XIII. évf. 2016. II. szám

Polgármesteri tájékoztató
Beszámoló Rábapatona Község Önkormányzatának 2015. évi tevékenységéről

A 2015 évet értékelve, a 2014. évi önkormányzati választás utáni első, már saját költségvetésű évére tekinthet
vissza az új polgármesterrel és képviselőtestülettel rendelkező önkormányzatunk.
2015. évben továbbvittük hagyományos települési
rendezvényeinket, valamint új rendezvényekkel is gazdagítottuk a felkínált kikapcsolódási lehetőségeket. A civil
szervezetekkel és közösségekkel való folyamatos kapcsolat
révén erősödött a civil társadalom jelenléte településünkön. A szervezetek és közösségek programjainak és működésének finanszírozására létrehozott pályázati alapból 2,5
millió forint támogatást biztosított önkormányzatunk.
A falubusz használatának kiszélesítésével 2015 évben 12
alkalommal egészségügyi, 3-3 alkalommal az óvoda és
az iskola és 11 alkalommal a civil szerveződések részére
bocsátottuk rendelkezésre a falubuszt. 2016 májusáig 23
alkalommal biztosítottuk már a falubuszt közösségi célra.
Rábapatona Község Önkormányzata a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat kapcsán, ismét
támogatást nyújtott a rábapatonai, felsőoktatásban tanulmányokat folytató fiataloknak. Továbbfolytatva a hagyományt, az év végén Rábapatona 65 év feletti lakóit
megajándékoztuk, valamint 30 erdei m3 szociális tűzifa
vásárlására is sor került, amelyet az arra rászoruló és azt
igénylő lakosoknak juttatott önkormányzatunk.
A közmunkaprogram keretében 6 fő közfoglalkoztatottat és 3 fő kulturális közfoglalkoztatottat tudott alkalmazni önkormányzatunk, akik bérköltségeinek jelentős
részét az állam biztosította. 2016 évben 6 fő közfoglalkoztatott és 2 fő kulturális közfoglalkoztatott alkalmazására kaptunk lehetőséget.
A 2015-ös évben több kisebb beruházás mellett az
alábbi, nagyobb jelentőségű beruházásokat, fejlesztéseket
sikerült megvalósítanunk.
 Az év végén kiépítésre került Rábapatona község térfigyelő kamera rendszere, több mint 6.000.000.- Ft
értékben, amely beruházást 30%-os állami támogatásból tudtuk megvalósítani, a fennmaradó részt önkormányzatunk saját forrásból biztosította.
 100 %-os támogatású pályázati forrásból, a Rábapato-











nai Polgárőrséggel közreműködve terepjáró gépkocsi
beszerzésére került sor 6.350.000.- Ft értékben.
500.000.- Ft pályázati támogatást nyertünk falunapunk megrendezésére.
Egy 100 %-os támogatású pályázati lehetőségből
teljesen felújítottuk az orvosi rendelő várótermét és
a védőnői szolgálat csecsemő-vetkőztető várótermét,
valamint megújult és akadálymentesített lett az Óvoda főbejárata, javításra került az épület lábazatának
egy része, valamint megújultak a kültéri játékok és az
udvar.
Az Óvodában saját forrásból, 4.000.000.- Ft értékben
a külső nyílászárók cseréjét, az ablakok árnyékolását,
födémszigetelést és a balesetveszélyes kémény átépítését végeztük el.
Az Általános iskolában egy pályázati forrást kiegészítve, több mint 400.000.- Ft összeggel egy fiúmosdó
teljes felújítása történt meg, valamint a tornatermi öltözők és mellékhelyiségek felújítását végeztük el.
Közel 400.000.- Ft összegben felújításra került a temetői kerítés egy része, valamint a temetői kút.
20.000.000.- Ft összeget fordított önkormányzatunk
a közúthálózat karbantartására, javítására, illetve aszfaltos utak építésére.

Köszönhetően takarékos gazdálkodásunknak, összességében a 2015-ös évben fejlesztési célra közel 30.000.000.Ft-ot tudott biztosítani önkormányzatunk.
Tájékoztató a 2016. évi tervekről az elfogadott
költségvetés tükrében
A 2016. évi költségvetésünk összeállításakor – a kötelezően ellátandó feladatainkon túl – igyekeztünk a
rendelkezésre álló forrásainkat úgy tervezni, hogy saját
erőből tudjunk minél több területen fejleszteni, de kellő
önerőt is biztosítani tudjunk vélhetően sikeres pályázataink előkészítéséhez és önerejéhez.
Főbb települési rendezvényeink megvalósításához
ebben évben is, a 2015. évben duplájára emelt összeget, 2.000.000.- Ft tudunk biztosítani. Tovább tudjuk
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támogatni a felsőoktatásban tanuló
fiataljainkat, a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszeren keresztül, de civil szervezeteink és az
általuk szervezett programok részére
is 2.300.000.- Ft támogatást tudunk
biztosítani. 2016. évben folytatjuk
az iskolában megkezdett felújítási
munkákat, amelyek érdekében több
pályázatot adunk, illetve adtunk be,
vagy csatlakoztunk pályázati lehetőséghez.
Ezek keretében ebben az évben
megvalósulhat az iskolai főépület
elhasználódott tetőrészének cseréje
új villámvédelmi rendszer kialakításával, a 2015-ös évben megkezdett mellékhelyiség felújítást tovább
tudjuk folytatni, valamint bővülhet
és megújulhat a községi és iskolai
könyvtár helyisége és berendezése.
Anyagi lehetőségeink figyelembe vételével az őszi időszakban megújulhat
a tűzoltószertár tetőzete.
Az élhetőbb települési környezet
kialakításának megteremtése érdekében, 2016. február 12-én átadásra került Rábapatona község 11 db
kamerából álló térfigyelő kamerarendszere, valamint egy új, hatékony
eszközökkel felszerelt, önálló rendőri
iroda kialakítására is sor került. 2016.
év tavaszán szolgálatba állt Rábapatona mezőőre, aki vagyonbiztonsági,
közbiztonsági és környezetvédelmi

feladatokat is ellát egyben. Tevékenysége során a rendőrséggel, a polgárőrséggel és egyéb hatósági személyekkel
is folyamatosan teljesít szolgálatot.
A mezőőri szolgálat felállításának
eredményeként fontos megemlíteni, hogy alig kettő hónap alatt több
mint 20 m3 illegálisan külterületre
helyezett hulladékot távolított el önkormányzatunk a közterületekről.
Március hónapban, egy pályázati
forrást kihasználva felújítottuk Rábapatona I. világháborús emlékművét megfelelő környezet kialakítása
mellett, több mint 1.300.000.- Ft
értékben
2016. év első felében kettő jelentősebb beruházás kivitelezése fejeződött be, illetve kezdődött
meg. Az első keretében, több mint
2.000.000.- Ft értékben a temető
főbejárati útszakaszának térkövezése
készült el. A murvás belterületi útszakaszok javítása után, június hónapban kerül sor a Külső Imre utca
és bevezető szakaszai, a Szent László
utca, a Széchenyi utca egy részének
és a Deák Ferenc utca aszfaltozására
önerőből, 48.000.000.- Ft értékben.
Az első félévben megtörtént, illetve megtörténik nagyobb költségvetésű
pályázataink előkészítése és benyújtása, mindemellett a kisebb pályázati lehetőségeket is folyamatosan nyomon
követjük, pályázunk önkormányzati

szinten és továbbítjuk a pályázati lehetőségeket civil szervezeteink, intézményeink részére.
A Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) keretében
pályázatot adtunk be Rábapatona
község belvízelvezető árokrendszerének részleges felújítására, az Egészségház teljes felújítására, kerékpárút
létesítésére az óvoda és a faluközpont
között, valamint pályázatot adunk be
intézményeink energetikai korszerűsítésére. A vidékfejlesztési program
keretében pályáztunk a templom
külső rekonstrukciójára, valamint
a polgármesteri hivatal energetikai
korszerűsítésére.
Önkormányzati
segítséggel labdarúgó egyesületünk
beadta pályázatát az új sportöltöző
építésére, amely a sportpálya infrastrukturális problémáinak megszüntetése terén jelentős előrelépésnek
mondható.
Összességében úgy gondolom, a
2016-os évben a korábbiakhoz képest jelentős fejlesztéseket tudott
megvalósítani
önkormányzatunk
önerejéből és bízom benne, hogy pályázataink sikereinek köszönhetően
a továbbiakban is megvalósított fejlesztésekről számolhatok be a település lakosságának.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

A civil szervezetek önkormányzati támogatása
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 24-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 2016. március 16-i határidőig 7 db civilszervezet nyújtott be pályázatot vissza nem térítendő önkormányzati támogatásra, illetve természetbeni támogatásra. A pályázatok között érvénytelen nem volt.
A civilszervezeti pályázati rendszer keretében a megválto-
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zott 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 2016. 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
26/2016.(III.30.) határozatával az alábbiak szerint:

Civil szervezetek
A civil szervezet neve:
Rábapatonai Polgárőr
Egyesület és Közéleti Klub

Besenyő SC. Rábapatona
Sportegyesület

Megállapított
támogatási
összeg:
305.000,- Ft

700.000,- Ft

Természetbeni
támogatás
A pálya és öltöző fenntartás rezsi költsége
(villany, víz, gáz), falubusz használata a
hatályos
szabályzat
előírásainak figyelembe vételével.
IKSZT terem használata, a falubusz használata a hatályos szabályozat előírásainak
figyelembevételével.

„Bolero” Közhasznú Tánc
és Sport Egyesület

500.000,- Ft

Rábapatonai Óvodásokért
Alapítvány

50.000,- Ft

-

Rábapatonai Iskolásokért
Alapítvány

165.000,- Ft

-

Bilibáncs Népi
Hagyományőrző és
Kulturális Alapítvány

200.000,- Ft

-

Molnár Ferenc
Hagyományőrző
Alapítvány

80.000,- Ft

-

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:
Személytársulás neve:

Megállapított
támogatási
összeg

Nyugdíjasok Baráti Köre

140.000,- Ft

Horgász Szakkör

50.000,- Ft

Szivarock Együttes

50.000,- Ft

Rábapatonai Női Klub

60.000,- Ft
Molnár-Nagy Béla
polgármester
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Az önkormányzat 2015 évi költségvetésének végrehajtása
A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő
és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy
az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon
belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap
utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell
nyújtani a kincstár ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített
jelentését.

Rábapatona Önkormányzata 2015. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás Rábapatona Község
Önkormányzata, az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala,
az Önkormányzat költségvetési intézményére vonatkozó (Rábapatonai Katica Óvoda) adatait tartalmazza, melyet az önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 27-én a 7/2016.
(IV.28.) önkormányzati rendelettel elfogadott.
További részletek és a rendelet a www.rabapatona.hu weboldalon, a „hatályos rendeletek” cím alatt megtekinthető.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése 2015. 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.
Az elmúlt évben a legfontosabb és legjellemzőbb veszélyforrásokat a gyermekekre nézve a családi konfliktusok
(szülők egymás közti, szülő- gyermek közti), munkanélküliség, idő hiánya és az előző faktorok okozta feszültség következményeként a gyermeknevelési problémák, elhanyagolása
jelentették. Ezen tényezők gyakran oda-vissza kölcsönhatásban állnak, így általában több faktor együttes megléte alakítja ki a veszélyeztetettség tényét.
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.
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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 ivóvíz-, szennyvíz- és gázszolgáltatás, a szervezett
és szelektív hulladékgyűjtés és - szállítás ill. a telefon és internet (vezetékes és wifi) hálózat, már évekkel ezelőtt kialakításra
került a településen.
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 2015-ös adatokat figyelembe véve 2556 fős
lélekszámú. A lakosság nagyobb része aktív korú. A munkaképes polgárok jelentős hányada naponta ingázik Győrbe, sokan
járnak Mosonszolnokra, illetve a településen végez 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, 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, 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 2015. évben
Férfiak

Nők

Lakónépesség száma

1263

1293

Rábapatona
összesen
2556

Állandó népesség száma

1258

1287

2545

Állandó népességből a 0–18 évesek száma

236

219

455

Állandó népességből a 19-35 évesek száma

285

292

577

Állandó népességből a 36-55 évesek száma

414

363

777

Állandó népességből az 56- évesek száma

323

736

413

2015. évben a 0-18 éves korosztály
kénti megoszlása a következő:
0-3 év
4-6 év
7-14 év
15-18 év

(455 fő) korcsoporton91fő
65 fő
204 fő
95 fő

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok túlnyomó részt
e korosztályokra korlátozódnak.
Óvodai, általános iskolai ellátásban (3-14 év) 261 fő részesült
2015. december 31-én.
I/2 . Munkanélküliségi adatok
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási
Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége adatai alapján 2015
utolsó negyedévben a következők szerint alakult településünkön az álláskeresők száma: összes regisztrált álláskereső: 19 fő.

II. Pénzbeli és természetbeni ellátások:
II/1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt
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 (2014/2015):

2014 (fő)
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő
gyermekek
száma

35

2015 (fő)
37

A kedvezményt 2015. évben 18 családban 37 gyermeke
vette igénybe. 2015. év december hónapjában 37 gyermeknek
volt fennálló támogatása.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igénylők közül 23 általános iskolai gyermek részesült ingyenes tankönyv
ellátásban 2015. szeptember 1-jén. Megjegyzendő, hogy Magyarország Kormánya felmenő rendszerben folyamatosan bevezeti és kiterjeszti az ingyen tankönyvellátás rendszerét.
2015. év során ingyenes étkezésben 18 óvodás, 10 iskolás
gyermek, míg 50 %-os kedvezményben 7 óvodás és 15 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 429.200,- 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
3 család 3 gyermekes
7 család 2 gyermekes
6 család 1 gyermekes
II/2. Ingyenes óvodai étkezés 2015. szeptember 1-től
Azon családok akiknek a jövedelme nem éri el az egy főre
jutó 90.000,- forintot, ahol tartósan beteg gyermek él, vagy
nagycsaládos 2015. szeptember 1-től igényelhetett ingyenes
óvodai étkezést. Községünkben 45 óvodás gyermek étkezhet
ingyenesen.
II/3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj
Képviselő-testületi döntés alapján BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjban az önkormányzattól 27 fő egyetemi és
főiskolai hallgató részesült támogatásban, havonta 3.000,- Ft
összegben. (A támogatás évente 2x5 hónapra szól.) Ez éves
szinten 810.000,- Ft kiadást jelent az önkormányzat költségvetése számára.

III. Gyermekjóléti alapellátások
Iskolai napközi
Községünkben a tavalyi év során átlagosan 25 gyermek
járt napközibe, 29 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.
2015 évben összesen 119 fő tanuló részesült ingyenes tankönyv ellátásban, ebből az első, második és harmadik osztályosok közül mindenki, számuk 80 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.
ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
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A Rábapatonai Katica Óvodát 2015 évben, átlagosan 75
gyermek látogatta. A helyi általános iskolába 186 gyermek
járt.
A családi napköziben az ellátást 3 fő gondozóval szintén
a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye végzi 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 7 és 12 fő
között változik.
Gyermekjóléti Szolgálat működése
A Család és Gyermekjóléti Szolgálat feladatkört 2015ben is a téti székhellyel működő Téti Kistérség Sokoróaljai
Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye
látja el.
Az Intézmény gondozónője Szabóné Kovács Alice 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.
A gyermekjóléti szolgálat 8 családban 16 gyermeket gondozott, védelembe vétel a 2015–s évben nem történt, tanácsadás keretében 16 esetben tartott kapcsolatot. A kezelt problémák száma 329 volt. (Jelen előterjesztés melléklete a szolgálat
beszámolója)

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 2015. évben is
hasonlóan az előző évhez a legnagyobb problémaként a kap-

csolattartási 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
Az „egy iskola- egy rendőr” program keretein belül több
alkalommal tartott a rendőrség a helyi általános iskolában előadásokat, a gyermekeket érintő bűncselekményekre, és egyéb
közlekedési szabályokra vonatkozóan. A programon kívül is
folyamatos a kapcsolat a gyermekekkel, akik szolgálaton kívül
is megismerik a rendőrt és bízom benne, hogy hallgatnak a
szavára. Az iskolában a D.A.D.A program keretén belül az
alsó és felső tagozatosoknak is tartottak előadásokat, a drog,
alkohol, internet veszélyeiről. 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 2015-ös 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 jegyzőnek a gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásáról szóló tájékoztatóját a Képviselő-testület 44/2016.(IV.27.)
határozatával elfogadta.
Dr. Németh Balázs
jegyző

Tájékoztató a kerti növényi hulladék és avar égetésének jelenlegi szabályairól
A tűzgyújtással a mezőgazdasági hulladék égetésének szabályait elsősorban
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. és a
levegő védelméről szóló 306/2010-es
(XII.23.) Korm. Rendelet szabályozza.
A tv. 27. § alapján:
(1) E § rendelkezéseitől jogszabály eltérően rendelkezhet.
(2) Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő
jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése,
a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő,
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kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek
minősül, ha a hulladék – az elemi kár
kivételével – bármilyen okból kigyullad.
(3) Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos.
A fentiekből kitűnik, hogy tarlót és
egyéb le nem kaszált növényt égetni
tilos! Tilos továbbá papírt, kezeletlen
fahulladékot nem kazánban vagy nem
szabályosan üzemelő kazánban égetni,
tehát szigorúan tilos ezen hulladékok
nyílt égetése.

Tilos továbbá színes újság bárminemű
műanyag, zsák, nejlonanyag, vegyi
eredetű ipari termék, gumi szabadtéri
égetése !!!
A Korm. Rendelet 48. § (4) bekezdése
kimondja, hogy:
Kt.48. § (4) A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe
tartozik:
a) a füstködriadó terv,
b) a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék
égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása…

Az Önkormányzatnak így tehát jogában áll szabályozni az avar és kerti
hulladék égetésének szabályait.
Ezen szabályokat Rábapatona Község Önkormányzata 2005-ben megalkotta a 10/2005-ös rendeletében, mely
megtalálható a www.rabapatona.hu
oldalon az Önkormányzat, Hatályos
Rendeletek menüpontban.
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy
a helyi környezetvédelemi szabályairól
szóló 10/2005. (IV.28.) sz. Önkormányzati Rendelet 6. § alapján a kerti
hulladék az alábbi szabályok alapján
égethető csak az ott megjelölt időpontban!
„Avar és kerti hulladék esetében:
a) A tűzgyújtás és égetés közterületen
és ingatlanon belül heti két alkalommal (szeptember 1-jétől április
30-ig), hétfői és pénteki napokon
8-18 óra között, szélmentes időben
megengedett;
b) az égetés legfeljebb 120 percig tarthat, a tartós füstölés tilos;
c) szeles időben, továbbá nyári évszakban (május 1-jétől augusztus 31-ig)
szemétégetés céljából a tűzgyújtás
szabad területen tilos.
(3) Égetni csak megfelelően kialakított
helyen, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával, a vagyoni és személyi biztonság veszélyeztetése nélkül lehet. Az égetést végző személy
haladéktalanul köteles gondoskodni
a tűzrakóhely teljes eloltásáról az
égetés befejezését követően.
(4) Az égetendő hulladék nem tartalmazhat ipari eredetű hulladékot
(műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait).
5) Tilos védett természetvédelmi területen, véderdő, fás vagy fenyves erdő
területén tüzet gyújtani.
Aki a fenti időpontokon kívül más
időpontban, továbbá a Rendelettől
eltérő módon tüzel megszegi a helyi
környezetvédelem szabályairól szóló Önkormányzati Rendeletet, mely
megszegéséért közigazgatási bírság
szabható ki, melytől nem fogok eltekinteni!
Tájékoztatom továbbá Önöket,
hogy az égetés során minden állampolgár és más jogalany köteles betartani az
Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014.(XII.31.) sz. BM rendelet
vonatkozó szabályait. Ezen jogszabály
rendelkezik a kültéri tarlóégetés szabályairól is, miszerint:

111. A szabadtéri tűzgyújtás és
tűzmegelőzés szabályai, különös tekintettel a tarlóégetésre külterületen:
225. § (1) Ha jogszabály másként
nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok
használata során keletkezett hulladék
szabadtéri égetése tilos.
(2) Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a katasztrófavédelmi szerv
állománya, ha tevékenysége a károk
csökkentésére, a tűz terjedésének
megakadályozására, szabályozására
irányul.
(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa,
használója köteles a területet éghető
hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől
mentesen tartani.
(4) A kilátókat, magaslati ponton elhelyezkedő létesítményeket, az önkormányzat vagy a helyi katasztrófavédelmi szerv vezetője által megbízott
személyek a szabadtéri tüzek korai
szakaszban történő észlelése céljából
térítésmentesen igénybe vehetik.
226. § (1) Külterületen az ingatlan
tulajdonosa, használója a tűzvédelmi
hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha
egybefüggő területen irányított égetést végezhet.
(2) Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelem tartalmazza
a) a kérelmező nevét és címét,
b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,
c) az égetés megkezdésének és tervezett
befejezésének időpontját (év, hónap,
nap, óra, perc),
d) az irányított égetés indokát,
e) az égetéssel érintett terület nagyságát,
f ) az égetés folyamatának pontos leírását,
g) az égetést végző személyek nevét, címét,
h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,
i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és
j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének
megakadályozására
készenlétben tartott eszközök felsorolását.
(3) A kérelmet legkésőbb az égetés ter-

vezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező
tűzvédelmi hatósághoz.
(4) A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el.
(5) Az irányított égetés során a tűz nem
hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.
(6) Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és
robbanásveszélyt ne jelentsen.
(7) Az irányított égetés befejezése után a
helyszínt gondosan át kell vizsgálni,
és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg
kell szüntetni.
227. § (1) Az irányított égetés során
a tarlóégetés csak az alábbiak szerint
végezhető:
a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az
égetéshez csak a tarlómaradványok
használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,
b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat
a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül
kell szántani, és az adott területen
az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell
végrehajtani, a fasorok, facsoportok
védelmére a helyi adottságoknak
megfelelő, de legalább 6 méteres
védősávot kell szántással biztosítani,
c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak
az egyik szakasz felégetése után lehet
a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy
jelenlétéről kell gondoskodni, és
legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.
(2) A lábon álló növényzet, avar és egyéb
növényi hulladék irányított égetése
során az (1) bekezdés szabályait kell
alkalmazni.
228. § (1) A szabadtéren keletkező
tüzek megelőzése érdekében a vasút és
a közút mindkét oldalán annak kezelője
köteles a szélső vasúti vágánytengelytől
mérve legalább 4,0 méter széles, a közút
szélétől mérve legalább 3 méter széles
védősávot kialakítani.
ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
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(2) A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani.
(3) A folyamatos tisztántartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval érintett terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles
gondoskodni.

Tűzvédelmi szabálytalanság

Az OTSZ megsértőivel szemben a
Katasztrófavédelem szervei a következő szankciók kiszabására jogosultak.
A szankciók alkalmazása kötelező a Katasztrófavédelem számára:
1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.)
Korm. rendelethez
Tűzvédelmi bírság
legkisebb
mértéke /Ft/

Tűzvédelmi
bírság
legnagyobb
mértéke /Ft/

100 000

1 000 000

1.

Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő

2.

Tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő
és az oltási tevékenységben
a tűzoltóság beavatkozása is
szükséges

200 000

3 000 000

3.

Tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz
vagy robbanásveszélyt idéztek elő

100 000

1 000 000

Egyéb tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi
szabályzatokban foglalt elő40.
írások, továbbá a tűzvédelmi szabványok előírásainak
megszegése esetén

20 000

A termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, vagy mellékhasznosí42.
tási kötelezettség elmulasztásával a tűzesetek megelőzéséről nem gondoskodik

60 000

46/2016.(IV.27) határozatával a
Polgármesteri Hivatalban
2016. július 18-tól
augusztus 21-ig, valamint
2016. december 19-től
2017. január 1-ig

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
dr. Németh Balázs
polgármester
jegyző

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye
60 000

200 000

Vasút, Fábián Ferenc és Besenyő utcai építési telkek értékesítése
Tisztelt Rábapatonai Lakosság!
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 50/2016.(V.25.) határozatával 2017. május 31-ig
terjedő időszakra vonatkozóan a Vasút, Fábián Ferenc és Besenyő utcai építési
telkek eladási árát telkenként 2 500 000,- Ft + Áfa összegben határozta meg.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ

A Kormány 2012. március 07. napján
közzétett, 30/2012.(III.7.) Korm. rendeletében foglaltakra tekintettel Rábapatona Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a

igazgatási szünetet rendelt el.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdésük van, állok szíves rendelkezésükre a Hivatalban ügyfélfogadási időben a tűzesetek megelőzése és az együttélés szabályainak megtartása érdekében, hogy együtt érvényesíthessük a környezetvédelem szempontjait!
Dr. Németh Balázs
jegyző

8

TÁ J É KO Z TAT Ó
Igazgatási szünetről

GYERMEKFELÜGYELETET
HIRDET
a nyári szünet ideje alatt, Rábapatonán
élő 2-14 év közötti gyermekek számára. A gyerekeket egész napos, tartalmas
programokkal várjuk, ahol fontos szerepet kap a játék, a számítógépes foglalkozás.
Célunk a gyermekek aktív pihentetése.
Gyermekfelügyelete ideje:
2016.06.15.-2016.07.31.
2016.08.15.-2016.08.31.
munkanapokon 8-17 óra között
Helye: 9142. Rábapatona
Szentháromságtér 1. CSANA
Érdeklődni lehet:
Személyesen a CSANÁBAN,
a Polgármesteri Hivatalban MolnárNagy Béla Polgármester Úrnál:
06/20-255-2810
Inhaizer Izabella koordinátornál:
06/20-565-2015
Gyermekfelügyelet díj napi 400 Ft
Étkezés napi háromszor 422Ft/nap
Szalai Lászlóné
intézményvezető

Magyar Hősök Emlékünnepe 2016. május 29.
Molnár-Nagy Béla polgármester ünnepi beszéde

Szeretettel köszöntöm Önöket a
Magyar Hősök Emléknapja alkalmából
rendezett ünnepi megemlékezésünkön.
A Hősök Napjának története, legalább annyira viszontagságos, mint a
XX. századi magyar történelmünk. Az
1917. évi VIII. törvénycikk, még az első
világháború folyamán rendelkezett arról, hogy az akkor még dúló háborúban
a hazáért küzdő hősök emlékét meg kell
örökíteni. Az 1924. évi XIV. törvénycikk az 1914/18. évi világháború hősi

halottai emlékének megünnepléséről
rendelkezett, majd 1945 után az emléknapot betiltották. Közel 50 év után
rendelkezett az állam ismét, a 2001.
évi LXIII. törvényben a magyar hősök
emlékének megörökítéséről és a Magyar
Hősök Emlékünnepéről.
Az állam rendelkezett arról, hogy
emlékezzünk és arról is, hogy nem megengedett a hivatalos megemlékezés. Az
állam nem változik, de mi emberek sem.
Az emberek ugyanis emlékeztek, emlékeznek és mi, akik szerencsénkre, nem
éltük át a háború borzalmait megemlékezünk a két háború áldozatairól. Megemlékezünk, mert nem szabad elfelejtenünk az elődeink által hozott áldozatot
és azt a szörnyűséget, ami csak emberrel
megtörténhet ebben a világban.
Az első világháború hősi áldozatainak
Az első világháború lezárását követő
békeszerződések már előrevetítették egy emlékére Rábapatona Község 1927-ben
újabb háború kitörését, amelybe akarat- állítatott emlékművet. A hősi emlékmű
lanul belesodorta a magyar népet a tri- eredetileg a mai Polgármesteri Hivatal
anoni békediktátum. A közel 100 éve a területének a helyén állt, a Hősök terén.
magyarságra kényszerített diktátum kap- A szobrot Horváth Adorján szobrászműcsán azonban tudnunk kell, hogy az első vész készítette. A felállításakor megáldott
világháborút nem a harctereken veszítet- emlékművet aztán áthelyezték és bezártük el, ott győztünk, megnyerve minden ták a templomkertbe. Ez az emlékmű is
front kisebb háborúját. A hátországban hasonló sorsot élt meg, mint a második
veszítettünk a politikusaink által okozott világháborús emlékmű; azt nem építették meg, ezt pedig eldugták.
gazdasági összeomlás révén.
A fiatalabb korosztályok között sokan azt sem tudták,
hogy létezik Rábapatonán I. világháborús emlékmű. Műemlék volt csak emlékmű helyett, eldugottan az elburjánzott növényzet mögött takarva. Egészen 2016-ig.
A tavalyi évben, egy pályázati lehetőséget kihasználva,
méltóbb környezetet hoztunk létre a felújított emlékmű körül, elsősorban patonai vállalkozók, segítők részvételével.
Persze voltak és vannak kritikusaink az emlékmű felújításával
kapcsolatban is. Sokan, sokszor és sokat beszéltek, mint ahogy
korábban is. Mi cselekedtünk. Mi, azok, akik kigondolták és
megteremtették a lehetőséget. Mi, akik megépítettük. Mi,
akik eljöttünk emlékezni. Mert nemcsak a magánéletünkben,
de a közösségben is meg kell teremtenünk a lehetőséget, építenünk kell, hogy legyen mire emlékeznünk, maradjon valami
méltó utánunk, tetteink és cselekedeteink által.
Ma már nem emlékezik senki a talapzaton lévő nevek mögötti emberekre, nevek maradtak csupán egy emlékművön,
nevek, amelynek aranybetűiért az életükkel fizettek. Emlékezzünk azokra, akik a legnagyobb áldozatot hozták. Emlékezzünk az első háború 59 és a második világháború 75 helyi
áldozatára.
Rábapatona Község nevében az emlékezés és a tisztelet jegyében helyezem el az emlékszalagot a babérkoszorúra.
Molnár-Nagy Béla
polgármester
ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
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Ismerkedés a méhekkel

Májusban a 3. a és 3. b osztályos tanulók rendhagyó olvasásórán vettek részt.
Várvölgyi Zoltán, helyi őstermelő érdekes előadást tartott a méhekről, a méhek
életéről. Nagyon sok hasznos információkkal gyarapodott a gyerekek tudása.
Megnézték közelről, milyen egy méhkaptár, majd virágmézet és akácmézet is
kóstolhattak.
Köszönjük Várvölgyi Zoltánnak és Várvölgyi Zoltánné Gizikének önzetlen segítségét.
Nagy Edina és Tuboly Rita
Tanítónők

Március 15-i megemlékezés

Rábapatona Község Önkormányzata ünnepi műsor keretében 2016. március 15-én 16:00 órai kezdettel emlékezett meg az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc 168. évfordulójáról.
Molnár-Nagy Béla polgármester úr
ünnepi beszéde és a Nemzeti dal közös szavalata után, Nagyné Folkmayer
Enikő előadásában hallgathatták meg
a jelenlévők Juhász Gyula: Március idusa című versét. A megemlékezés zárásaként a budapesti Esztrád
Színház ünnepi előadását tekinthették meg, „Verses, zenés összeállítás
Szendrei Júlia naplójából” címmel.
Németh Annamária
IKSZT-vezető
10 ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ

VERSENYEK

Május 13-án került sor Nagy Imre
születésének 120. és az 56-os forradalom
60. évfordulójára rendezett vetélkedőre,
ahol két csapatunk is indult. A lányok
(Szalontai Petra, Ujvári Regina, Roncz
Gréta Virág) 3. helyezést értek el. A fiúk
(Stoller Ambrus, Nagy Zoltán, Barta

Patrik) pedig 5. helyezést. A díjak átadására május 3-án a Városházán került sor.
És még egy szép eredmény: Szalontai Petra 8. osztályos tanuló a Megyei Czuczor
Gergely Anyanyelvi versenyen 1. helyezést ért el.
Kertainé Bognár Ilona
tanár

2016. március 21-én
KÉZIMUNKA KIÁLLÍTÁS
nyílt az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben

A kézműveskedés, varrás, hímzés is
a művészet egyik sajátos ága. A régi népi
hagyományokból ered, hogy a nők a tél
eljövetelét követően, kézműves munkákba kezdenek. Ez a hasznos időtöltés,
boldogsággal és örömmel tölti el alkotóját és annak közvetlen környezetét. Jó
látni az embernek, hogy mire képes, és
jó dolog örülni a másik sikerének is.
A kiállítás célja volt, hogy a faluban fellelhető,- már-már feledésbe

menő - kézimunka darabokat bemutassuk, és megismertessük az érdeklődőkkel a különböző technikákat.
Ügyes kezek által készített horgolt, kötött, hímzett, faragott, szőtt, varrt alkotásokat – patchwork munkákat, valamint egyedi ékszereket is láthattak a
látogatók.
Németh Annamária
IKSZT-vezető

FÖLD NAPJA

A Föld napja (április 22.) alkalmából
különféle eseményeket rendeznek világszerte, melyekkel felhívják a figyelmet a
Föld természeti környezetének megóvására.
A helyi Petőfi Sándor Általános Iskola diákjainak a környezetvédelem jegyé-

ben szerveztünk interaktív vetélkedőt. A
feladatok között szerepelt menetlevél készítés (újrahasznosított alapanyagokból),
hulladék szétválogatás, környezetvédelmi
TOTÓ, öko bomba, zöld activity, 1 perc
és nyersz és szemétgyűjtés is. Értékes díjazásban részesültek a helyezett csapatok,

állatkerti belépők, pizzautalványok és a
Reflex Környezetvédő Egyesület ajándékcsomagja került kiosztásra. Köszönjük a felajánlásokat és támogatásokat!
Gratulálunk mind a 13 csapatnak az
eredményes szerepléshez!
A nap folyamán, újrahasznosított
alapanyagokból készült használati és
dísztárgyakból nyílt kiállítás az ügyes
kezű óvodás és iskolás gyerekek jóvoltából.
Zárásként a Kajárpéci Vízirevű:
”Dzsungel könnye, avagy többet ésszel,
mint láncfűrésszel” című sok humorral
fűszerezett tudományos-fantasztikus vásári komédiáját tekinthették meg a település lakói. Az előadásnak nagy sikere
volt mind a gyerekek, mind a felnőttek
körében, akik szép számmal tisztelték
meg a programot.
Németh Annamária
IKSZT-vezető

Túra a Költészet napján
Április 11-én a Petőfi Sándor Általános
Iskolával közösen emléktúrával ünnepeltük a Költészet napját. Rábapatonáról indulva, a Rába töltésen 17 km-t
gyalogolva a Bécsi út mellett álló Radnóti szobornál helyeztük el a megemlékezés koszorúját és gyújtottunk mécseseket a költő tiszteletére. A négy órás
út alatt a pihenőidőben az egyik diák,
Orsós Márk olvasta fel kedvenc versét
Sík Sándortól.
Németh Annamária
IKSZT-vezető

Értesítés
a Rábapatonai Katica Óvoda
nyári zárva tartásáról
Tájékoztatom a Kedves Szülőket, hogy
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő–testülete 6/2016.(I.27.)
számú határozatával az óvodánk nyári
zárva tartási idejét:
2016. augusztus 15 - 2016. augusztus 31-ig határozta meg.
Nyitás és a gyermekek fogadása: 2016.
szeptember 1-jén (csütörtök) lesz a nyitva tartási rend szerint.
Dittrich Kálmánné
óvodavezető

Iskolai Közösségi Szolgálat teljesítése
Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye,

Helye: 9142. Rábapatona
Szentháromságtér 1. CSANA
Érdeklődni lehet:

az Iskolai Közösségi Szolgálat Személyesen a CSANÁBAN,
a Polgármesteri Hivatalban
teljesítésre lehetőséget hirdet
a nyári szünet ideje alatt Rábapatonán
élő középiskolás tanulók számára.
Iskolai Közösségi Szolgálat
teljesítésének ideje:
2016.06.15.-2016.07.31.
2016.08.15.-2016.08.31.
munkanapokon 8-17 óra között

Molnár-Nagy Béla Polgármester Úrnál:
06/20-255-2810
Inhaizer Izabella koordinátornál:
06/20-565-2015.
Szalai Lászlóné
intézményvezető
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Rábapatonai Katica Óvoda életéből
De jó, végre itt a tavasz – ébredeznek a kis katicák!
A tél végi időszakot egy egészségmegőrző programmal,
vitaminturmixal zártuk, az otthonról hozott zöldségekből és
gyümölcsökből salátát készítettünk a gyermekekkel az óvodában, melyből a nap zárásaként minden szülőt is megkínáltunk.

Február végén „a kis katica- ötletpályázattal” közös munkára, alkotásra hívtuk a gyermekeket és szüleiket. Nagyon sok
érdekes, különleges, fantáziadús „katicák” készültek, jó volt
látni, hogy milyen sok ötlet, elképzelés valósulhat meg egy
ilyen kis témakörben is.

Májusban egy országos rajzpályázaton 5 óvodás gyermek
kiváló eredménnyel szerepelt, a díjakat Budapesten vehették
át a gyermeknapi program keretében. Gratulálunk a díjazottaknak.
A május végi gyermek-családi napi programunkon a jó idő
mellett nagy élmény volt a gyermekeknek, a szülőknek, az intézmény dolgozóinak a szalonnasütés, bábszínház, ugrálóvár,
kutya-bemutató, az agyagozás és a táncház. Ez a vidám program még közelebb hozta az óvodát és a családokat.
Elkészült a három csoportszobába a játszósarok, köszönjük Kövecses Tamás munkáját, mellyel még hangulatosabbá,
családiasabbá varázsolta a gyermekek játszóhelyét.
A tavaszi időszakban - Kovács Gábor, Kertai Gyula, Nagy
Péter és Szalai Andrásné - segítségével még hangulatosabb lett
óvodánk.
Minden családnak, támogatóinknak kívánunk vidám, kellemes nyári pihenést.
Dittrich Kálmánné
óvodavezető

Digitális Témahét
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma kezdeményezésére első ízben került
sor 2016. április 4-8. között a Digitális
Témahétre, melyre 786 intézmény jelentkezett, köztük iskolánk is. A témahéten a 3.a és 3.b osztályos tanulókkal
Rumini a digitális világban címmel
valósítottunk meg projektet. A gyerekek
a meseregény feldolgozása során többek
között lerajzolták a kedvenc részüket,
valamint hirdetést készítettek az egyik
szereplő nevében, amit fel is vettünk telefonnal. A számítógépes programok se-
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gítségével a tanulók képregényt alkottak,
illetve a kötelező olvasmányhoz kapcsolódó rejtvényeket, feladatokat oldottak
meg interaktívan. A témahét zárásaként
került sor a játékos vetélkedőre, ahol a
csapatok villámkérdésekre válaszoltak,
keresztrejtvényt fejtettek, anagrammát
oldottak meg. A vetélkedőről senki sem
távozott üres kézzel. Mindenki nagyon
jól érezte magát a héten.
A projektet megvalósító iskolák
számára kiírt pályázaton projektünkkel
sikeresen vettünk részt. Tuboly Rita és

Nagy Edina tanítónők 2016. április 26án, ünnepélyes keretek között, a Budapest VII. kerületi Baross Gábor Általános
Iskolában vehették át a díjakat.
Különdíjak: Rábapatonai Petőfi
Sándor Általános Iskola (projekt címe:
Rumini a digitális világban), nyereményük egy érintőképernyő (VIVIDtouch
VTE-3200 interaktív érintőképernyő
+ VIVIDtouch hordtáska) a Steljes
Evropa jóvoltából.
Márkus Gusztáv
igazgató

Falusi Porta Tanoda
Rendhagyó környezetismeret óra keretében
részt vehettek a 3. a és 3. b osztályos tanulók
egy ártérben tartott foglalkozáson, amit Molnár
Ferenc és Györe Gabriella tartottak. Megnézték
a gyerekek a Diófa Vendéglőnél található állatokat, majd lementünk az ártérbe, ahol közelebbről megismerkedtünk az ott található élővilággal.
A tanórán tanult ismereteket örömünkre gyakorlatban is alkalmazni tudták: sok fát felismertek,
megnevezték víz közelében élő állatokat. Feri bácsi a gyerekek örömére megengedte, hogy az állatokat is megetessék. Köszönjük a lehetőséget és a
segítséget!
Nagy Edina és Tuboly Rita
tanítónők

ISKOLAI SPORTÉLET
Áprilisban és májusban is számos Diákolimpiai szereplése volt iskolánk diákjainak, melyeken szép eredményeket értek el:

Atlétika – Többpróba (csapat, körzeti) II. hely

Kis iskola – labdarúgás körzeti I. hely, megyei V. hely

Kis iskola – Atlétika Csapatverseny megyei V. hely
Kézilabda – körzeti IV. hely

Gratulálunk mindenkinek!!!!!!
Márkus Gusztáv
igazgató
ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 13

A versennyel kapcsolatos részletek
részletek a
www.rabapatona.hu weboldalon, illetve Rábapatona facebook oldalán megtekinthetőek.
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HORGÁSZ HÍRADÓ
A 2015/2016-os tanévben tovább
folytatódott az előző években megszokott színvonalon a munka az iskolások
számára szervezett horgász szakkörben
Molnár Ferenc vezetésével.
Az idei tanévben az elméletet a gyakorlat követte a foglalkozásokon: célba
dobás, horogkötés, „bot szerelés”. Különös tekintettel arra, hogy a korábbi
évektől eltérően a gyermek és ifjúsági
versenyeken már elvárták és értékelték
az összetett eredményekben a hurokkötést, két zsinór összekötését, és a kapocskötést. Ifjabb versenyzőinknek ezt még
gyakorolniuk kell, de az ifjúságiak (1418 évesek) között induló gyerekeinknek
ez már nem okozott nehézséget.
Idén sem maradhatott el a horgászattal, szalonnasütéssel egybekötött
utolsó, szabadtéri felkészítés/felkészülés a Szigetközi Horgászegyesület megyei válogató versenye előtt a Fellersarokban.
Április 23-án volt az első megmérettetés Győrben, a Szigetköz Horgász
Egyesület gyermek és ifjúsági háziversenyén. Itt szakköröseink mindkét kategóriában indultak. A három klasszikus
versenyszámban (célba dobás, elméleti
teszt és horgászat) elért eredmények öszszesítése után a következő helyezéseket
hozták el ifjú horgászaink. Gyerek kategória: I. Stoller Norbert, III. Fazekas Gergő. Ifjúsági kategória: I. Stoller
Ambrus, II. Hermann Patrik.
Az eredmények alapján a megyei
versenyre az összes patonai résztvevőt

(Fazekas Gergő, Hermann Patrik, Molnár Marcell, Molnár Ottó, Stoller Ambrus, Stoller Norbert), sőt az egyéb elfoglaltságuk miatt távollévő két horgászunkat (Nagy Attila Bence, Nagy Zoltán) is
nevezte az egyesület.
Május 15-én, Pünkösd vasárnap
korán kezdődött a nap. Reggel hat óra
harminc perckor indult a patonai különítmény Győrbe, a Merkur-tóhoz,
ahol a megyei verseny zajlott. Az idő,
akár csak tavaly nem volt túl kegyes a
fiatal horgászokhoz. Reggel esett az eső,
és hideg szél fújt. Ezen a versenyen már
mindhárom versenyszámot külön díjazták, és összetettben is hirdettek eredményt. Gyerek kategória - Célba dobás:
I. Stoller Norbert (4/5 majd 5/5 találattal). Horgászat: I. Fazekas Gergő. Ifjúsági kategória - Célba dobás: I. Nagy
Zoltán (5/5). Teszt: II. Stoller Ambrus,

III. Nagy Zoltán. Horgászat: I. Stoller
Ambrus. Összetett: : I. Stoller Ambrus, III. Nagy Zoltán.
A két verseny között sem unatkoztak ifjú horgászaink, hiszen május
8-án rendezték meg az ifj. Pápai Ottó
nyílt törpeharcsafogó emlékversenyt
Ikrénynél a Holt-Rábán. Eredményeink az ifjúsági fiú kategóriában: I.
Nagy Zoltán, II. Stoller Ambrus, III.
Hermann Patrik. Gyerek kategória:
II. Fazekas Márk, III. helyezett:
Stoller Norbert.
Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítőjüknek a szép eredményekhez,
további sok sikert kívánunk az évben
hátralevő versenyekre. Az eredményekről a későbbiekben is természetesen beszámolunk.
Molnár Csilla
szülő
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Majális 2016
Május 1-jén reggel 6 órakor indult
útnak a zenés ébresztő, a Szivarock zenekar tagjaival, majd a sportpálya is életre
kelt, felállításra került a települési Májusfa, kezdetét vette a gyerekek kispályás
focibajnoksága, a szabadtéri ételek főzőversenye.
A nap folyamán kézműves foglalkozás, aszfaltrajzverseny, arcfestés, csillámtetoválás és lufihajtogató bohóclány szó
rakoztatta a gyerekeket. Ingyenes ugráló
vár várta a kicsiket, a vállalkozó kedvűek
kipróbálhatták a rekeszmászást és buborékfocit is.
Nyolcadik alkalommal járta körbe az
egész falut a motorosok felvonulása, a helyiek mellett az enesei motorosok ismét
megtisztelték felvonulásunkat.

A Diófa vendéglő melletti téren került
megrendezésre a kedvencek délutánja.
Hagyományt teremtve, a II. Rábapatonai Parasztolimpia legügyesebb parasztbrigádját kerestük. A 12 kaláka közösség szórakoztató, ügyességi, humoros
számokban mérte össze erejét.
A délután folyamán a Rábapatonai
Besenyő SC - Rábacsécsény SE bajnoki
labdarúgó mérkőzésein szurkolhattunk
a hazai csapatnak.
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Este, az összegyűlt közönséget a
Szivarock zenekar szórakoztatta, közben
fellángolt a tábortűz.
Köszönjük mindenkinek, hogy eljött és velünk ünnepelt. Mindenkinek,
aki bármely módon részt vett, segített,
hogy 2016-ban is egy jó hangulatú Majálist tudjunk magunk mögött.
Németh Annamária
IKSZT-vezető

Majális 2016
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6. osztályosok kirándulása

Futball-morzsák
Pillanatok a Besenyő Sc Rábapatona Sportegyesület életéből

A 6. osztályosokkal márciusban kirándulást tettünk Győrbe, ahol megnéztük
a város gyönyörű barokk templomait,
palotáit és híres szobrait. Először a bencés templomot néztük meg, majd körbejártuk a Széchenyi teret, ahol megcsodáltuk az Eszterházy palotát, az Apátúr
házat és a Mária oszlopot.

Ezután elsétáltunk a Karmelita templomhoz. Végül az Orsolyita templomban
fogadtak bennünket nagy szeretettel.
Megnéztük a híres Frigyláda szobrot is.
Kirándulásunkat a Rábapatonai Iskolásokért Alapítvány támogatta.
Kertainé Bognár Ilona
tanár

Látogatás a Menházban
A Rábapatonai Iskolásokéért Alapítvány támogatásával a 7. és 8. osztályosokkal látogatást tettünk a győri
Menházban, ahol érdekes előadást
hallhattunk a zsidóság történetéről és
magyarországi fejlődésükről. Utána
megnéztük a kiállítást a zsidó hagyományokat bemutató tárgyakról. Sok
érdekes információhoz jutottunk a szokásaikról, ünnepeikről. Megtudtuk mi
is a Hanuka, milyen ünnep a Purim, a
Jóm kippur. Megismerkedtünk a zsidó
élet legjelentősebb eseményeivel. Végül
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megtudtuk, hogy milyen fontos szerepet játszottak a zsidók Győr gyáriparának kialakulásában. Utána a zsinagóga
udvarán megnéztük a Győrből elhurcolt
gyermekek emlékművét. Megdöbbentő
volt látni a több mint 600 nevet, akik
közül csak páran jöttek vissza a koncentrációs táborokból.
Budapesti kirándulásunkon pedig a
Holokauszt Központba tettünk látogatást.
Kertainé Bognár Ilona
tanár

2016. 01. 02.
Az egyesület tagjai megtisztították a pálya
mögötti árkot a sok év alatt elburjánzott
növényzettől.
2016. január – február
Teremtorna a Bozsik programban résztvevő U11 és U13 korosztályok számára
Téten, majd Győrújbaráton.
2016. 02. 05.
„Női kispályás éjszakai kupa” teremtorna
az egyesület női csapatának szervezésében
Ikrényben.
2016. 02. 07.
Meghívásos teremtornán vettek részt U9es korosztályos gyerekeink Ikrényben,
ahonnan aranyéremmel tértek haza. A
torna legjobb mezőnyjátékosa Molnár
Marcell lett.
2016. 02. 13.
Több év kihagyás után nagy sikerrel került megrendezésre az egyesület szervezésében a Sportbál. A bálozók számára
Papp László húzta a talpalávalót.
2016. 03. 20.
Az első hazai mérkőzésünkön Wolf Péter
Pál atya felszentelte a pályát és a hozzá
kapcsolódó létesítményeket, illetve átadásra került a tartalék és felnőtt csapat
részére egy új garnitúra mez.
Rábapatona-Gyarmat: 3:1.
2016. 04.02.
”Nyuszi-kupa” női kispályás labdarúgó
kupa szintén az egyesület női csapatának
szervezésében.
2016. 04. 09.
A pályát szegélyező kerítés melletti elhanyagolt terület kitakarítása, megkezdődött a tervezett futópálya kialakítása,
amely elhalad a tavaly novemberben kialakított új edzőpálya mellett.
2016. 05. 01.
Délelőtt focimajális. Szülők, gyerekek
fociztak együtt korcsoportonként különkülön. Délután a Rábapatona-Rábacsécsény bajnoki mérkőzésre az utánpótlás
csapatok tagjai nagy örömmel vezették fel
a felnőtt focistákat, egyben bemutatva új
mezüket a patonai szurkolóknak.
2016. 06. 04.
U11 és U13-as korosztályos csapataink Győrzámolyon meghívásos tornán vettek részt.
U11-as csapatunk II. helyen, az U13-es
csapatunk pedig a III. helyen végzett.
Külön díjat kapott Nagy Gergely kiemelkedő kapusteljesítményéért.
2016. március - május
Utánpótlás csapataink a tavaszi szezonban 9 tornán vettek részt a Bozsik-program keretében, melyből kettőt egyesületünk szervezett.

Futball-morzsák
Pillanatok a Besenyő Sc Rábapatona Sportegyesület életéből
2016. június
A férfi felnőtt csapat a 2015/2016. évi bajnokságban a Megyei
III. o. Győr Nyugati csoportban nagyszerű teljesítménnyel a II.
helyen végzett. Gratulálunk a csapatnak!
Az egyesület vezetése nevében köszönetünket szeretném kifejezni mindazoknak, akik segítették csapatainkat az eredmények
elérésében, közreműködtek a sportlétesítmény és környezetének
rendben tartásában, terveink megvalósításában.
Külön köszönjük az edzők: Nagy Kornél, Rácz Zoltán, Végh
László, Császár Imre és Farkas Roland munkáját.
Egyesületünk híreit megtekinthetik a következő elérhetőségeken: Besenyő SC Rábapatona , facebook oldalon;
www.besenyosc.hu honlapon.
NYÁRI RENDEZVÉNYEINK
 2016. 07.09. A 25 éve Szabad Föld Kupát nyert csapat, és a
20 éve bajnokságot nyert és megye I. osztályba jutott csapat
köszöntése, öregfiúk mérkőzés.
 2016. 07. 30 – 31. XXX. jubileumi Besenyő Kupa.
 2016. 09. 03. I. Mini Besenyő Kupa az utánpótlás csapatok
számára.
Szeretettel várjuk szurkolóinkat a fenti rendezvényeinkre is.
A sportegyesület vezetése nevében:
Molnár Ottó
igazgatási vezető

U7

U9

Társadalmi munka
U11

Felnőtt csapat
U13

Tartalék csapat

Pálya szentelés
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Világbajnokságot nyert a BOLERO Tánc és Sport Egyesület!
Versenyzőink részt vettek
az NRG kupa sorozaton is.
Eredmények:
2016 04. 17. Budapest
1. hely Mini formáció, Youth 1, 2
csoport, Urbán Amina- Pintér Rebeka, Janszky Flóra- Prutzki Cintia
duók, Janszky Flóra szóló
2. hely Jávori Lili, Prutzki Cintia
szóló, László Fanni- Nyári Zoé
duó
2016. 05. 29 Csömör
1. hely mini formáció

Egyesületünk táncosai szorgalmas munkájuknak köszönhetően a magyarországi pontszerző versenyeken elért eredményeik alapján elnyerték a jogot, hogy
részt vehettek 2016. május 25-29. az
Olaszországban megrendezett IDF Tánc
Világbajnokságon.
Hazai eredmények
2016. 03.05. Üllő
1. hely Youth formáció, Kocsis
Larissza-Bordos Mira, László Fanni- Nyári Zoé, Pintér Rebeka –Urbán Amina, Prutzki Cintia- Janszky
Flóra duók, felnőtt csoport
3. hely youth csoport
17. hely Prutzki Cintia
19. hely Janszky Flóra
2016. 04. 10 Üllő
1. hely Youth formáció, Bordos MiraKocsis Larissza
2. hely Youth csoport, felnőtt csoport,
Jávori Lili, Janszki Flóra- Prutzki
Cintia
5. hely Janszky Flóra, Urbán AminaPintér Rebeka duó
7. hely László Fanni- Nyári Zoé
9. hely Prutzki Cintia
A két verseny eredmény alapján csapatunk Dance Show kategóriában 10
koreográfiával képviselhette Magyarországot a nemzetközi megmérettetésen,
amely során az alábbi eredmények születtek:
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YOUTH FORMÁCIÓ
I. HELY
FELNŐTT DUO
Janszky Flóra- Prutzki Cintia
II. HELY
YOUTH CSOPORT
II. HELY
MINI DUÓ
Bordos- Mira- Kocsis Larissza
III. HELY
FELNŐTT CSOPORT
V. HELY
YOUTH SOLO
Jávori Lili
V. HELY
YOUTH DUÓ
László Fanni- Nyári Zoé
VII. HELY
FELNŐTT SÓLÓ
Prutzki Cintia
VIII. HELY
FELNŐTT SOLO
Janszky Flóra
IX. HELY
JUNIOR DUÓ
Pintér- Rebeka- Urbán Amina
XI. HELY

2016. 04. 23.-n
Jótékonysági Gálát rendeztünk.
Versenyzőinken kívül felléptek
hipp-hopposok, néptáncosok, hastáncos, elektriboogis, és régi versenyzőnk
Kovács Eszter egy-egy produkcióval.
A rendezvény nagy sikert aratott.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki támogatásával hozzájárult Egyesületünk sikereihez.
KÖSZÖNJÜK!
Táncosaink az idei évben is nagyon sok
versenyen és fellépésen vettek részt nagy
sikerrel.
A megérdemelt nyári pihenés után, hasonló eredmények reményében lelkesen
készülünk tovább a következő megmérettetésekre.
Czeglédiné Csonka Gabriella

Falunap
Rábapatona
2016. július 9.
Sztárvendég:
Márió, Vikidál Gyula
és Takács Nikolas
Részletek a hamarosan megjelenő
szórólapokon.

Nyugdíjasok Baráti Köre
Eseménydús tavaszunk volt!
Kézimunka kiállítás nyílt az IKSZTben március 21-én.
Szebbnél szebb munkákat gyűjtöttünk össze. A szervezők és aktivisták
válogatták, rendezték el a terítőket,
párnákat, képeket, táskákat, ruhákat.
A vendégkönyv bejegyzéseiből kiderült,
hogy találkozott az ötletgazdák és látogatók véleménye. Sok ügyes kezű nő
hasznosan töltötte a hosszú téli estéket.

Szomszédoltunk.
Április 9-én Koroncóra, majd 23-án
Ikrénybe látogattunk.
Megbeszéltük örömünket, gondjainkat, tanácsokat kaptunk és adtunk egymásnak. Énekekkel, vidám jelenetekkel
tettük hangulatossá a találkozásokat.

A tavaszi programokat a szokásos
hajdúszoboszlói üdülés és kirándulás
zárta le. Martonvásár, Felcsút, Pákozd,
Székesfehérvár és a Velence-i tavi sétahajózás mindannyiunknak kellemes élményt nyújtott.

TISZTELT HOZZÁTARTOZÓ!
Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is megemlékezünk a Pávakör és a
Hagyományőrző Csoport elhunyt tagjairól
2016. július 16-án (szombaton) este 6 órakor
a rábapatonai temetőben.
Az idei temetőjárás egyben jubileumi is, hiszen „nótafánk”
Molnár Ferenc 25 éve hunyt el.
Tisztelettel várunk minden emlékezni vágyót!

A „Molnár Ferenc Hagyományőrző Alapítvány”
Kuratóriuma nevében:
Nagy Zoltán

Köszönjük az Önkormányzat támogatását, hogy autóbuszos kirándulásunk
megvalósulhatott!
A tartalmas tavaszi programok után
készülünk a nyári eseményekre!
Lengyel Gusztávné
nyugdíjas

Túl a hetvenen
Hetvenen túl semmi sem változik,
Úgy élünk tovább, mint idáig,
Cipeljük sorsunkat úgy, ahogy lehet,
Tervek nélkül senki sem mehet!
Megrázzuk magunkat, nyújtjuk kezünk
Gyermekeket, unokákat neveltünk,
Letesszük, ha nehéz a csomag,
Segítség az úton, biztosan akad!
Hosszú évek óta sürögtünk, forogtunk,
Új tervekkel megrakodva sietünk,
Továbbra csak egy a kívánságunk,
A kispadon ülve, láthassuk családunk!
VM
ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 21

60 ÉVES OSZTÁLYTALÁLKOZÓ

1948-1956. ez a dátum van azon a tablón, ami azt az ötletet adta, hogy segítünk megszervezni Édesanyáink osztálytalálkozóját. Nagy kihívás volt számunkra. A tabló alapján és
egy kis segítséggel összeállítottuk a teljes osztálynévsort. Ezután már csak meg kellett tudnunk az elszármazottak lakóhelyét, és a viselt nevüket.
A gyökerekig vissza kellett menni, rokonokat keresni, hisz
az ő szüleik már nem élnek. Testvérek, unokatestvérek, mind
segítségünkre voltak. A kiértesítések után nagy örömünkre,
sorra jelentkeztek a részt venni szándékozók. Megjegyzem
az első 10 jelentkező az elszármazottak közül volt, elcsukló
hangon jelezték azt, hogy számíthatunk rájuk, itt lesznek.
36 fős osztálylétszámmal végzett ez az osztály 1956. év tavaszán. A névsorból 24 főt értesítettünk ki, 12 társuk már nincs
közöttük. A határidőig mindenki felvette a szervezőkkel a
kapcsolatot. 21 fő jelezte részvételi szándékát. Hárman, név

szerint Takács Gyöngyi, Mező Mária és Roncz Dezső, egészségi állapotukra hivatkozva nem tudták elfogadni a meghívást.
Ezúton tolmácsoljuk mindhármuknak az osztálytársaik jó
kívánságát.
Megtaláltuk egykori igazgatójukat. Molnár Tibor Igazgató
Úr, is egészségi állapotára és korára való tekintettel nem tudta
elfogadni a meghívást. Őt egy üdvözlő levéllel köszöntötték egykori diákjai.
Elérkezett a nap 2016. május 7. Mindenki izgatottan várta
a találkozást. E neves esemény alkalmából Márkus Gusztáv
Igazgató Úr a tiszteletükre feldíszített régi osztályukban köszöntötte Őket. Érdekesség, hogy ők vissza tudtak ülni abba
az osztályba, ahol első osztályt megkezdték. Az az osztály is
megvan, amiből elballagtak, de az emeleten. Kényelmi szempontból az elsős osztályterem lett az ünnepség helyszíne.
Nagyné Folkmayer Enikő tanítónő kis csapata megható
műsorral kedveskedett nekik.
Végezetül az Igazgató Úr végig kísérte őket az iskola épületében. Megmutatta, hogy mennyit fejlődött az iskolájuk 60
év elteltével.
Az osztályba visszaülve elbeszélgettek egymással, elmesélték röviden a 60 év alatt történteket, előkerültek fényképek,
majd a megható és kellemes találkozást egy vacsora mellett
folytatták.
Örömmel nyugtázhatjuk, hogy számunkra is egy nagyon
nagy élmény volt a szervezés, illetve látni a találkozás örömét.
Márkus Gusztávné;
Máténé Kálóczi Ágnes

Mindennapi szemetünk
Településünk mezőőri szolgálatának
segítségével az elmúlt kettő hónapban
több, mint 20 m3 illegálisan külterületre helyezett hulladékot gyűjtött össze
Önkormányzatunk.
A szelektíven szétválogatott hulladék
elszállításával öt helyszínen számoltunk
fel illegális hulladéklerakót. Településünk nevében köszönöm az elszállítást
vállaló Kelemen Zsolt, Németh Géza,
Mező Vilmos és Mező Róbert önzetlen
segítségét.
Molnár-Nagy Béla
polgármester
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30 ÉVES TUTTI

100%-ban magyar tulajdonú Tutti
Élelmiszeripari Kft.-t Prohászka Ottó ötletgazda és jelenlegi tulajdonos-ügyvezető alapította, társaival, Bári Zoltánnal és
Molnár Jánossal, 1986-ban. A poralapú
élelmiszerek (elsősorban kényelmi termékek) fejlesztésével, gyártásával, csomagolásával foglalkozó cég 1992-ben kft.-vé
alakult. A cég Magyarországon elsőként
szabadalmaztatott fagylaltpor gyártási
eljárás alapján állította elő fagylaltporait amellyel azóta is piacvezetők. A közel száz
főt foglalkoztató társaság a folyamatos
innovációnak, valamint a termék- és informatikai fejlesztéseinek köszönhetően
ma a hazai élelmiszeripar meghatározó és
elismert vállalkozása, számos fogyasztói
és szakmai díj tulajdonosa.
A cég 1995-ben költözött, Rábapatonára, a Pinkeréten, csodálatos természeti környezetben felépült gyárába, ami
2009-ben több mint 1 milliárdos beruházás után nyerte el jelenlegi formáját.
A Tutti itt, 2016- április 15-én ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját.

A cég e jeles alakalomból a délelőtti
órákban, egy nagyon színvonalas születésnapi rendezvény keretében látta vendégül kiemelt üzleti partnereit, a helyi
önkormányzatok, gazdasági kamarák és
felügyeleti szervek vezetőit.
A vendégek üzemlátogatáson vehettek részt, valamint az ízletes ebéd után
megkóstolhatták a cég sikertermékeit: az

arany érmekkel díjazott fagylaltokat és
a Brüsszelben, a Superior Taste Arward
megmérettetésen, a legmagasabb minősítést jelentő 3 arany csillaggal díjazott
jegeskávét is.
Sor került este egy ugyan ilyen magas
színvonalú, de sokkal oldottabb hangulatú rendezvényre is. Ezen a Tutti az aktív
és nyugdíjas dolgozóit és családtagjaikat
látta vendégül. Az ízletes vacsora után
hajnalig tartó, igazi vidám születésnapi
buli kerekedett, amihez a zenét Gönczi
Gábor és zenekara a Smile szolgáltatta.
A fellépés szüneteiben, táncosok,
hastáncosok és légtornászok szórakoztatták a vendégeket.
További sok sikert és még sokszor 30
évet a Tuttinak!
Látogassa meg a Tutti honlapját:
www.tutti.hu
Termékeik megvásárolhatók személyesen a Tutti mintaboltban vagy a honlapon található webshopon is.
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Tisztelt Rábapatonaiak!
Az Önkormányzatunk kiadta a közterület használati engedélyt a vasútállomás melletti régi
buszfordulónál fölállítandó „KÖSZÖNŐ KERESZT” fölépítéséhez,
melynek gondolatát először Farkas Antalné karolta föl.
Ennek az emléknek az elemeit nagyrészt az egykori Szentistván-majorban,
megdőlve, széttörve még torzóként meglévő kőemlék adja.
Ez a kő Rábapatona történetének egy kis, de fontos darabjára emlékeztet,
amit föltétlen érdemes az enyészettől megmenteni, megőrizni,
és funkciójának megfelelően újra fölállítani.
A munkálatok, a restaurálás, pótlás, fölállítás: 1.250.000 FT
A jelenleg rendelkezésre álló pénzösszeg: 500.000 FT
Kérjük mindazon lokálpatrióta társainkat, hívőket és nem hívőket egyaránt,
hogy akik a költségekviseléséhez hozzá tudnak és akarnak járulni,
támogassák azt akár jelképes összeggel is.
A befizetést átvételi elismervény ellenében az alábbi személyek bármelyikénél megtehetik.
Szabó Dezső Zrínyi u. 17.
Mező László Külső Rákóczi F. u. 145/a
Nagy Gusztávné István u. 40.
Farkas Antalné Rákóczi F. u. 21.
Köszönet és hála mindazoknak, akik akaratukkal, kiállásukkal és adományaikkal segítik a falu egyik,
részben már elfeledett múltja egy kis darabjának megmentését!
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