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Polgármesteri tájékoztató
Tisztelettel köszöntöm Önöket a 2020-as év végén. Az idei
év, az ismert okok miatt nem úgy alakult önkormányzatunk számára sem, ahogy terveztük, de mindennek ellenére a település
pénzügyi stabilitása és a fejlesztések üteme jelentősen nem változott a korábbiakhoz képest. Mivel jelen helyzetben, a szokásos
évi közmeghallgatásra nem kerülhetett sor, engedjék meg, hogy
az alábbiakban tájékoztassam Önöket a 2020-as év történéseiről,
fejlesztéseiről, valamint a 2021 évi terveinkről.
2020 év tavaszán a Kormány 40/2020 (III.11.) rendeletében
veszélyhelyzetet hirdetett ki, amely rendkívüli jogkörrel ruházott
fel, mint polgármestert. A hatályos és irányadó jogszabályok alapján a veszélyhelyzet fennállása alatt 16 határozatot és 2 rendeletet
hoztam a veszélyhelyzettel összefüggésben, illetve az önkormányzat gazdasági érdekeinek figyelembevételével. A 2020. június 18ig fennálló rendkívüli jogrend ideje alatt, a véleményük kikérése
mellett, folyamatosan tájékoztattam a települési képviselőket
döntéseimről és a folyamatban lévő ügyekről.
A 2020-as évben települési és civil rendezvényeink legnagyobb
része nem került megrendezésre és civil szervezeteink is változó
intenzitással tudták végezni tevékenységüket. Az év első felében
Önkormányzatunk folyamatosan pályázatokat nyújtott be, elsősorban a Magyar Falu Program kínálkozó lehetőségeire, amelyek
közül kettő pályázatunkat támogatták a döntéshozók; az Egészségház felújítását, valamint egy játszótér építését, amelyért ezúton
is köszönetemet fejezem ki Magyarország Kormánya mellett,
Gyopáros Alpár kormánybiztos úrnak, településünk országgyűlési képviselőjének.
Az Egészségház felújítására önkormányzatunk közel 47 millió forint támogatást kapott, amelyből többek között megújul az
épület tetőszerkezete, nyílászárói, belső burkolatai, fűtési rendszere, valamint homlokzati és födémszigetelést is kap az épület.
A felújítás révén jelentős energiamegtakarítást tudunk elérni.
Szintén ezen forrásból épül egy játszótér a Bilibáncs lakóparkban
található Vasút utcában, amellyel egy új közösségi teret hozunk
létre az új településrészen. Ennek kialakítására közel 5 millió forint támogatást kapott községünk.
A két fejlesztést 2021 évben tervezzük megvalósítani, egy
szintén pályázati forrásból finanszírozott energetikai beruházással
együtt. Az energetikai fejlesztés révén napelemes rendszer kerül
kiépítésre az Egészségház, az IKSZT és az Általános iskola épületein, amely a három intézmény teljes villamosenergia fogyasztását
fedezi, így a környezeti terhelés csökkentése mellett, ismét jelentős összeget takarít meg önkormányzatunk. A támogatás összege
több, mint 16 millió forint.

A jövő évre tervezett beruházások után, ismertetném az idén végrehajtott,
illetve jelenleg is folyamatban lévő fejlesztéseinket.
A 2019 évi sikeres Magyar
Falu Program pályázataink megvalósítására 2020
év tavaszán került sor. Az
egyik pályázat keretében új
aszfaltburkolattal láttuk el
a Vasút, Besenyő és Fábián
Ferenc utcákat, valamint
az Imre és Dózsa utcákat
összekötő utat több, mint 26 millió forint összegben, a másik
pályázatból pedig egy kommunális traktor és eszközbeszerzésre
került sor közel 15 millió forint értékben. A beruházások szűk
körű, de ünnepélyes átadására 2020. június 6-án került sor Gyopáros Alpár kormánybiztos úr részvételével.
2020. június 25-én elkészült temetői ravatalozónk szükségszerű belső felújítása, amellyel méltó körülményeket tudtunk biztosítani hozzátartozóink búcsúztatásához. A felújítás költsége közel
1 millió forint volt.
2020. július 11-én sajtótájékoztatóra került sor a Polgármesteri hivatalban, amelyen Gyopáros Alpár országgyűlési képviselőnk
méltatta településünk fejlesztéseit, valamint a Magyar Falu Programról adott tájékoztatást. Blazovicsné Varga Marianna, a Győri
Tankerületi Központ igazgató asszonya iskolánkat, valamint az
önkormányzat és a tankerület fejlesztések, beruházások megvalósítása terén meglévő kiváló kapcsolatát dicsérte. A sajtótájékoztató további részében jómagam tájékoztatást adtam az intézményeinket és településünket érintő fejlesztéseink állásáról. Az iskolai
fejlesztések keretében, a már említett, 2021 évben magvalósuló
napelemes beruházáson túl, ez év augusztusában elkészült az iskola emeleti vizesblokkjának teljes felújítása önkormányzati forrásból, amelynek értéke közel 3,5 millió forint volt. Szintén ide
kapcsolódóan, az iskola és IKSZT melletti területen, az MLSZ
Országos Pályaépítési Program keretében került sor egy műfüves
grundpálya kialakítására, amelynek műszaki átadására november
hónapban, míg ünnepélyes átadására a pandémiás veszélyhelyzetet követően kerül majd sor. A beruházás összértéke közel 19
millió forint, amelyből az önkormányzati önerő 4,8 millió forint
volt. Az iskola és az IKSZT közös nagytermének, tornatermének felújítására is sor kerül a következő évben, amelyre közel 50
millió forint összegben pályázott a Győri Tankerületi Központ
önkormányzatunkkal együttműködve.
folytatás a 4. oldalon
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Elkészült Rábapatona Község
Önkormányzatának
helyi klímastratégiája
A KEHOP-1.2.1 – Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás - pályázati konstrukció által elnyert támogatás részeként elkészült
Rábapatona Község Klímastratégiája, mely a képviselő testület által is jóváhagyásra került.
Helyi szintű klímavédelmi stratégiával már több hazai
nagyobb város és település is rendelkezik.
Miért fontos a helyi szintű klímastratégia elkészítése?
Magyarország globális és európai léptékben is különösen sérülékeny területnek számít az éghajlatváltozás várható hatásait tekintve, ugyanakkor a klímaváltozás hatásaival
szembeni sérülékenység jellege viszonylag nagy területi
különbségeket mutat az országon belül. Hazánkban tíz
kiemelt problémakörben találkozunk a klímaváltozás hatásaival, ezek a következők: árvíz általi veszélyeztetettség,
belvíz általi veszélyeztetettség, villámárvizek (hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék), aszály, ivóvízbázisok
veszélyeztetettsége, természeti értékek veszélyeztetettsége, erdőtüzek, turizmus veszélyeztetettsége, hőhullámok, építmények
viharkitettsége. Ezen problémakörök érintettsége, illetve
jellegzetességei kerültek kifejtésre a klímatanulmányban.
Sokaknak a klímaváltozás leginkább nyáron jut eszébe,
az akkor tapasztalt rendkívüli hőséget érzik túlzónak és
egyre erősebbnek évről évre. A nyaranta érkező hőhullámok kimutathatóan megemelik a többlethalálozás arányát
– elsősorban az idősek és keringési betegséggel rendelkezők, valamint a kisgyermekek számára kockázatos ez az
időszak. Addig, amíg jelenlegi éves szinten 18-20 hőségnap
várható a nyári időszakban, addig ez a szám előrejelzések
szerint 2021 2050 között 48 hőségnapra fog emelkedni.
Önmagában ez az adat is aggodalomra ad okot.
Ma már tudományos egyetértés van abban a tekintetben,
hogy a klímaváltozás elsődleges oka az emberi tevékenységből származó üvegházház kibocsátás megnövekedett men�nyisége. Az éghajlatváltozás várható negatív hatásainak
csökkentésére kétféle válasz együttes alkalmazását igényli:
az üvegházhatású kibocsátások csökkentését, és az elkerülhetetlen éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodást.
Míg a klímaváltozás mérséklése globális összefogással érhető el, addig a kedvezőtlen hatásokra való felkészülés – a hatások jellegének és mértékének nagymértékű területi differenciáltsága miatt –területi szinten valósítható
meg a leghatékonyabban.
Az elkészült klímastratégia legfontosabb megállapításai
Egy település gazdaságának szerkezete, továbbá a lakosság
társadalmi-gazdasági helyzete jelentősen befolyásolja mind
az üvegházhatású gázok kibocsátásának mértékét, mint pedig az alkalmazkodási lehetőségeket a klímaváltozás jelenlegi
és várható hatásaihoz. Pozitív, hogy Rábapatona az országos átlagnál kedvezőbb gazdasági mutatókkal rendelkezik. A
jobb gazdasági jellemzők átlagon felüli alkalmazkodási képet
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vetítenek előre a klímaváltozáshoz. Már több olyan beruházás és intézkedés is történt a településen, melyek közvetve
a kibocsátott üvegházhatású gázok csökkentését eredményezik, ide sorolandók az energiahatékonysági intézkedések és
beruházások (fűtéskorszerűsítések, épületszigetelések, napelemes rendszerek kiépítése), de ilyen a folyamatban lévő
erdőtelepítés, illetve a kerékpárút fejlesztés is.
A község közigazgatási területére úgynevezett üvegházgáz leltár is készült -, kiszámításra került a kibocsátott
üvegházhatású gázok mennyisége is. A település teljes
üvegházhatású gáz kibocsátása – az alkalmazott számítási
módszertan alapján – évente 15 017 tonna, mely Magyarország teljes kibocsátásának mindössze 0,03 %-át teszi ki.
(Összehasonlításképp például egy nagyobb ipari parkkal
rendelkező város - Gödöllő - kibocsátása 167 140 ezer tonna, mely Magyarország kibocsátásának 0,35%-a.)
Az üvegházhatású gázok legnagyobb része a közlekedésből származik –, ezt követi az energiafogyasztásból származó kibocsátás – ami döntően a fosszilis energiahordozók elégetésére vezethető vissza.
Megjegyezni érdemes, hogy bizonyos tételek – földgáz,
tűzifa-felhasználáshoz köthető kibocsátások -, ténylegesen
Rábapatona területén jelentkeznek, ugyanakkor az áramfelhasználáshoz köthető szén-dioxid kibocsátás nem a településen, hanem a villamos-energia megtermelésének a
helyén jelentkezik.
A nem energiafogyasztáshoz köthető üvegházhatású
gázok – a metán és a dinitrogén-oxid – döntően a mezőgazdaságban, illetve a szennyvízelvezetést és – kezelést is
magában foglaló hulladékszektorban keletkeznek, ez a két
szektor az összes kibocsátás közel 7%-a.

Rábapatona üvegházhatású gázkibocsátás arányszámai
(forrás: saját szerkesztés)

Rábapatona szén-dioxid elnyelő kapacitását tekintve
(erdők és zöldfelületek) a település összes kibocsátásának 21%-át képesek elnyelni, ami sokkal jobb, mint az
országos átlag (6,6%).
A tanulmány nevesít közép- és hosszú-távú célokat a
kibocsátott üvegházhatású gázok csökkentésére, ennek
elérése pedig intézkedéseket jelöl meg települési szinten. Egy település gazdaságának szerkezete, továbbá a

lakosság társadalmi-gazdasági helyzete jelentősen befolyásolja mind az üvegházhatású gázok kibocsátásának
mértékét, mind pedig az alkalmazkodási lehetőségeket a
klímaváltozás jelenlegi és várható hatásaihoz. Az alábbi
táblázat a klímaváltozáshoz köthető erősségeit, illetve a
klímaváltozás kapcsán felsorolható veszélyeket tartalmazza Rábapatonára.

Erősségek
•
•
•
•
•

Falusias telekrendezés
Zöld felületek nagyobb aránya
Átlagjövedelmek az országos átlag felett
Közműolló kiváló
Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer átalakítása/javítása folyamatban
• Elérhető kerékpárút és tömegközlekedés
• Növekvő lélekszámú település
• Épületenergetikai, infrastrukturális beruházások, erdőtelepítés

Rábapatona
község
önkormányzata
a
nyertes
KEHOP-1.2.1 pályázata kapcsán több elemében is nagy
hangsúlyt fektet a szemléletformáló programokra és tájékoztatásra. A pályázat részeként előzetesen a község honlapján
megjelent egy kérdőív a klímaváltozás kapcsán, melynek jelen tanulmány elkészítésekor összesített aktuális válaszadások
alapján az alábbiak jegyezhetők meg. A válaszadók 63%-a 2550 közötti. Többségük nő és felsőfokú (54%) végzettséggel
rendelkezik. 97%-uk hallott már a klímaváltozásról, és elismerik, hogy már jelenleg is hatással van ez az életükre. Nagyon sokan közvetlen változóként az időjárást nevezik meg,
valamint a gazdaságra gyakorolt hatást, a gyerekek jövőjéért
történő aggódás is jelentős mértékű. A települési szintű klímaváltozási problémakörök közül legtöbben az ivóvízhiányt
és a belvízproblémákat jelölték meg, valamint az aszályt. Az
időjárási szélsőségek fokozását is a válaszadók 78%-a gondolja
problémának. 100%-uk szerint szükséges az önkormányzatnak helyi szinten is lépéseket tennie a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodáshoz. Elsősorban lakóterületi zöldítésekkel,
megújuló rendszerek fejlesztésével hulladékok mennyiségének
csökkentésével, fatelepítésekkel és környezetkímélő helyi közlekedéssel tudna hatni az önkormányzat a többség véleménye
szerint.
A klímastratégia elkészítése mellett, a pályázat keretein
belül számos a klímatudatos szemlélet fontosságát népszerűsítő program is megrendezésre kerül. A jövő évi Falunapon felállításra kerülő, „KlíMAváltozás most és a jövőben
– Te is TEHETSZ ELLENE!” elnevezésű KlíMAsátorban
az érdeklődők megismerkedhetnek a kérdéskört érintő
problémákkal és az azokra nyújtott megoldási javaslatokkal, informálódhatnak a klímaváltozás helyi hatásairól, javaslatot tehetnek a klímaváltozással kapcsolatos települési
intézkedésekre. KlíMATOTÓ segítségével felmérés készül

•
•
•
•
•

Veszélyek
Érzékeny természeti terület
Ár/belvíz-veszélyes terület
Heves zivatarok, viharokat kísérő nagy mennyiségű csapadék elvezetéséből adódó települési elöntések számának
növekedése
Magasabb költségigény zöldterület rendezésre
A klímaváltozással együtt járó egyre gyakoribb hőhullámok, heves zivatarok, nagy sebességű szélviharok veszélyeztetik a vízellátást, az emberi egészséget, az élelmiszerbiztonságot, valamint a lakóépületek, középületek
biztonságát.

a lakosság tudásáról a klímaváltozás témakörében. A kitöltők között facsemeték, esővízgyűjtő tartályok/komposztálók, illetve a gyermekek körében fűfej, csíráztató játékok
kerülnek kisorsolásra. A gyerekeket a témához kapcsolódó
színezők, interaktív ökológiai játékok várják, valamint az
ÖKO-labirintust is kipróbálhatják. A játékos útvesztőben
elhelyezett - menetlevéllel teljesíthető - klímatudatossággal
kapcsolatos játékok, interaktív feladatok kalandos családi
programot kínálnak.
A 2020/2021-es tanévben kerül sor a FÖLD 21 bolygóbarát életmód oktatási program, a tanulmányi versenyek
és tanulmányi kirándulások lebonyolítására is, melyek célja, hogy a gyerekek nyitottabbá váljanak az egészséges és
környezettudatosabb életmód iránt, valamint könnyen elsajátítható ismereteket kapjanak annak mindennapi megvalósításához.
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Polgármesteri tájékoztató

folytatás az 1. oldalról

A sikeres pályázat alapján a beruházás keretében többek között fűtéskorszerűsítésre, új sportpadló elhelyezésére is sor kerül.
A jelenleg is futó csapadékvíz-elvezetési beruházással kapcsolatban, július 20-án lakossági fórumot tartottunk az érintett
lakosság részére, amelyen megismerhették a jelenlévők a projekt
részleteit. Ezen fejlesztés keretében a Kossuth, Széchenyi és Zrínyi utcák, valamint a Szentháromság tér csapadékvíz-elvezető és
szikkasztó rendszere épül meg, érintve a Rákóczi és Győri utcákat is. Az építés összköltsége megközelítőleg 117 millió forint,
amelyből a pályázaton nyert támogatás mellett az önkormányzat
önereje több, mint 62 millió forint.
2020. augusztus 2-án, a Besenyő Kupa alkalmával került sor
településünk új sportöltözőjének ünnepélyes átadására. Az évtizedek óta tervezett létesítmény hatalmas mérföldkő falunk sportéletében, mert a kiteljesülése annak a folyamatnak, amelyet 2014
évben kezdett meg önkormányzatunk. A megszűnés határán lévő
sportegyesületet, az infrastrukturálisan leromlott sportpályát közösségi összefogással megújítottuk és egy biztos alapokon nyugvó
új egyesületet sikerült létrehoznunk. Az öltöző megépítését az
MLSZ TAO program révén sikerült megvalósítanunk, amelyért
az MLSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága mellett, köszönetemet fejezem ki a TUTTI Élelmiszeripari Kft, a Colas Út
Zrt és a BNF Kft részére. A beruházás összköltsége 24 millió forint volt, melynek 7,2 millió forint önrészét Rábapatona Község
Önkormányzata finanszírozta.
Önkormányzatunk segítségével és aktív közreműködésével a

Rábapatonai Római Katolikus Plébánia sikeres pályázatot adott
be a Vidékfejlesztési program pályázati lehetőségére, amely révén
a templomfelújítás első lépéseként az épület falainak vízszigetelését tudja megoldani az egyházközség. A pályázati támogatás közel
5,5 millió forint Ft, míg a szükséges önerő 1 millió forint.
Szintén a Vidékfejlesztési program nyertes pályázata alapján
településünk 10 Ha erdőt telepít, amely 9,5 millió forint pályázati támogatásból valósul meg és a telepítés még ebben az évben
befejeződik.
A tavaszi veszélyhelyzet időszakában önkormányzatunk nyárra tervezett feladatait átütemeztük, amelynek eredményeként
megtörtént a bölcsőde, óvoda és IKSZT belső festése, valamint
teljes felújításra került a Polgármesteri hivatal korábban beázott
irattára. Önkormányzatunk minden fejlesztése esetében lehetőség szerint igyekszik a településen élő vállalkozók, szakemberek
munkáját igénybe venni, ahogy az a fenti beruházások esetében is
megtörtént. Összességében a 2020-as évben befejezett és megkezdett fejlesztéseink összértéke meghaladta a 217 millió forintot,
amelyből a település önereje közel 77 millió forint volt. A jövő
évben tervezett fejlesztéseink értéke pedig a jelen állapot szerint
124,5 millió forint összegű lesz.
Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem
településünk lakosságának a veszélyhelyzeti időszakok alatt tanúsított magatartását, hogy a felmerült kényelmetlenségek, nehézségek ellenére betartottuk a jogszabályok által előírt kötelezettségeinket. Településünk minden lakójának nyugodt, meghitt, békés
karácsonyi ünnepeket és boldog új évet, jó egyészséget kívánok!
Molnár-Nagy Béla
polgármester

Kutak engedélyezése a gyakorlatban
Az alábbi cikkben összefoglalom a médiában gyakran szereplő kutak engedélyezésének gyakorlatát:
A Belügyminisztérium egy korábbi indokolása alapján a
rosszul kiképzett kutak szerkezete mentén a felszínről szivárgó szennyező anyagok nagy sebességgel és koncentráltan juthatnak a felszín alatti vízbe, így a szakszerűtlenül kivitelezett
vagy elöregedett, ezáltal hibás szerkezetű és működésű kutak
elszennyezhetik Magyarország stratégiai szempontból is megőrzendő, tiszta vízadó rétegét. Sajnos a szabályozás az utóbbi
időben igen kevéssé egyszerűsödött. Alapvetően elmondható,
hogy az eljárás során kétféle engedélyező hatóságról (jegyző és
katasztrófavédelem) és kétféle kúttípusról (fúrt és ásott) beszélhetünk, mellette természetesen tucatnyi részletszabállyal.
Az eljárás elején azt kell tisztázni, hogy az alábbi feltételek
együttesen és maradéktalanul teljesülnek-e:
• a kútra magánszemély kérte az engedélyt,
• a kútból 500 m3/év alatti vízmennyiség kerül kitermelésre,
• a vízkivétel háztartási igény (öntözés) kielégítését szolgálja,
• az ingatlanon épület található,
• a kút nem gazdasági vízkivétel céljából létesült,
• a kút talajvizet/parti szűrésű vízkészletet használ,
• a kút helye vízbázisvédelmi védőterületet nem érint.
Amennyiben ezek a feltételek nem teljesülnek, az eljárásban
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a vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörükben a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok járnak el.
Felettébb lényeges, hogy Rábapatona község egy része vízbázis védőterületéhez tartozik. Az érintett ingatlanok listája
helyrajzi számokkal, koordinátákkal elérhető a polgármesteri
hivatalban is.
Fontos tudnivaló még, hogy nemcsak az újonnan létesítésre
kerülő kutakra kell engedély, hanem minden kútra, tekintet
nélkül annak korára vagy típusára. A különbség a rendszeresített kérelem nyomtatványhoz benyújtandó mellékletekben,
valamint az engedély fajtájában mutatkozik meg. Fúrt kutak
esetében az engedélyezési dokumentáció összeállítására, a
szükséges nyilatkozatok megtételére meghatározott mérnökkamarai jogosultság, vagy kútfúrásra jogosultsággal rendelkező
szakember szükséges. Ásott kutak fennmaradási engedélyeztetéséhez kútfúró végzettségű szakember nem szükséges.
Fennmaradási engedély a 2020. július 1-je előtt létesített
kutakra kérhető az üzemeltetőt terhelő vízgazdálkodási bírság
kiszabása nélkül, 2023. december 31-ig. A hatósági eljárás illeték- és díjmentes.
Külön felhívom a figyelmet arra, hogy kút megszüntetésére
is csak erre irányuló hatósági engedély birtokában van hivatalos lehetőség.
dr. Németh Balázs
jegyző

A bolygó a mi otthonunk!
- megvalósult klímavédelmi
program Rábapatonán
Naponta szembesülünk a klímaváltozással járó problémákkal,
az egyre melegebb nyarakkal, szélsőségesebb időjárással, új állatfajok megjelenésével. Fontos, hogy már gyerekkorban megtanítsuk, mit is jelent mindez ránk és a környezetünkre nézve, mit és
hogyan tehetünk mi azért, hogy a káros folyamatokat lassítsuk,
környezetünket élhetőbbé tegyük. Sokkal egyszerűbb továbbvinni egy, a gyermekkorban kialakult jó gyakorlatot, mint berögződött szokásokat felnőttként megváltoztatni. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy azok a gyerekek, akiknél már ilyen korán
elkezdik a „zöld” oktatást, később sokkal könnyebben építik be a
saját, felnőtt fogyasztói életükbe például a szelektív hulladékgyűjtést, a tudatos vásárlást és kevésbé érzik ezt tehernek, mint azok,
akik felnőttként kezdenek bele a környezettudatos életmódváltásba.
A Petőfi Sándor Általános Iskolában, az 5. és 6. évfolyam részére szeptember végén megrendezésre került Föld 21 - Bolygóbarát Életmód Oktatási program keretein belül a diákok rendhagyó környezetórán vehettek részt. A projekt Rábapatona Község
Önkormányzatának nyertes KEHOP-1.2.1-18-2018-00103
azonosító számú pályázatának keretein belül, vissza nem térítendő támogatás segítségével valósulhatott meg.

A tanulók interaktív előadások és játékos foglalkozások keretében bővíthették tudásukat a tudatos- és környezetbarát életmód lehetőségeiről. Drámapedagógus vezetésével a befogadó
hangulat megteremtése érdekében a program egy székfoglalós
játékkal indult. Ezt követte egy rövid prezentáció, amiben a gyerekek a korcsoportjuknak megfelelő szinten ismerhették meg a
klímaválság, a globális felmelegedés gyökérproblémáját, azaz a
természetes életmódtól való elszakadás következményeit: globális
klímaválság, túlnépesedés, illetve a mai kor civilizációs problémái
és betegségei.
A diákok egy rövid videóban megismerhették a bolygó jelenlegi állapotát, a környezetszennyezést és a lehetséges megoldásokat. A videó cselekvésre szólít fel, motiválja a gyerekeket arra,
hogy összefogjanak, akarjanak tenni a bolygó megmentéséért.
A Föld megmentése játéban az előzőekben elhangzottak alapján a diákok csoportbontásban találták ki, majd játszották el a
Föld megmentését, miközben az osztály többi tagja igyekezett

kitalálni, hogy mire gondolt az adott csoport.
A szerepjátékok közben a tanulók felfedezték, hogy mekkora
felelősséggel tartozhatnak ők maguk a jövőjükért!
A 2 órás program második felében a problémák megismerése,
azok következményeinek feltárása után az előadó átvezette a diákokat a megoldások világába.
A tudatos vásárlók 12 pontjának levetítése után közösen feldolgozták a hallottakat és interaktív beszélgetés keretein belül
kiemelték a gyakorlatba
átültethető információkat
(megújuló energiaforrások,
energiatakarékosság, környezetkímélő életmód, újrahasznosítás, parkosítás, zöld
építkezés, zöld közlekedés,
zöld oktatás).
Az ezt követő szituációs
játék segített tudatosítani a
diákokban az életmódjukat,
azt, hogy hol tartanak a tudatos életmód felé haladásban, s mit tehetnének még.
A program zárása a Tudatos életmód drámapedagógiai játék
volt, melyben a tudatos fogyasztói megoldások álltak szemben
a pazarló fogyasztói szokásokkal. A diákok kisebb csoportokban
érveltek, összegyűjtöttek előnyöket, hátrányokat, hogy a pazarló
fogyasztókat meggyőzzék a tudatos vásárlás előnyeiről.
Az oktatási program végén a résztvevők osztály- és egyéni
ajándékkal lettek gazdagabbak. Közös gondoskodást igénylő virág került az osztályba, illetve egy nagy méretű éves öröknaptár,
kiemelve az adott hónap környezetvédelmi jeles napját, ezzel is
felhívva a figyelmet a mindennapi klímatudatos cselekvési lehetőségekre. Az egészséges életmódot népszerűsítve minden résztvevő kapott egy bioalmát is. A gyerekek legjobban a maguk által
elültethető, virágmagocskát rejtő különböző színű és formájú
magbonbonnak örültek. Az előadást követő egy hetes ökotudatos
szemléletmódot népszerűsítő kiállítás keretein belül 3 roll-up kínált lehetőséget az ismeretek további elmélyítésére, valamint lehetővé tette, hogy az oktatási program üzenete az iskola minden
diákjához és pedagógusához eljusson.
Diákok véleménye az előadásról:
5. osztály:
„Nekem tetszett, mert érdekes és izgalmas volt. A kedvencem
az iszapos játék, de a többi is nagyon jó volt. Sokat fogok tenni a
Földért! Remélem jövőre is lesz ilyen!”
ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
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„A szerdai környezetvédelmi előadás nagyon tetszett, mert
elgondolkodtató volt a tartalma. Tetszett még, hogy bevontak
minket is az előadásba, ezáltal könnyebben megértettük a mondandóját. A játékos feladatok szórakoztatóak voltak. A digitális

megközelítéssel érthetőbbé váltak a gondolatok. Felismertük a
környezetvédelem fontosságát, hogy mi gyerekek is tehetünk a
környezetünk megóvásáért. Szívesen részt vennék többször hasonló előadásokon.”
6. osztály:
„Nagyon tanulságos volt az egész osztály számára. Sok érdekes
dologról hallhattunk, és azt is megtudhattuk, mennyi mindent
tehetünk mi, gyerekek Földünk érdekében. Amellett, hogy hasznos volt a program, még élveztük is.”
„Jó volt, mert érdekes dolgokat tudhattam meg. Megtudtam,
hogy mivel tudok én gyerekként segíteni a Földön. Hogyan vezessem rá a szüleimet, hogy tudatosan éljünk. Máskor is szívesen
részt veszek ilyen programon.”
„Kaptunk almát és mindenki megette, nagyon finom volt.
Magokat is kaptunk és el is ültetjük majd őket. A legjobb az volt,
hogy kapott az osztály egy saját növényt.”

A KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉRŐL – SOKADJÁRA
Az önkormányzat képviselő-testületének a helyi környezetvédelmi szabályairól szóló 10/2005. (IV.28.) sz. rendelete
foglalkozik a kerti hulladék elégetésével, amely témában a különböző híradások kapcsán újra fellángoltak (hogy stílszerűek
legyünk) az indulatok.
Az alapvető felállás eddig is az volt az Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján, hogy külön jogszabályi felhatalmazás
nélkül a növényi hulladék elégetése országosan tilos. A „felmentést” a környezetvédelmi törvény azon rendelkezése jelentette, amely az önkormányzati jogalkotó hatáskörébe helyezte
a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre, valamint
az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó sajátos szabályok
rendelettel történő megállapítását.
A helyzet idén nyár elején alapjaiban változott, mivel
az agrárminiszter javaslatára az országgyűlés elfogadta azt a
jogszabálymódosítást, amely kiemeli a környezetvédelmi tör-

TÁJÉKOZTATÓ

Kérem tájékoztatásom elfogadását!
dr. Németh Balázs
jegyző

TÁJÉKOZTATÓ

a Polgármesteri Hivatal ZÁRVA tartásáról

a Védőnői Szolgálat működéséről

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy
a Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatjuk Tisztelt Lakosságot, hogy
a Védőnő szabadsága ideje alatt
az alábbi időpontokban:

2020. december 21-től 2021. január 3-ig
ZÁRVA lesz.
Kizárólag haláleset anyakönyvezése ügyében, december
23-án, 30-31-én, és 2020. január 2-3-án, előzetes telefonos
egyeztetést követően – Kertainé Győrig Renáta Tel.: 06-20459-16-21 - naponta 9-11 óra között az ügyintézést elvégezzük.
Kérjük Tisztelt Ügyfeleink szíves megértését.
dr. Németh Balázs
jegyző

6

vényből az önkormányzatok rendeletalkotási lehetőségét a témában, ezáltal 2021. január 1-től a kerti hulladék elégetésének
lehetősége az ország összes településén általánosan megszűnik.
Mindaddig a vonatkozó önkormányzati rendelet értelmében az idei évben szeptember, október, november és december
hónapokban marad meg a lehetőség a kerti hulladék elégetésére, továbbra is kizárólag hétfői és pénteki napokon 8 és 18
óra között, szélmentes időben és az égetés legfeljebb 120 percig
tarthat.
2021. január 1-jétől az önkormányzat kénytelen lesz ezen
szabályokat hatályon kívül helyezni, így az avar és kerti hulladék megsemmisítését más módon kell megoldania a lakosságnak (komposztálás, hulladékgyűjtő edény).
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Molnár-Nagy Béla
polgármester

2020. december 12-én, 18-tól 2021.
január 3-ig
a tanácsadás szünetel.
Halaszthatatlan tanácsadási ügyekben, munkanapokon
9-11 óra közötti időszakban telefonon elérhető Gácsné Kozma Ildikó védőnő (06-20/911-0354).
Kérjük a Tisztelt Lakosság szíves megértését.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

ŐSZI KÖNYVTÁRI NAPOK A KÖNYVTÁRBAN

A rábapatonai Könyvtári,
Információs és Közösségi Hely

7500 kötetes könyvtárának nyitva tartása
Hétfőn:13-20 óráig
Csütörtökön:11-18 óráig
Pénteken:14-20 óráig

Október 5-én a megyei Könyvtári Hét alkalmából könyvtárunk vendége volt Berg Judit
írónő, a népszerű gyermekkönyvek, köztük a
Rumini kalandjainak szerzője. A gyerekek a személyes találkozó során megtudhatták, hogyan
lesz valaki író, mi egy író dolga, vidám történeteket hallgathattak meg Judit családjáról is. Az
igazán kitartóak az előadás után bizalmas titkok
birtokába kerültek Ruminiről. Szinte mindenki
elhozta otthonról a Berg Judit könyveit dedikáltatni. Természetesen a könyvtári Berg Judit
könyvek is az írónő ajánlásával kölcsönözhetők
mostantól, illetve ő maga is gazdagította könyvtárunk állományát néhány kötetével.
Október 5-11-e között a Győr-MosonSopron megyei Könyvtári Napok alkalmából alsósoknak Őszi MESEMORZSÁK, felsősöknek
Őszi ÉSZBONTÓ címmel meghirdetett online
vetélkedőkre 31 rábapatonai gyermek regisztrált
és töltött ki feladatlapot.
Alsó tagozatosoknál:
MEGYEI 1. HELYEZETT: KÓSZÁS LARA
3. osztályos,
Felső tagozatosoknál:
MEGYEI 1. HELYEZETT: TAKÁCS LILLA
6. osztályos,
3. HELYEZETT: NAGY BOGLÁRKA 8. osztályos tanuló lett.
A díjazottakon túl minden vetélkedőben
részt vevő a Kisalföldi Könyvtári Szolgáltató
Rendszer által biztosított ajándékokban részesült.
Köszönöm mindenkinek az aktív részvételt, a
díjazottaknak szeretettel gratulálok!
Burdon Anikó
könyvtáros

A könyvtár szolgáltatásai térítésmentesen vehetők igénybe a
beiratkozott olvasók számára.
•
Könyvkölcsönzés, helyben használat
–– gyermek és felnőtt szépirodalom, kötelező olvasmányok
–– szakkönyvek,
–– tankönyvek, oktatási segédanyagok,
–– nyelvkönyvek, szótárak,
–– lexikonok,
–– helytörténeti vonatkozású könyvek,
–– hangoskönyvek, DVD-k, CD-k folyamatosan frissülő kínálata
• A Kisalföldi Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer tagjaként lehetőség van könyvtárközi kölcsönzésben könyveket kikérni a
győri Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Központi Könyvtárából és a Kisfaludy Károly Könyvtárából
• Helyben olvasható magazinok, folyóiratok
• Számítógép használat
• Internet hozzáférés
• Scannelés, nyomtatás,
fénymásolás
HÁZHOZ MEGY A KÖNYVTÁR!
• társasjátékok
A könyvtárunk online
könyvkatalógusa elérhető a
kszr.gyorikonyvtar.hu weboldalon.
Szeretettel várok minden
könyvbarátot és könyvtárhasználót!
Burdon Anikó
könyvtáros

A rábapatonai könyvtár a kötelező zárva
tartás ideje alatt a könyvtári
állományból kiválasztott könyveket
házhoz szállítja!
Érdeklődni lehet a könyvtár telefonszámán:
+36‐20‐310‐13‐61

Hogyan lehet könyveket választani?
Interneten a https://kszr.gyorikonyvtar.hu
weboldalon a bal oldali legördülő
településlistából ki kell választani Rábapatonát,
majd a jobb oldali képek alatt: Keresés az online
katalógusban mezőben a keresési opciók
kitöltése után a keresés indításával lehet a
könyvtári katalógusban könyveket keresni.

Hogyan lehet megrendelni a kiválasztott
könyveket?
A konyvtar.rabapatona@gmail.com e‐mail címre
leadott rendeléssel: a könyv/‐ek címének és
szerzőjének,
valamint saját név, telefonszám és lakcím
megadásával.
Egy alkalommal maximum 4 db könyv
választható.
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