas

KÖNY V VÁSÁR
AZ IKSZT-BEN
A KÖZSÉGI KÖNY VTÁR
RÉGEBBI KÖNY VEIBŐL
LEHET FOLYAMATOSAN
VÁLOGATNI
A könyvek ára 100 Ft/db
FALUNAP RÁBAPATONA
2018. JÚLIUS 14.
(Előzetes)

18:00 NEOTON PARTY BAND
20:00 Csordás Tibi ex-FIESTA
22:00 Gramy bál
Részletek a hamarosan
megjelenő szórólapon

A Koroncói
önkéntes
Tűzoltó
A Koroncói
önkéntes
Tűzoltó
Egyesület
Egyesület
tagfelvételt
hirdet
tagfelvételt
hirdet
általános‐, és
és középiskolások,
középiskolások,
általános-,
valamint felnőttek
felnőttek számára.
valamint
számára.
Érdeklődni lehet:

Érdeklődni lehet:
Lang Gergőnél
Gergőnél a a
Lang
+36‐30‐288‐3099‐es
+36-30-288-3099-es
telefonszámon.
telefonszámon.

Rábapatonai Futó Körverseny
Az idei évben július 14-én kerül megrendezésre a Rábapatonai
Futó Körverseny. A népszerű sportesemény, amelyen már hetedik
alkalommal lesz lehetőség rajthoz állni, mára hagyománnyá nőtte
ki magát, elválaszthatatlan része a falunapi programoknak.
A verseny útvonalán a hosszabb távok tekintetében idén kicsit változtattunk! A 400 m -es távot az ifjú korosztály számára
szervezzük, melyre a nevezés ingyenes, a részvétel 6 éves korig lehetséges. Ezen a távon minden célba érkezőnek ajándékot adunk!
A nagyobbak a 2, 8 ill. 16 km -es megmérettetések közül tudnak választani, a felkészültségük és a meleg függvényében. Ezen
távokon abszolút és korcsoportonként is díjazzuk az 1-3 helyezettet. Nevezési díjak 700, 1000 és 1500 Ft.

A versenyre kérjük regisztráljatok a rabamentise@gmail.com
címen vagy az esemény Facebook oldalán. Nevezési díj befizetésére a helyszínen lesz lehetőség!
Az idén a 16 km-es táv többnyire a falun belül halad, de nyugalom lesz benne Rába töltés is!! Igyekeztünk a község azon részeit felfűzni a verseny útvonalára, hogy a szépség és a változatosság
is nyomot hagyjon a résztvevőkben!
Remélem sokan kedvet kaptak a részvételhez!
Jó felkészülést mindenkinek!
Nagy Gábor
szervező
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