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Május 4. 12:40. Az általános iskola 5. osztályosainak
könyvtárlátogatása.
Május 8. 8 óra: Jakubecz Márta író, publicista Cincogi
fényre vár c. mesekönyvének bemutatója az általános
iskolában. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Május 10. 15 óra: Nyugdíjasok Anyák Napi Ünnepsége a
Faluházban.
Május 10. 17 óra: Rajka SE – Csorna SE labdarúgó
mérkőzés.
Május 16. „Gyalogol a kistérség” erdőjáró túra a rajkai
Nagyerdőbe.

Elkészült a Szabadság tér üzletek előtti részének

Május 24. Pünkösdi Programok

burkolása, az üzlettulajdonosok és a lakásokat kivitelező

8 óra: Katolikus Szentmise.

vállalkozó összefogásával az Önkormányzat koordinálása

14 óra: Evangélikus Istentisztelet.

mellett. A felújítás során akadálymentes üzletbejáró,

15 óra Megemlékezés a Kitelepítésről.

járda, parkolók készültek. A parkosítást a Hármashatár

15:30 Hősök Napi megemlékezés és koszorúzás a

Kft. munkatársai végezték el. Az önkormányzat szeretné,

Főtéren.

ha az üzletház Kossuth utcai oldalán is megvalósulna a

16 óra: Térzene a MOFÉM Fúvószenekarral.

parkolók és a járda rendbetétele, ezért egyeztetést

17 óra: Rajka SE – Ménfőcsanak SE labdarúgó-

kezdeményez az arra nyíló üzletek tulajdonosaival és a

mérkőzés.

Magyar Közútkezelő Nzrt-vel.

Május 29. Békefi-nap, iskolai gyermeknap.
P. E.
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közösségi terem, egy kiszolgáló helyiség és egy új

Tudósítás az Önkormányzat áprilisi üléséről

akadálymentesített

Elsőként Rajka Község Önkormányzata úgy határozott,

vizesblokk.

A

vizesblokk

megközelíthető lenne az udvar felől, így a rendezvények

hogy a Rajka, 033/21 hrsz.-ú szántó művelési ágú
ingatlan 5000 m2 nagyságú területrészeiénél nagyobb

alkalmával nem kellene megkerülni az épületet. A

tulajdoni hányadokat 200,- Ft/m2, az 5000 m2-nél

képviselők támogatták a Faluház bővítésére szolgáló

kisebbeket

Ft/m2

100,-

felajánlott

alaprajz alapján történő tervezést és engedélyezést.

vételáron

Hetedik napirendi pontként a képviselő-testület úgy

megvásárolja. Az ingatlanvásárlás költségét a 2015. évi

határozott, hogy hozzájárul a CENSOFT Bt. által

költségvetési tartalék előirányzat terhére biztosítja.

elkészített 1390/2014. számú földhivatali záradékkal

Második napirendi pontként a képviselő-testület lezárta a

ellátott változási vázrajz alapján a telekalakítási eljárás

„Kölcsey Ferenc, a 810/66 helyrajzi számú bekötőút és a
Békefi

Ernő

utcák

felújítása”

tárgyában

lefolytatásához.

indított

vételáron

Harmadik napirendi pontként a képviselő-testület úgy
hogy

módosított

műszaki

668

helyrajzi

megvásárol

annak

tulajdonosától.

területéből 8 m2 területrészt, összesen 142 m2-t
1.500.000,- Ft vételáron értékesít a 686/3 helyrajzi számú

a 2011. évi CVIII. törvény 122/A.§ alapján, hirdetmény

ingatlan

közzététele nélküli közbeszerzési eljárást. A képviselő-

tulajdonosai

részére.

A képviselő-testület

felhatalmazta a polgármestert az adásvételi szerződések

testület felhatalmazta Kiss Vince polgármestert az

aláírására. Az eljáráshoz szükséges földhivatali és

ajánlati felhívás és dokumentáció megküldésére a

ügyvédi költségeket az Önkormányzat a tervezett

Makadám Útépítő és Helyreállító Kft., az Antrans Clean

előirányzat

Kommunális Szolgáltató Kft., valamint a Strabag

terhére

magára

vállalja.

ingatlan

közötti átjáró biztosítva marad a helyi lakosság részére.

Negyedik napirendi pontként a képviselő-testület a

Végül sor került a polgármester beszámolójára.

17/2015. (IV. 9.) számú önkormányzati határozattal

A 2015. március 19-én a győri ítélőtábla helyben hagyta

elfogadott költségvetési kitekintő határozat 1. számú

az elsőfokú ítéletet, miszerint a laktanya hasznosítására

mellékletét képző táblázatot módosította.

megkötött szerződés érvénytelen. A per elszámolási

Ötödik napirendi pontként a képviselő-testület úgy

jogvitaként folytatódik a törvényszéken.

határozott, hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat
tulajdonában és az AQUA Szolgáltató Kft. kezelésében
felértékelését

Az

területének rendezésével a Kiss János és Bem apó utcák

Általános Építő Kft. Győri Főépítés vezetőség részére.

vagyon

Az

ingatlanokból 134 m2 és a 685 helyrajzi számú ingatlan

Ernő utcák felújítása” tárgyú, a nemzeti értékhatárt elérő,

vízközmű

ingatlan

önkormányzat tulajdonában lévő 669 helyrajzi számú

tartalommal

ismételten megindítja a „Kölcsey Ferenc és a Békefi

lévő

számú

területéből 185 m2 nagyságú részt 1.500.000,- Ft

közbeszerzési eljárást, azt eredménytelennek minősítette.
határozott,

A

az

P. E.

AQUA

Szolgáltató Kft. a felek között 2012. június 28-án létrejött

Gyalogol a kistérség

vagyonkezelési és üzemeltetési szerződés IV./8. 3.
bekezdés

alapján

elvégezze.

Felhatalmazta

A program keretében az Egészségfejlesztési Iroda és a

a

Rajkai Önkormányzat szervezésében erdei gyalogtúrát

polgármestert az AQUA Szolgáltató Kft-vel vízközmű-

szervezünk a helyi nagyerdőben. A gyalogos túra

vagyon felértékelésére vonatkozó szerződést megkösse,

időpontja 2015. május 16. (szombat) 14 óra. A túra

valamint az AQUA Szolgáltató Kft. taggyűlésén az

útvonala: Polgármesteri Hivatal, Hód-les, Boszorkány-

ügyvezetőt felhatalmazzák a tag és a társaság közötti

híd, Polgármesteri Hivatal. Túravezető: Szabó Benigna.

szerződés megkötésére.

Regisztráció: 13.30 órától a Szabadság téren. Mindenkit

Kiss Vince polgármester elmondta, az önkormányzat

szeretettel várnak a szervezők.

kérésére a tervező elkészítette a Faluház bővítésének

Önkormányzat

lehetséges alaprajzát. Kialakításra kerülne egy új
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Tudósítás a Német Önkormányzat üléséről

A Tűzoltó Egyesület Hírei

Április 16-án, csütörtökön tartotta soron következő ülését

Megérkeztek

a

riasztható

tűzoltók

részére

az

a Rajkai Német Önkormányzat. A képviselő-testület az 1.

igazolványok. Krupich János és Batyanek Ottó Tamás is

napirendi pontban elfogadta a 2014. évi zárszámadást. E

megkapta az elvégzett tanfolyami igazolványát.

szerint a 2014. évi költségvetés teljesítését 10 millió 258

Április 2-án a József Attila utcába riasztották a

ezer Ft kiadással és 12 millió 58 ezer Ft bevétellel

tűzoltókat, mert a nagy viharban kidőlt egy fenyőfa az

fogadták el, a 2014. évi pénzmaradvány összegét 1 millió

egyik háznál. Pár perccel később, a faluháznál álló

800 ezer Ft-ban határozták meg.

villanyoszlop dőlt meg, veszélyeztetve az út Móricz és

Ezt követően a testület módosította a 2015. évi

Dózsa utcák közti szakaszát, ezért azt rendőri segítséggel

költségvetés előirányzatait. Ennek kapcsán Molnár

lezárták. A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók is

Kálmánné elnök elmondta: megérkezett a megyei német

kivonultak.

önkormányzattól az a 100 ezer Ft-os támogatás, amit a
Rajkai Német Önkormányzat a liptódi nyári tábor
megszervezésére nyert pályázat útján.
A képviselő-testület határozatot hozott arról, hogy a
temetőben található régi német sírok és fémkeresztek
védelem alá helyezését kezdeményezi. Molnár Kálmánné
tájékoztatta a képviselőket, hogy az öntözőkannák és a
tároló állványok beszerzése folyamatban van, erről az
előző ülésen döntött a testület.
A német önkormányzat döntött arról is, hogy a
pünkösdvasárnap megtartásra kerülő német nyelvű
evangélikus istentisztelet után a községi önkormányzattal

Április 14-én a kora reggeli órákban érkezett riasztás,

közösen koszorút helyez el az evangélikus templomban

hogy Bezenyén a Dózsa György utcában az egyik

található emléktáblán a kitelepítés 69. évfordulója

lakóháznál tűz ütött ki. A tüzet rövid idő alatt sikerült

alkalmából.

megfékezni.

Molnár Kálmánné emlékezette a képviselőket arra, hogy

Megtörtént a kisgépek (láncfűrészek, átemelő szivattyú)

jövőre lesz a kitelepítés 70. évfordulója. A német

alkalmassági vizsgája, valamint megkezdődött a felnőtt

önkormányzat már most megkezdi ennek szervezését,

és gyermek versenyekre felkészülés.
S. H. E.

hogy méltóképpen megemlékezzen e tragikus eseményről,
a

kitelepítettekről,

akik

szülőhazájuk

elhagyására
Majális Kupa

kényszerültek.
Az ülés végén a képviselő-testület arról határozott, hogy

Nyolc csapat részvételével május 1-jén délelőtt sikeresen

támogatja a Faluház bővítését, melynek során a tervek

megrendezésre került a Majális Kupa. Idén a 40-esek

szerint a meglévő épülethez egy új közösségi helyiséget

csapata győzött.

építenek,

A csapat tagjai: Banyár István, Mózer Zoltán, Puszter

valamint

egy

új,

akadálymentesített

vizesblokkot is kialakítanak.

Rudolf, Puszter Zoltán, Tibold Attila, Tibold Tamás,
Szeideman Ferenc, Takács Gábor, Samu Zoltán.

Farkas János

A Gólkirály Takács Gábor lett. A torna legjobb kapusa
díjat Tibold Attila vehette át.
A szervezők jövőre is várják a csapatok jelentkezését.
P. E.
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7-8. osztályos korcsoport:
1. helyezett: Tibold Krisztina

A tavaszi szünetet követően április hónapban is számos

3. helyezett: Puszter Richárd

esemény zajlott a helyi általános iskolában. Április 16-án
délelőtt

az

intézmény

tanulói

megemlékeztek

a

2015. április 10-én a mosonmagyaróvári Haller iskolában

holokauszt áldozatairól, délután pedig a felsős tanulók

került megrendezésre a Városi és területi vers- és

tekintették meg a Tanár úr kérem c. színdarabot a

prózamondó verseny, amelyen rajkai diákok is részt

mosonmagyaróvári Flesch-központban.

vettek. Az alábbi eredmények születtek:

Április 16-án és 17-én került sor a leendő első osztályos

Versmondás - 7-8. osztályos korcsoport:

tanulók bírtatására. A következő tanévben 11 kisdiák
kezdi

meg

általános

iskolai

tanulmányait

3. helyezett: Tibold Krisztina

az

intézményben.

Prózamondás - 5-6. osztályos korcsoport:

Április 20-án, hétfőn került sor a tavaszi papírgyűjtésre,

1. helyezett: Mészáros Bence

amelyen nagyon aktívan vettek részt a tanulók.

3. helyezett: Nagy Orsolya

Április

7-8. osztályos korcsoport:

23-án,

fogadónap

csütörtökön

keretében

a

a

már

szülők

hagyományos

érdeklődhettek

a

1. helyezett: Puszter Richárd

pedagógusoknál gyermekük tanulmányi munkája után.

Felkészítő tanáruk: Kalmárné Koszonits Klára

Április 27-én és 28-án az iskola 6. és 8. osztályos,

K. K. K.

nemzetiségi német nyelvet tanuló diákjai tettek sikeres
szóbeli vizsgát az intézményben.

A Faluház rövid hírei

A hónap végére elkészült a 2015/2016. tanévre szóló

Április 2-án húsvéti kézműves játszóházat tartottunk a

tankönyvrendelés is.

Faluházban. A családsegítők, és a rajkai óvó nénik

Farkas János

szebbnél-szebb húsvéti asztaldíszt készítettek közösen az
érdeklődő gyerekekkel és szüleikkel.
Április 5-én a rajkai Sportegyesület Locsolóbulit

Iskolai Versenyeredmények

szervezett a Faluházba, a belépődíjjal a vendégek az

2015. április 9-én Dunaszigeten, a KOSZISZ Timaffy

egyesületet támogatták.

Endre Általános Iskola adott otthont idén az immár

Április 15-én a győri Hangraforgó Együttes tartott

hagyományosan megrendezésre kerülő kiskörzeti vers- és

verskoncertet

prózamondó versenynek, amelyen négy intézmény

nyugdíjasoknak.

(Dunakiliti, Rajka, Bezenye, Dunasziget) diákjai mérik

Április 21-én délután a Filharmónia Non Profit Kft, a

össze tudásukat. A négy korcsoportban kiosztott 12

Békefi Ernő Általános Iskola és AMI, valamint a Faluház

helyezésből tanulóink 7-et nyertek el.

szervezésében sikerült megtartani a februárban elmaradt

1-2. osztályos korcsoport:

Filharmónia bérletes előadást. Hegedüs Endre Liszt és

1. helyezett: Pintér Bálint

Kossuth-díjas zongoraművész Liszt Ferenc műveiből

3. helyezett: Ments Roland

válogatva tartott egy színvonalas előadást.
Április

3-4. osztályos korcsoport:

30-án

a

felsősöknek,

18

órakor

a

és

az

Tűzoltó

érdeklődő

Egyesület

tagjai felállították a Májusfát a Szabadság téren. Közben

2. helyezett: Domonkos Alexa

a Rajkai Harmónikások térzenével kedveskedtek az

5-6. osztályos korcsoport:

odalátogatóknak. 19:30-kor kezdődött az utcabálra, ahol

1. helyezett: Mészáros Bence

a zenét a Flört zenekar szolgáltatta.

3. helyezett: Pintér Glória

P. E
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