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azokat, és akarjuk a megbocsátást! Mindenkinek Kellemes
Húsvéti Ünnepeket kívánunk!
A Szerkesztőség

1848/49-es megemlékezés Rajkán

Programajánló
Április 2. 16 óra: Húsvéti kézműves játszóház
Április 5. 16 óra: I. G. Gasket Rajka – Gönyű SE
Április 5. 21 óra: Jótékonysági Sport Disco a Faluházban a
Sportegyesület javára
Április 11. 9 óra: Szemétszedési akció, gyülekezés az
általános iskolánál
Április 15. 10 óra: Hangraforgó együttes költészet napi

2015. március 15-én délután került megrendezésre községi

verskoncertje a Faluházban

megemlékező ünnepségünk. A műsort a Békefi Ernő

Április 19. 17 óra I. G. Gasket Rajka – Lébény SE

Általános Iskola és AMI tanulói, a Ragendorf Táncegyüttes

Április 21. 15 óra: Filharmónia bérletes előadás, Hegedűs

és a Rajkai Nyugdíjas Kórus adták. Az ünnepi beszédet

Endre zongoraművész műsora

Szentkuti Károly történész, az Országos Széchenyi Kör
alelnöke

mondta.

Az

iskolásokat

és

a

Április 30. 18 óra: Májusfa-állítás. 19 óra: Utcabál. Zenél:

táncosokat

Flört zenekar. Helyszín: Szabadság tér, rossz idő esetén

felkészítette Kalmárné Koszonits Klára. A műsor keretében

Faluház

Kiss Vince polgármester és Szentkuti Károly történész

Május 1. Nevezéses kispályás labdarúgó torna. Helyszín:

megkoszorúzta a Hivatal falán lévő emléktáblát.

Sportpálya

A megemlékezés a Szózat közös éneklésével zárult.
P. E.
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Jegyzőkönyv az Önkormányzati februári üléséről
Első

napirendi

pontként

Rajka

a

A Lourdes-i barlang áthelyezése

képviselő-testület

megalkotta az 1/2015 (II. 27.) önkormányzati rendeletét az
egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról.
Második napirendi pontként rendeletet hozott a 2014. évi
költségvetésről szóló rendelet módosításáról.
Harmadik napirendi pontként Rajka Község Önkormányzata
határozatot hozott az Önkormányzat a várható saját
bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek mértékéről.
Negyedik napirendi pontként rendeletet alkottak a 2015. évi
költségvetésről. Kiss Vince polgármester elmondta, hogy az
előző testületi ülésen tételesen megtárgyalásra kerültek a

A lakókkal történt egyeztetést követően a Panos-kastély

2015. évi költségvetési irányszámok, melyek alapján a

hátsó udvarában lévő Lourdes-i barlang másolatot a telek

rendelet megalkotásra kerülhet. Ezután ismertette a 2015.

Szabadság tér felőli sarkába helyezte át az Önkormányzat.

évre betervezett fejlesztéseket.

Az áthelyezési munkákat a Hármashatár Kft. szervezésében,

Az Egészségház építésére 242 millió forinttal számoknak. A

annak munkatársai közreműködésével történt március 28-

Faluház bővítésére bruttó 30 millió 480 ezer forintot

án. Az emlékhely környezetének parkosítása a napokban

fordítana az Önkormányzat. Ez az összeg tartalmazza a

megtörténik. Az Önkormányzat a sikeres emlékhely-

teljes belső

a

áthelyezést követően pályázati pénzből szeretné a kastély

Faluházhoz még egy terem kerülne hozzáépítésre, így több

épületet felújítani, és az emlékhely környékén a járdákat és

célra lehet használni. Továbbá a tervekben szerepel a

a parkolókat újjá építeni.

Kölcsey és a Békefi utcák felújítása.

Az áthelyezett Lourdes-i barlang történetéről későbbi

Tavalyi év végén megérkezett a pénz a kamera rendszer

számunkban külön leírást közlünk.

felújítást,

parkoló

kialakítást,

illetve

P. E.

fejlesztésére, 8 kamera beszerzésével bővül majd a mostani
rendszer. A Rajkai Hármashatár Kft-nél egy kisteherautó

Március 15-i megemlékezés az iskolában

vásárlásához nyújt az Önkormányzat tagi hitelt.
Ötödik napirendi pontként úgy határozott az Önkormányzat,
hogy megindítja a közbeszerzési eljárást a „Vállalkozási
szerződés a Kölcsey Ferenc, a 810/66 helyrajzi számú
bekötő út és a Békefi Ernő utcák felújítása” tárgyú a nemzeti
értékhatárt elérő, a 2011. évi CVIII. tv. 122/A § alapján. A
Képviselő-testület felhatalmazta Kiss Vince polgármestert
az ajánlati felhívás és dokumentáció megküldésére.
Hatodik napirendi pontként a képviselő-testülete határozatot
hozott a Rajka, 825 hrsz-ú a kivett önkormányzati közút
művelési ágú, 445 m2 nagyságú ingatlan megvásárlásáról,

A Békefi Ernő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti

területet útszélesítés céljából 800 Ft/m2 áron kerül az

Iskola

Önkormányzat tulajdonába.

tanulói

és

tanárai

március

13-án,

pénteken

emlékeztek meg az 1848-as forradalom és szabadságharc

A polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az Ítélő

167. évfordulójáról. Az ünnepi műsort az 5. osztályos

Tábla 2015. március 19. napjára tűzte ki a Laktanya

tanulók és a Margaréták ének- és zenekar adták. Felkészítő

hasznosításával kapcsolatos tárgyalás időpontját.

tanáraik Grafleitner Mária és Deákné Juhász Éva voltak.
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2015.

Általános iskolai beíratás

április

9-én

ők

fogják

képviselni

iskolánkat

Dunaszigeten, a körzeti szavalóversenyen.
Kalmárné Koszonits Klára

Tájékoztatjuk az érintett Szülőket, hogy a 2015/2016. tanév
első évfolyamára történő általános iskolai beíratás időpontja:

Nálunk járt: Csörgősipka Színház

2015. április 16. (csütörtök) 800 – 1900 óráig
2015. április 17. (péntek)

00

00

8 – 18 óráig

A tanköteles, azaz 2009. augusztus 31-ig született
gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola
első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor be kell mutatni:


a

gyermek

személyazonosítására

alkalmas

okmányt (születési anyakönyvi kivonatot vagy
személyazonosító igazolványt)


a lakcímet igazoló hatósági igazolványt



TAJ kártyát



az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését

2015 márciusában az óvodások és az alsó osztályos tanulók
egy gyermekszínházi előadáson vehettek részt a Faluházban.
A győri Csörgősipka Színház előadaásában a Grimm

tanúsító igazolást (óvodai szakvéleményt)

testvérek: „Az Öreg halász és nagyravágyó felesége” című

Intézményünk felvételi körzete:

meséjének feldolgozását tekinthették meg. A társulatot az

Rajka település közigazgatási területe, a német nemzetiségi

előadásra a szeptember 29-i jótékonysági vásáron befolyt

oktatás tekintetében is.

támogatásból hívhattuk meg a gyerekek, az óvónénik, és a

Farkas János intézményvezető

tanító

nénik

nagy

örömére.

Köszönjünk

minden

támogatónak!

Iskolai szavalóverseny eredményei

P. E.

I. korcsoport (1-2. osztály):

Tűzoltó Egyesület hírei

1. helyezett: Pintér Bálint
2. h.: Ments Roland

Tudósítás: 2015. Március 19-én a magyar-szlovák határ

3. h.: Ficz Viktória

kamion pihenőjében keletkezett tűzhöz történt riasztás. A
mosonmagyaróvári

II. korcsoport (3-4. osztály):

tűzoltók

éppen

Jánossomorján

tevékenykedtek. A rajkai tűzoltók eloltották a tüzet mire a

1. helyezett: Domonkos Alexa

mosonmagyaróváriak megérkeztek.

2. h.: Rajki Ábel

Március 20-án Krupich János parancsnok sikeres vizsgát tett

3. h.: Kató Koppány Adrián

az önkéntes tűzoltó parancsnoki képzést követően.
Az Országos Bírósági Hivatalhoz, illetve a Megyei Adó

III. korcsoport (5-6. osztály):

Hivatalhoz elküldtük a szükséges dokumentumokat. Így

1. helyezett: Mészáros Bence

pályázhattunk a Nemzeti Civil Alap pályázatára.

2. h.: Nagy Orsolya

A kismotor fecskendőhöz szükséges tartály lefestésre került,

3. h.: Pintér Glória

mert lassan készülni kell a versenyekre (gyerek és felnőtt
kategória).

IV. korcsoport (7-8. osztály):

Helyesbítés: Az előző számunkban hibásan szerepelt, hogy

1. helyezett: Puszter Richárd

a Rajkai Önkéntes Tűzoltó, Polgárőr és Természetőr

2. h.: Tibold Krisztina

Egyesületbe 5 főt vettek fel, ebből 2 tűzoltó és 3 polgárőr.

3. h.: Holzmann Anita

S. H. E
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A Sportegyesület hírei

Március 30-án, hétfőn tartotta soron következő ülését a

A Rajkai Sportegyesület különböző korosztályos csapatai

Rajkai Német Önkormányzat. Az első napirendi pontban

felkészülten várják a bajnokságok tavaszi szezonját. A

Molnár Kálmánné elnök tájékoztatta a képviselőket, hogy

megyei első osztályban szereplő csapatból a télen öt játékos

Farkas János elnökhelyettessel elkészítették a kisbusz

igazolt el. A vezetőség a lehetőségekhez képest megpróbált

beszerzéséhez kapcsolódó szakmai és pénzügyi beszámolót,

az

és március 19-én benyújtották azt az országos német

igazolásokról

önkormányzathoz.

vezetősége célul tűzte ki, hogy a helyi fiataloknak

Molnár Kálmánné elmondta: az átadást követően a kisbusz

játéklehetőséget biztosítsanak az első csapat keretében. A

folyamatos használatban van, teljesíti a pályázatban vállalt

feltörekvő és képességeikben alkalmas fiataloknak látni kell

feltételeket, így napi szinten az ételszállítást is. A járművet

a lehetőségét annak, hogy megfelelő munkavégzés és

már néhány alkalommal igénybe vette az általános iskola, és

felkészülés után az első csapatban játszhatnak. Az egész

több civil szervezet – legutóbb a sportegyesület – is jelezte e

utánpótlás-nevelés célja az, hogy az egészséges életmódra

szándékát.

nevelés mellett a folyamatos előrelépés biztosítva legyen.

Második napirendi pontként a német önkormányzat döntött

Az egyesület továbbra is nagy súlyt fektet az utánpótlás-

arról, hogy a korábbi évekhez hasonlóan idén is támogatja

nevelésre.

az általános iskola 4. osztályos tanulóinak ausztriai

A télen Szabados Gábor edző távozott. Tavasztól az ifjúsági

tanulmányi kirándulását, melyre május hónapban kerül sor.

csapatot Samu Zoltán, az U-17-es csapatot Derdák Gábor

A

Kálmánné

irányítja. A Bozsik-programban részt vevő csapatokat a két

tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 54

utánpótlás-edző közösen irányítja, bevonva az idősebb korú

pontot ért el a 2015. évi feladatalapú költségvetési

rajkai játékosokat.

támogatáson, ami megyei szinten is jó eredménynek számít.

Derdák Gábor megkezdte az MLSZ C-liszensz edzői

Az elnök szerint a jövőben a nemzetiségi érdekképviseleti

tanfolyam elvégzését.

tevékenységen kell javítania az önkormányzatnak, hiszen

A téli szünet alatt beszerzésre került az U-14-es csapat

ezen a területen kaptak alacsonyabb pontszámot. Várhatóan

részére egy teljes mezgarnitúra.

április hónapban derül ki, hogy az elért pontszám mennyi

A vezetőség elkezdte a 2015-16. évi bajnokságra szóló

forintot ér, de ha a tavalyi számítás marad érvényben, akkor

nevezési liszensz kérelem összeállítását. Célja továbbra is a

egymillió forint körüli támogatásra számíthatnak.

megyei I. osztályú szereplés és az utánpótlás-csapatok minél

A 4. napirendi pontban a képviselő-testület arról határozott,

jobb körülmények közti szerepeltetése.

harmadik

napirendi

pontban

Molnár

eligazolt

játékosok

helyére

gondoskodni.

megfelelő

Egyúttal

hogy 10 öntözőkannát vásárol a temetőbe, és vállalja a

az

minőségű
egyesület

K. S.

hozzá tartozó állványok elkészítésének költségét is. A
Rajkai Német Önkormányzat úgy döntött, javasolja a

Felhívás!

települési önkormányzatnak, hogy helyezzék védettség alá a
régi német sírköveket állaguk megóvása érdekében.

Értesítjük a Tisztelt Rajkai Lakosságot, hogy 2015. április
F. J.

11-én, 9 órától szemétszedési akciót tartunk településünk
környezetében. A település külterületén fasorok és utak
mentén összegyűjtjük az elszóródott és illegálisan kirakott

Tájékoztató

hulladékot, azt szervezett formában a hulladéktelepre
szállítjuk. Gyülekező az általános iskolánál.

Rajka Község Önkormányzat Képviselő-testületének soron

A szemétgyűjtésben résztvevők részére gumikesztyűt és

következő ülését 2015. április 9-én 18 órakor tartja a

gyűjtőzsákot biztosítunk.

Polgármesteri Hivatal tanácstermében. Az ülés nyilvános,

A résztvevők munkáját előre is köszönjük.

minden érdeklődőt tisztelettel várunk.

Önkormányzat
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