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felújítási munkája. A munka során a Park utcától a Petőfi
útig elkészült a Békefi utca, úgy hogy a Kiss János utca és a
Móricz

Zsigmond

utcák

irányába

vezető

bekötő

szakaszokkal együtt, valamint a Kölcsey utca lakóházak

Júniusi gondolatok

előtti szakasza. Az útépítéssel egyidejűleg elkészült a temető
nyolcadik

hátsó bejáratának burkolása, illetve a vasúti parkoló

évfolyamosok elballagnak, kezdődik a nyári szünet. Az idő

bejáratának és a Táncsics utcának a kátyúzása. Reméljük,

kivirul, előkerülnek a biciklik, a focilabdák. Irány a

hogy a gazdasági programban vállalt ütemben az útépítési

játszótér, vagy a sportpálya. Ezért szeretnénk fokozott

munkák a következő években is folytatódhatnak.

Júniusban

óvatosságra

véget

ér

felhívni

az

iskolai

a

tanév,

községben

a

közlekedőket,

vigyázzanak egymás testi épségére!
A szerkesztőség

Programajánló
Június 6. Gyermeknap az óvodában
Június 6. 17 óra: Rajzkiállítás megynyitója a Faluházban
Június 7. Rajka SE – Kapuvár labdarúgó mérkőzés
Június 10. Év végi növendékhangverseny a zeneiskolában
Június 12. Ballagás az általános iskolában

K. V.

Június 14. A Lourdes-i barlang újraszentelése és a
dunabogdányi kórus vendégszereplése
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előirányzatait, ugyanis megérkezett az ún. feladatalapú

Tudósítás az Önkormányzat április végi üléséről

támogatás összegének első fele (992 ezer Ft), amit be kellett
Első napirendi pontban a 2014. évi zárszámadás szöveges

építeni a büdzsébe.

beszámolójára került sor. Kiss Vince polgármester elmondta,

Ezt követően véglegesítették a kitelepítési és a hősök napi

hogy a képviselő-testület 596.570 e Ft főösszeggel fogadta

megemlékezés programját. Döntés született arról, hogy a

el a település 2014. évi költségvetését. Az évközi

német önkormányzat

módosítások hatására a költségvetés főösszege az év végére

Erzsébet és Sukola-Nick Ágnes képviselők helyezik el a

571.560 e Ft-ra változott.

megemlékezés koszorúit.

Ismertetésre

kerültek

2014.

A képviselők határoztak arról is, hogy a megnövekedett

fejlesztések, melyek 214.009 e Ft kiadást jelentenek. Ez az

adminisztrációs terhek és a zökkenőmentes ügyintézés és

összeg nem tartalmazza a felújításokat, a felújításokra 15

pályázatkezelés miatt 4 db hordozható számítógépet

926 e Ft-t költöttek. Az Önkormányzat támogatta a kisbusz

vásárolnak.

pályázat önrészét 1 687 ezer Ft-tal, a tűzoltóautó beszerzését

Az ülés végén támogatásokról döntött a képviselő-testület.

3 600 e Ft-tal, illetve felhalmozási célú kölcsönt nyújtott a

Az evangélikus templomba 60 ezer Ft értékben szőnyeget

Hármashatár Kft.-nek gépbeszerzésre, ami 12.000 e Ft-ot

vásárolnak, az iskolai rajzkiállításon 5 tanulót jutalmaznak.

jelent.

Támogatják a katolikus egyházat is, 150 ezer Ft-ot utalnak a

Rajka Község Önkormányzata elfogadta a 2014. évi

plébániának tárgyi eszközök vásárlására. A sportegyesület

zárszámadás beszámolóját. Ezután elfogadták a 2014. évi

nyári futballtáborának megszervezéséhez 100 ezer forinttal

belső ellenőrzési jelentést és intézkedési tervet, valamint a

járul hozzá a német önkormányzat, a Ragendorf tánccsoport

Rajkai

fellépéseit és nyári táborát pedig 80 ezer Ft-tal támogatják.

Önkormányzati

évben

Hönigmayer

megvalósult

Közös

a

nevében Sándorné

Hivatal

2014.

évi

költségvetésének teljesítéséről szóló elszámolást.

Farkas János

Második napirendi pontként a Képviselő-testület elfogadta
az I. negyedévi előirányzat módosítását.
Harmadik napirendi pontként a Képviselő-testület úgy

Búcsúi programok
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határozott, hogy a Rajka, 940/5 hrsz-ú 608 m nagyságú
ingatlant egy helyi házaspár részére a helyi fiataloknak járó
kedvezményes feltételekkel értékesíti.
„Vállalkozási szerződés a Kölcsey Ferenc és a Békefi Ernő
utcák felújítása” tárgyában indított közbeszerzési eljárás
keretében a kiírásnak megfelelő ajánlatot két ajánlattevő
nyújtott be, amelyek egyaránt alkalmasak a szerződés
megkötésére és teljesítésére. A képviselő-testület úgy
határozott, hogy az önkormányzat a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatás elve alapján a MAKADÁM Útépítő és

Május 24-én vasárnap délelőtt a katolikus szentmisével

Helyreállító Kft. ajánlattevővel köt vállalkozási szerződést a

kezdődtek a búcsúi programok.

tárgyi munkák kivitelezésére.

Délután 14 órakor német nyelvű istentisztelet után sor került
P. E.

a rajkai német kitelepítettek emléktáblájának koszorúzására
az evangélikus templomban. A koszorút a Rajkai Német
Önkormányzat és Rajka Község Önkormányzata nevében

Támogatásokról döntött a német önkormányzat

helyezték el. Fél négykor a Szabadság téren Hősök napi
megemlékezést tartottunk. A műsort a Békefi Ernő

Május 21-én, csütörtökön tartotta soron következő ülését a

Általános Iskola és AMI tanulói, valamint Bucsuházy

Rajkai Német Önkormányzat. A képviselő-testület az 1.

Viktória és Egerszegi Nikoletta adták. Felkészítő tanárok:

napirendi pontban módosította a 2015. évi költségvetés

Kalmárné Koszonits Klára és Erdész Gábor voltak.
2

Megemlékező beszédet mondott Kiss Vince polgármester.
Az

Önkormányzat,

a

Német

Önkormányzat,

felsősök pedig a drogfogyasztás veszélyeiről hallhattak
a

érdekes és tanulságos előadást a mosonmagyaróvári

testvértelepülések képviselői, a rendőrség és a helyi

Rendőrkapitányság

egyesületek közösen megkoszorúzták a Hősök emlékművet.

legnagyobb sikere talán a fegyverbemutatónak volt, de egy

A bizonytalan időjárásra tekintettel sajnos elmaradt a

kerékpáros ügyességi pályán is próbára tehették magukat

mosonmagyaróvári MOFÉM Fúvószenekar koncertje, ezt a

diákjaink. A délelőtti programokban közreműködtek a helyi

jövőben igyekszünk pótolni.

körzeti megbízottak és a polgárőrség is, amit ezúttal is

A

programok

zárásaként

a

Rajkai

Harmonikások

munkatársainak

jóvoltából.

A

köszönünk nekik.

szórakoztatták a közönséget.

Ebédre a napközi otthonos óvoda konyháján készült ízletes
P. E.

gulyáslevest és pogácsát fogyaszthattuk el, aminek költségét
a szülői munkaközösség állta. A délutáni ügyességi
játékokon zsetonokat gyűjthettek a gyerekek, amit édességre
válthattak be. Emellett népszerű volt az íjászat és a

Vidám gyereknap ragyogó napsütésben

trambulin is. A felsősök kézi- és focimeccsei is sok izgalmat
hoztak. Reméljük, mindenki jól érezte megát ezen a vidám,
napsütéses

napon,

amit

lehetőségeinkhez

mérten

igyekeztünk felejthetetlenné tenni tanítványaink számára.
Farkas János

Író-olvasó találkozó Jakubecz Mártával
A tavaly májusi, Duba Gyulával rendezett író-olvasó
találkozó után május 8-án a rajkai iskola dísztermében
Jakubecz Márta költő-írónő, a felső-szeli iskola tanárnője,
a felvidéki Remény írója volt a vendég. Az írónőt Kalmárné
Május utolsó péntekjén tartottuk a már hagyományos

Koszonits Klára tanárnő üdvözölte, majd a gyerekek egy

Békefi-napot a helyi általános iskolában. A gyermeknapi

mesét adtak elő a szerzőtől, s a hittanosok énekeltek. Az

program elején az iskola közössége a névadóra, Békefi

írónő mesélt a gyermekkoráról, valamint arról, miként

Ernőre emlékezett, akinek munkásságát Deákné Juhász Éva

ismerte fel e hivatását.

tanárnő méltatta. Az ünnepi műsorban az énekkar és a

Eddigi gyermekművei: „Cincogi felfedezi a jóságot”

zeneiskola két növendéke működött közre.

(2005), melynek folytatása az „Isten állatkái”, s a „Cincogi

Mint mindig, idén is a Békefi-napon hirdette ki Farkas

fényre vár”. Felnőtteknek szóló könyvei: 2006-ban jelent

János intézményvezető a Békefi-díjasok névsorát. Idén 3

meg „Cserépedények titka” kötete, 2011-ben pedig a

nyolcadik osztályos diák

„Csendbe rejtett kulcsszavak”.

– Domonkos Aida, Nagy

Alexandra és Sághy Gergő –érdemelte ki a díjat. Ők

Az írónőnek eddig 6 könyve jelent meg, s jelenleg is újabb

kiemelkedő

kimagasló

könyvön dolgozik. Elárulta, hogy a tervek szerint az idei

rendezvényeken

júniusi budapesti Könyvhét keretében Bp.-en a Vörösmarty

nyújtott színvonalas szerepléseik elismeréseként részesülnek

téren legújabb, hetedik könyvét fogja dedikálni. („Szeretet

kitüntetésben, amit a ballagási ünnepélyen vehetnek át.

a horizonton“).

A díjazottak az intézményvezetés jelenlétében elhelyezték a

A rendhagyó

megemlékezés virágait Békefi Ernő emléktáblájánál a

érdekességet tudtak meg az írói hivatásról, a meseírás

katolikus templomban.

kulisszatitkairól, s arról, hogy milyen is egy író mindennapi

Az ünnepély után az alsósok a biztonságos közlekedésről, a

élete. A találkozó végén a szerző egy részletet olvasott fel az

tanulmányi

versenyeredményeik

és

eredményük,
műsorokon,
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irodalomóra

során

a

gyermekek

sok

egyik meséjéből, majd dedikálta könyveit.

programok szervezésében, lebonyolításában.

Az írónőnek a rajkai általános iskola két diáklánya virággal

Felhívnánk az egyesület tagjainak figyelmét, hogy a tagdíj

köszönte meg, hogy ellátogatott a községbe. Reméljük,

befizetés június 30-ig esedékes. Aki még nem tett

a diákoknak maradandó emlék marad ez a találkozás s a

kötelezettségének az eddig az időpontig személyesen

jövőben

Sándorné

nem

csak

évente

egyszer,

de

gyakrabban

folytatódik az ilyen jellegű irodalomórák sora Rajkán.

Hönigmayer

Erzsébet

gazdasági

vezetőnél

befizetheti illetve a Rajkai Takarékszövetkezet bármely

Zilizi Kristóf

kirendeltségén utalással rendezheti.
S. H. E.

Gyalogtúra Rajkán
A Lourdes-i barlang újra szentelése és a dunabogdányi
Idén, május 16-án rendezte meg az önkormányzat és a

kórus vendégszereplése

mosonmagyaróvári Egészségfejlesztési Iroda a „Gyalogol a
kistérség” programot. A túrán szép számmal vettek részt

Június 14-én délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisét

helyi, valamint határon túli lakosok.

követően

Az útvonal a homokbánya tó mellett, a nagyerdőn keresztül

vendégeként érkező dunabogdányi kórussal közösen énekel

a zsilip felé vezetett. Rövid pihenés következett a

a katolikus templomban. A szentmisét követően fél 12

hódmegfigyelőnél,

GSM

órakor kerül sor a Dózsa György utca és Szent István utca

Távközlési Zrt. dolgozói építettek. Ezután az erdőben a

sarkára áthelyezett Lourdes-i barlang újraszentelésére, ahol

folyó mentén haladva a túrázók megérkeztek a Boszorkány

a két kórus szintén együtt szerepel. A szentelést követően a

híd maradványaihoz. Végül kellemesen fáradtan értek vissza

község vendégül látja a Dunabogdány küldöttségét.

amit

2009-ben

a

Pannon

a

Rajkai-Dunakiliti

Templomi

Kórus

a község központjába.

a

K. V.

A 9,50 km távolságot bő 2 óra 50 perc alatt tették meg a
résztvevők. A túra sikeres teljesítői zöld színű stresszlabdát
kaptak ajándékba az EFI munkatársától.

Papírszínház az óvodában
P. E.
A győri Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér,
valamint a mosonmagyaróvári Huszár Gál Városi Könyvtár
szervezésében május 18-án egy papírszínházi előadásra

A Tűzoltó Egyesület hírei

került sor az óvodában. Ipcsicsné Gönye Anikó gyermek
Május elején a tűzoltók egy Dózsa György utcai háznál

könyvtáros a Békakirály című mesét mutatta be a

kútszívatást végeztek. A gyerek tűzoltó raj május 15-én

gyerekeknek.

Dunaszigeten részt vett a versenyen, ahol 3. helyezést ért el.

P. E.

Köszönet a felkészítőknek, hogy ilyen jó eredményt érhettek
el. Május 16-án Ásványrárón volt a járási tűzoltó verseny,
ahol a raj 2. helyezést ért el.

Felhívás!

A polgárőrök május 12-én országos szemészeti és
cukorbetegség szűrővizsgálatot segítettek a falu 50 év feletti

A Magyar Vöröskereszt helyi szervezete 2015. június 23-án

lakossága körében. Több embert is felkerestek otthonában.

kedden délután véradást szervez a Faluházban. Minden

Ezt a szűrővizsgálatot a Semmelweis Egyetem munkatársai

segíteni szándékozó helyi lakost szeretettel várnak.

végezték. Május 24-én délután a tűzoltók, valamint a

Segíts, hogy segíthessünk!

polgárőr egység vezetője koszorúzott a Hősök napi
rendezvényen. Május 29-én a Békefi nap keretében a
tűzoltók és a polgárőrök is segítséget nyújtottak a délelőtti

Újságunk letölthető: www.rajka.hu
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