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Nagyon

gyorsan

elszállt

a

2014-es

esztendő,

mindenkinek a maga küzdelmeivel, aggodalmaival,
erőfeszítéseivel, sikereivel, csalódásaival együtt
Mi is mozgalmas időszakon vagyunk túl, mindig akadt
egy-egy új kihívás, aminek meg kellett felelni. A sok
munka nem volt hiábavaló. Az eredményekről immár 3.
hónapja rendszeresen tájékoztatni tudjuk Önöket.
Feladatunkat optimista hittel az új évben is az Önök
hiteles tájékoztatásáért fogjuk végezni.
Kívánunk mindenkinek nagyon boldog, sikerekben
gazdag új évet!
A Szerkesztőség

Tanári koncert a zeneiskolában

Karácsonyi műsor az iskolában

Nemes Zoltán és Lakatos Tamás

Az iskolások műsora

Novemberben a Békefi Ernő Általános Iskola és
Alapfokú

Művészeti

Iskola

zenepedagógusai

December 19-én, pénteken, a téli szünet előtti utolsó

és

tanítási napon tartották a Békefi Ernő Általános Iskola

művész-barátaik adtak színvonalas hangversenyt az

és Alapfokú Művészeti Iskola karácsonyi ünnepélyét.

intézmény dísztermében. A koncerten felléptek Jáger

Farkas János intézményvezető ünnepi köszöntője után

Zsanett, Dombi Rajmund, Nemes Zoltán, Erdész Gábor,

alsó és felső tagozatos tanulók, valamint a Margaréták

Lakatos Tamás, Májer Dániel és Deákné Juhász Éva.
Az

est

folyamán

Kreisler,

Vivaldi,

adtak színvonalas műsort. Felkészítő tanáraik Holzmann

Fabricius,

Lászlóné, Kalmárné Koszonits Klára és Deákné Juhász

Beethoven, Barat, Isaije, Novotney, Debussy és

Éva voltak.

Poldezmond művei hangzottak el.

F. J.
P. E.
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Tudósítás Rajka Község Önkormányzata Képviselő

az önrészbe beszámításra kerülne a most beszerzésre

testületének 2014. november 27. napján tartott

kerülő használt gépkocsi. A Képviselő-testület úgy

nyilvános testületi üléséről

határozott, hogy a Polgárőrség gépjármű beszerzését
650.000,- Ft-tal, forgalomba helyezését 100.000,- Ft-tal
támogatja, a 2014. évi költségvetés tartalékalap terhére.

Első napirendi pontként sor került a szociális rendelet

Nyolcadik napirendi pontként a Képviselő-testület

módosítására. A Szociális igazgatásról és az egységes

elfogadta az Önkormányzat 2015-2018. évi stratégiai és

szociális ellátási formák helyi szabályozásáról szóló

a 2015. évi belső ellenőrzési tervét.

24/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 12. pontja

Kilencedik napirendi pontként a Képviselő-testület arról

kiegészült a „Nyugdíjasok támogatása” nevesített

hozott

önkormányzati segélyre vonatkozó szabályozással.
Második

napirendi

pontként

az

időszakban

Önkormányzat

rendeletét

a

Rajka

pontként

az

Tízedik

képviselő-testület

gépek

testület

Képviselő-testület
Nagytérségi

Mosonmagyaróvári
Önkormányzati

Társulás

felhatalmazta

a

polgármestert,

hogy

a

Tizenegyedik napirendi pontként a Képviselő-testület
úgy határozott, hogy a Rajka 3209 helyrajzi számú
zártkerti szántó művelési ágú ingatlant 500 forint/m2

Bizottság tagjának a szindikátusi szerződés alapján a
Képviselő-testület

megszavazta

Kiss

áron,

Vince

244.500,-

Önkormányzat

város polgármesterét.

a

céllal
vételár

hosszú

távú

megvásárolja.

Az

Ft-ért,
összegét

a

2014.

évi

költségvetési tartalék alapjának terhére biztosítja. A

Hatodik napirendi pontként a helyi adótörvények

Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az

várható változásairól, az adórendelet felülvizsgálatáról

adásvételi szerződés aláírására.

szavazott a Képviselő-testület. Úgy határozott, nem
változtatni

a

jelenleg

hatályban

Kiss

lévő

Vince

kérdésekről.

adómértékeken.

polgármester
A Nemzeti

beszámolt

az

aktuális

Fejlesztési Minisztérium

munkatársai elvégezték a Hulladéklerakó projekt átfogó

Hetedik napirendi pontként a Rajkai Önkéntes Tűzoltó,
és

azaz

településfejlesztési

polgármestert, valamint Lőrincz György, Jánossomorja

Természetőr

Alegységének jármű

Egyesület

vásárlását vitatták

ellenőrzését és mindent rendben találtak, hiánypótlást

Polgárőr
meg.

nem írtak ki. Elkezdődhet a gödör visszatöltése.

A

Az adventi időszakra az előirányzatban tervezett

polgármester elmondta, a Polgárőrség Suzuki Swift
típusú

a

módosított Társulási Megállapodást aláírja.

beszerzésére

Ötödik napirendi pontként az Aqua Kft. Felügyelő

Polgárőr

és

módosított Társulási Megállapodását. A Képviselő-

fordíthatja.

kíván

a

pontként

Hulladékgazdálkodási

forrása az önkormányzat költségvetési tartaléka. Ezt az
konyhai

napirendi

elfogadta

finanszírozását 1,4 millió forinttal megemeli, amelynek
óvoda

Terület-

belső felújítása, Egészségház építése, elkerülő út építése.

nagy-konyhai gépek beszerzéséről. Az intézmény

az

a

iskola energetikai korszerűsítése, Faluház bővítése és
Önkormányzat

határozatot hozott a Napköziotthonos Óvoda számára

összeget

szerint

tervezési

Németjárfalu közötti út építése, tornaterem építése és az

Képviselő-testülete jóváhagyta a 2015. évi munkatervet.
Negyedik napirendi pontként a

2014-2020

építése, a települési közvilágítás korszerűsítése, Rajka-

Működési Szabályzatának módosításáról.
napirendi

lehetőség

a

alábbi fejlesztésekre nyújt be pályázatot: új óvoda

Község

Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és
Harmadik

hogy

Településfejlesztési Operatív Program keretében az

Képviselő-testülete megalkotta a 15/2014. (XI. 28.)
önkormányzati

határozatot,

elöregedett

járművét

szakértők

összegből új fényfüzérek kerültek megvásárlásra.

véleménye

alapján nem érdemes felújítani, mert annak költsége

P. E.

meghaladja egy még jó állapotú használt autó értékét.
Várhatóan 2015. év során pályázhat az egyesület egy új
autó vásárlására. Egy nyertes pályázat esetén leadásra és
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Kisbuszt nyert a német önkormányzat

Rajka lett a legvirágosabb falu

A pályázaton nyert kisbusz

A kétezer lakos feletti falvak közül idén Rajka lett a
legvirágosabb.
Három éve folyamatosan nevez a Virágos
Magyarországért versenyre Rajka, mióta megalakította
az önkormányzat a település fenntartó társaságát, a
Hármashatár Kft.-t. – magyarázza Kiss Vince
polgármester. „Ez a verseny azonban nem csupán a
virágosításról szól" – hangsúlyozza a polgármester. „A
zsűri ezzel a díjjal a folyamatos fejlődésünket értékelte.
Hiszen évről évre egyre többet teszünk ezeken a
területeken. Rekultiváltuk a korábbi hulladéklerakót,
nagy figyelmet fordítunk a külterületi utakra, az ott lévő
illegális hulladéklerakások felszámolására, a sport- és
szabadidő- létesítmények állapotára. Megszerveztük a
lakossági zöldhulladék házhoz menő elszállítását heti
rendszerességgel, új információs és utca-névtáblákat
helyeztünk ki, minden évben új fasorokat létesítünk,
folyamatosan gondozzuk a zöldterületeket. Úgy
gondolom, ezek összességét vette figyelembe a zsűri az
értékeléskor" – mondja a polgármester.

December 30-án a mosonmagyaróvári Opel Autentik
márkakereskedésben adták át azt a vadonatúj, 9
személyes Opel Vivaro típusú kisbuszt, amit a Rajkai
Német Önkormányzat nyert a Németországi Szövetségi
Köztársaság „Essen auf Rädern” (Étel kerekeken) című
pályázatán.
A kisbusz beszerzésének költsége 6 millió 437 ezer Ft
volt: ebből 75 % pályázati támogatás, 25 % pedig a
kötelező önrész, amit Rajka Község Önkormányzata
biztosított.
A busz átadásán részt vett Molnár Kálmánné, a Rajkai
Német Önkormányzat elnöke,
Farkas János
elnökhelyettes, aki a pályázatot koordinálta, továbbá
Kiss Vince polgármester és Szirtl György, a Rajkai
Hármashatár Kft. ügyvezetője.
Az „Étel kerekeken” projekt 2001 óta létezik, és azt a
Magyarországi Németek Országos Önkormányzatán
keresztül a Német Szövetségi Belügyminisztérium
(BMI) támogatja. A pályázati kiírásnak megfelelően a
busz elsősorban azt a célt szolgálja, hogy az ápolásra
szoruló személyek részére és az oktatási intézményekbe
ételt szállítsanak. Ezen kívül főleg akkor használják
majd a járművet, ha olyan személyeknek kell orvoshoz
vagy
kórházba
menniük,
akik
mozgásukban
korlátozottak vagy a tömegközlekedési eszközöket nem
tudják igénybe venni. A kisbusz természetesen
rendelkezésre áll majd tanulók versenyre való
szállításában,
kirándulásokra
vagy
egyéb
közösségerősítő célokra is.
A pályázat részleteire és a jármű tervezett
üzemeltetésére következő lapszámunkban visszatérünk.

Kiss Vince polgármester és Szirtl György ügyvezető
A díj elnyerésében nagy szerepe volt Szirtl Györgynek,
a Hármashatár Kft. ügyvezetőjének, aki munkatársaival
kézben tartja a falu zöldfelületeinek, virágágyásainak
folyamatos gondozását, a hulladékkezelést és minden
mást,
ami
hozzájárul
a
településképhez.
A fődíj elnyerése további lendületet adott Rajkának
abban,
hogy
jó
úton
járnak.
A zsűri a határ menti települést javasolta a jövő évi
európai versenyen való részvételre. A faluvezetés
azonban úgy gondolta, még néhány év kell ahhoz, hogy
méltó módon képviseljék Magyarországot ezen a
megmérettetésen, ezért egyelőre nem vállalták a
felkérést. Eltökélt szándékuk azonban, hogy néhány év
múlva Európa legvirágosabb falvaival méressék meg
magukat.

P. E.

Fotós siker
A Békefi-iskola három tanulója szerepelt eredményesen
az ELTE TÓK által meghirdetett „A természet
gyermekszemmel” című országos fotópályázaton. Az
ünnepélyes díjkiosztóra november végén került sor,
Budapesten. Mészáros Bence (6. osztály) 2., Egerszegi
Iveta (7. osztály) 3. és Eöri Zalán (6. osztály) 3.
helyezést ért el. A gyerekek felkészítő tanára Horváthné
Bekes Viktória volt. A budapesti utazást az
önkormányzat támogatta, amit ezúttal is köszönünk.

Forrás: Kisalföld (www.kisalfold.hu)

F. J.
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első feladatunk a kárhelyszín megközelítését
akadályozó kapuk leküzdése volt. Ezután a
rendezvénysátor oltását 1 db D sugárral megkezdtük.
Mire a mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók a helyszínre érkeztek, a lánggal való égést megszüntettük,
majd segítségükkel a tüzet teljesen eloltottuk. A tűz
oltására 3000 liter vizet használtunk fel. A szertárba 16
óra 45 perckor érkeztünk vissza.
Az egyesület polgárőr egységének gépkocsija sajnos
olyan rossz állapotba került, hogy szükségessé vált a
cseréje. December közepétől újabb gépkocsival
járőröznek már.

Így készültünk a karácsonyra
Rajka Község Önkormányzata a helyi civil
szervezetekkel közösen, idén is meg rendezte
hagyományos adventi program-sorozatát. Egy-egy szép,
színvonalas műsor keretében minden szombaton
ünnepélyesen meggyújtottunk egy-egy gyertyát a
főtéren felállított adventi koszorún.
Az első gyertyagyújtás alkalmával a Pozsonyi
Evangélikus Kórus adott egy hang-versenyt az
Evangélikus Templomban. Ezt követően a főtéren Kiss
Vince polgármester megnyitotta az adventi hétvégét.

S. H. E.

Programajánló
Január 16., péntek: Karaoke Party az iskolában.
Január 21., szerda 17
hangverseny az iskolában.

óra:

Félévi

Növendék

Január 24., szombat 18 óra: 5. Visszavárunk Gála a
Faluházban.

Első adventi gyertyagyújtás
A második hétvégén a program pénteken kezdődött. A
Rajkai Önkéntes Polgárőr Egyesület az Ádám-családdal
közösen megszervezték a gyerekeknek a már
hagyományos Mikulás-ünnepséget, lovas felvonulással,
lovas kocsikázással.
Szombaton a római katolikus templomban Matusz Péter
Pál „Meditációk” c. albumának könyvbemutatójára
került sor. A kötetet Farkas István piarista házfőnök
mutatta be. A gyertyagyújtáson közreműködött a Rajkai
Római Katolikus Egyházi Kórus és a Dunakilitiért
Egyesület Vegyes Kara, Mayer Gizella vezetésével.
A harmadik hétvégén a Békefi Ernő Általános Iskola 12. osztályos tanulóinak műsorát tekinthették meg az
érdeklődők. Az iskolások gyönyörű karácsonyfadíszekkel készültek erre az alkalomra, és feldíszítették
a Polgármesteri Hivatallal szembeni fenyőfát.
A negyedik gyertyagyújtáson az óvodások adtak egy kis
műsort, majd őket követte a Rajkai Nyugdíjas Kórus
egy karácsonyi dalcsokorral. Az óvodások az óvónénik
segítségével saját maguk készítette díszekkel
„öltöztették fel” a „község karácsonyfáját”.

Felhívások
Az 5. Visszavárunk Gálára színvonalas műsort
nyújtani tudó fellépők jelentkezését várják, személyesen
az iskolában, e-mailben: iskola@bekefi-rajka.sulinet.hu,
telefonon: 96/222-012, 30/2199-122, 30/2191-455 vagy
Horváthné Bekes Viktória tanárnőnél e-mailben:
bekesviki@gmail.com, illetve telefonszámon: 30/8587237 (18:00-20:00).
Érdekes híre van? Szeretné, ha minél többen tudnának
róla? Küldje el szerkesztőségünkbe e-mailben minden
hónap 25.-éig, fotóval, vagy a nélkül, és mi
megjelentetjük! Címünk: faluhaz@rajka.hu. Vagy
juttassa el a cikket egy lezárt borítékban a Polgármesteri
Hivatalba! A borítékra kérjük ráírni: Rajka hangja.
Gazdagítsuk együtt újságunkat tudósításokkal!

P. E.

Január 7-től szerdánként újra indul a ZUMBA a
FALUHÁZBAN! Szeretettel várják a régi és az új
zumbásokat!

A Tűzoltó Egyesület hírei
December 12-én 17 óra után pár perccel érkezett a
riasztás: a Kossuth és a Rákóczi utca kereszteződésénél
található villanyoszlop eltörött, és a Kossuth Lajos
utcára lóg. Az útszakaszon forgalomirányítást
végeztünk a hivatásos tűzoltók kiérkezéséig. A
villanyoszlopot egy létra segítségével alátámasztottuk.
Az útszakaszt a helyre-állítási munkák idejéig lezárták.
December 23-án délután 15 óra 05 perckor kaptunk
riasztást: Rajka külterületén egy, a nyári fesztiválon
használt fából készült rendezvénysátor ég. A káresethez
Rajka I. szer vonult 5 fővel. A helyszínre érkezéskor

A Rajka Hangja mostantól elérhető községünk
honlapján is!
www.rajka.hu
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