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Januári gondolatok
Véget ért a 2015-ös év, ilyenkor kicsit visszatekintünk az

December 10-én, csütörtökön délután tartottuk az iskolai

elmúlt esztendőre, visszaidézzük az elmúlt év emlékeit, és

német szavalóversenyünket, amelyen 29 tanuló vett részt.

feltesszük magunkban a kérdést, elértük-e kitűzött

A háromtagú zsűrinek - Molnárné Horváth Ágnes,

céljainkat, vagy megálltunk valahol fél úton. Ilyenkor

Grózerné Kiss Viktória és Farkas János - nem volt könnyű

fogadalmakat teszünk, hogy az idei év valamiben más lesz

dolga, hiszen a tanulók többsége magas színvonalon adta

számunkra, mint tavaly. A fontos az, ha elhatároztunk

elő

valamit, tartsunk is ki mellette szívvel-lélekkel.

a

választott

verset

vagy

prózát.

Az I. kategóriában (1-2. osztály) Pammer Lili végzett az

Sikerekben gazdag újévet kívánunk minden kedves

első helyen, Török Bence második helyezést ért el, a

olvasónknak!

harmadik helyen pedig ketten osztoznak: Németh Panka

A szerkesztőség

és Zierer Katrin.
A II. kategóriában (3-4. osztály) Rajki Ábel végzett az
első helyen. Ketten értek el második helyezést: Pintér

Programajánló

Bálint és Sághy Dorina. A harmadik helyezett Schulcz
Milán lett.

Január 10. 10. óra: Sportgyűlés a Faluházban.
gyűlése

a

A III. kategória (5-6. osztály) győztese Takács Nóra lett.

társasjátékozás

a

helyet megosztva adta ki a zsűri Gombkötő Ramóna és

Január 20. 17. óra: Félévi növendék hangverseny a

Farkas János

Január

17.

9

óra:

Horgászegyesület

Őt Ábrahám Luca követi a második helyen. A harmadik

Faluházban.
Január

17.

16.

óra:

Családi

Nagy Letícia között. Minden versmondónak gratulálunk!

Könyvtárban.
zeneiskolában.
Január 22.: Magyar Kultúra napi megemlékezés és

Újságunk letölthető

vetélkedő a 7-8. osztályosoknak az iskolában.

www.rajka.hu

Január 28. 18. óra: Képviselő-testületi ülés
1

Tájékoztató a november 19-i testületi üléséről

vízmintavétel

elvégzésére

szerződést

köt

a

rekultivációban részt vevő vállalkozással.
A rendkívüli testületi ülés egyetlen napirendi pontjának

A következőben a Rajkai Napköziotthonos Óvoda és

témája a Békefi Ernő Általános Iskola és AMI átvételével

Bölcsőde

kapcsolatos határozathozatal volt.

Házirendjének, valamint a Bölcsődei Intézmény Szakmai

Kiss Vince polgármester miután ismertette a napirendi

Programjának

pontot, kérte a képviselő-testület tagjait, hogy támogassák

képviselő-testület.

a Rajkai Német Önkormányzat szándékát.

Utolsó napirendi pontként a képviselő-testület határozatot

Rajka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

hozott arról, hogy a Rajka 1210 helyrajzi számú,

egyhangúlag támogatta a Rajkai Német Önkormányzat

önkormányzati közút művelési ágú ingatlan területéből

azon szándékával, amelyben kezdeményezi a Klebelsberg

149 m2 nagyságú telekrészt a Rajka, 823 helyrajzi számú

Intézményfenntartó Központ (KLIK) által fenntartott

ingatlan területének kiegészítéséhez a rendezési terv

Békefi Ernő Általános Iskola és AMI fenntartói jogának a

alapján értékesít.

Szervezeti

és

Működési

elfogadásáról

Szabályzatának,

hozott

határozatot

2016-2017. tanévtől való átvételét.

a

Pollák Eszter
Pollák Eszter
Tudósítás a november 26-i közmeghallgatásról

Tájékoztató a november 26-i testületi ülésről
2015. november 26. napján közmeghallgatást tartott Rajka
Az

önkormányzat

elsőként

a

helyi

adórendelet

Község

Önkormányzata,

illetve

a

Rajkai

Német

felülvizsgálatáról szóló előterjesztést vitatta meg. Úgy

Önkormányzat.

határozott, a helyi adók mértékét nem módosítja, azt

Elsőként Kiss Vince polgármester beszámolt az elmúlt

változatlan formában fenntartja.

évben megvalósult beruházásokról és fejlesztésekről.

Ezt követően a képviselő-testület megtárgyalta, majd

Kiemelte a Békefi utca és a Kölcsey utca burkolat

jóváhagyta a 2016. évi munkatervét.

felújítását és a két pár buszmegálló megépítését az oda

Harmadik napirendi pontban a 2015. évi belső ellenőrzési

vezető járdákkal együtt.

terv módosításáról, és a 2016. évi belső ellenőrzési tervről

Elmondta, hogy a Víztorony utca felújítása és új

hoztak határozatot. Kiss Vince polgármester elmondta,

szakaszának

hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

december 15.-ig befejezik a vállalkozók a kivitelezést.

évi CLXXXIX. törvény 119.§ (3)-(6) bekezdése szerint a

A dunakiliti úti csomópont kialakítását a közlekedési

jegyző

hatóság

jogszabályok

kontrollrendszert
önkormányzati

alapján

működtet,
források

meghatározott
amely

szabályszerű,

biztosítja

belső
az

építése

csak

jó

ütemben

március

15.-ét

halad,

követő

várhatóan

időszakban

engedélyezi a téli kedvezőtlen útviszonyokra való

gazdaságos,

hivatkozással.

hatékony és eredményes felhasználását, gondoskodik a

A polgármester beszámolójában kitért a következő évek

belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért

feladataira. Elmondta, hogy a 2014-2020 közötti Európai

felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és

Uniós pályázati források a szükséges tervek és engedélyek

nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembe

beszerzésére nagy súlyt fordítottak az elmúlt időszakban.

vételével. A helyi önkormányzatoknak belső ellenőrzése

A faluház funkcionális bővítéséhez és az egészségház

keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési

építéséhez szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatása

szervek ellenőrzéséről is. 2015 évre vonatkozóan a Rajkai

a következő hónapokban megkezdődik.

Közös Önkormányzati Hivatalnál a helyi adó hátralékok

Beszámolt

beszedési gyakorlatát vizsgálják az ellenőrzés keretében.

egyesületek munkájáról és támogatásukról.

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi belső

Végül a Békefi Ernő Általános Iskola és AMI fenntartó

ellenőrzési terveként a Rajkai Közös Önkormányzati

váltásának

Hivatal belső kontrollrendszerét, ezen belül a belső

Elmondta, hogy az önkormányzat egyöntetűen támogatja

szabályzatok vizsgálatát határozta meg.

a Rajkai Német Önkormányzat szándékát. Fenntartó

Kiss Vince polgármester elmondta, hogy a hulladéklerakó

váltás esetén az adminisztratív feladatok ellátását a

utóellenőrzése és monitoring elvégzése 5 évig kötelező

polgármesteri hivatal ellátja.

feladata az önkormányzatnak. A vízmintavételek és

A polgármester beszámolóját követően Molnár Kálmánné

laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére külső vállalkozót

a Rajkai Német Önkormányzat elnöke ismertette az

kell felkérnie az önkormányzatnak. A 2015. évi éves

elmúlt időszak német önkormányzati tevékenységét.

jelentés

Nagy sikerként értékelte a német önkormányzat által

elkészítésére

és

akkreditált

laboratóriumi
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a

polgármester

szándékáról

a

településen

tájékoztatta

a

működő

jelenlévőket.

benyújtott pályázaton elnyert Opel Vivaro kisbusz

A Rajkai Önkéntes Tűzoltó, Polgárőr és Természetőr

beszerzését, amellyel megoldódott az ételszállítás az

Egyesület hírei

óvoda konyhája, az iskola és a bölcsőde között. Ezen
kívül a kisbusszal történő utaztatásra is lehetőség nyílik,

November 3-án délután a víztorony mellett épülő

amennyiben az egyesületi és önkormányzati érdeket érint.

társasháznál

A korábbi évekhez hasonlóan a német önkormányzat is

önkénteseket. A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltókkal

támogatta a civil szervezeteket és a település kulturális

együtt gyorsan megfékezték a tűz továbbterjedését.

programjait. Kiemelte a falunapi programot, a Lourdes-i

November 18-án az M15-ös úton történt kamion

grotte avatását és az adventi programokat.

balesethez riasztották egyesületünket, ahol a helyszínelés

A Rajkai Német Önkormányzat pályázati forrás elérésével

ideje alatt, a forgalomkorlátozási és elterelési munkákat

az idei évben is segítette a Békefi Ernő Általános Iskola és

végezték tűzoltóink.

AMI diákjainak liptódi táboroztatását, és az ausztriai

November 30-án a bezenyei pizzériához riasztották

tanulmányi út megszervezését.

tűzoltóinkat, ahol részt vettek a tetőtérben keletkezett tűz

A német önkormányzat az idei évben is megszervezte a

eloltásában.

hagyományőrző kirándulást, amelynek során Salzburgba

Egyesületünk 5 tagja elvégezte a 40 órás alaptanfolyamot,

látogattak el.

amelynek végén sikeres vizsgát tettek. A tanfolyamot

Az elnök asszony elmondta, hogy decemberben egy

végzők közül 1 fő polgárőr, akinek külön köszönjük a

adventi kirándulás megszervezésre kerül Eisenstadtba,

részvételt.

ahol a kastély látogatás mellett lehetőség lesz az adventi

A polgárőrök november 11-én előre egyeztetett módon

vásár megtekintésére.

biztosították az óvodások és iskolások Márton napi
Molnár Szimonetta

keletkezett tűzhöz

riasztották a

helyi

lampionos felvonulását a templomhoz. A hónap folyamán
rendszeresen járőröztek és a temetéseknél biztosították a
helyszín nyugalmát.

Beszámoló a Német Önkormányzat tevékenységéről

Sándorné Hönigmayer Erzsébet

December 11.-én sor került a német önkormányzat által
szervezett adventi kirándulásra. Eisenstadtba utaztunk,

Karácsonyi ajándékot kaptak az iskolások

ahol helyi idegenvezető vezetésével megtekintettük a
kastélyt.

A

színház

teremben

egy

koncert

meghallgatására is lehetőségünk adódott, ami maradandó
élményt nyújtott. A kastély látogatása után az adventi
vásárban is kellemes órákat tölthettek a résztvevők.
A

kirándulás

a

Megyei

Német

Önkormányzat

támogatásával valósult meg.
December 14.-én ülésezett a Német Önkormányzat. Az
ülésen arról határoztunk, hogy az önkormányzatunk
tulajdonában

lévő

laptopot

átadjuk

az

óvodának.

Reméljük, segíti munkájukat. A Német Önkormányzat a
jövőben is megragad minden pályázati lehetőséget, amely

A téli szünet előtti utolsó tanítási napon nagy örömmel és

munkánkat, támogatási lehetőségeinket segíti elő.

érdeklődéssel vették kézbe tanulóink az Állatok világa c.

Megérkeztek a 2016-os német kalendáriumok, amelyeket

magazin

az önkormányzat képviselői az elkövetkezendő napokban

közvetítésével a mosonmagyaróvári Rotary Clubtól

kiosztanak a német ajkú lakosságnak.

kaptak ajándékba. Emellett minden tanuló egy-egy

Január 9.-én Pécsett kerül megrendezésre a XX. Országos

könyvjelzőt is kapott, amelyek a Rajka és Vidéke

Német Önkormányzat által szervezett gálaműsor, melyen

Takarékszövetkezet támogatásával készültek.

önkormányzatunk két taggal képviselteti magát.

Köszönjük a felajánlásokat, ezzel is szebbé tették

Molnár Kálmánné

két-két

példányát,

amit

Varga

László

diákjaink ünnepét!
Farkas János
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Összefoglaló az adventi programokról

Szilveszteri szaladgálás

November 28-án kezdődött adventi programsorozatunk.

December 31-én a Rajkai Futókör megrendezte a

Kiss Vince polgármester köszöntőjét követően Kelemen

Szilveszteri

Sándor a rajkai Sportegyesület elnöke meggyújtotta az

hangulatos,

első adventi gyertyát. Műsort adott: Somogyi Andrea és

bemelegítésre került sor. Ezután indult a szaladgálás,

Grózerné Kiss Viktória. December 4-én pénteken este az

amelyet

Evangélikus templomban adventi koncertet adott a

kerékpárral vagy éppen lóháton teljesítettek.

Pozsonyi Evangélikus Kórus, valamint a helyi Nyugdíjas

A fáradalmakat mindenki kipihenhette a borháznál. Az

Kórus.

szép számú támogató jóvoltából tombola nyereményeket

December 5-én szombaton a polgárőrök és az Ádám-

vihettek haza a résztvevők. Végül tűzijáték zárta a

család Lovastanyája szervezte Lovas Mikulás rengeteg

programot. Köszönjük a futókör tagjainak az évzáró

érdeklődőt

esemény megszervezését!

vonzott

a

Szabadság

térre.

Idén

Szaladgálást.
zumba

a

A

regisztrációt

elemeket

résztvevők

futva,

követően

magába
sétálva,

meglepetésképpen a télapó „havat” is varázsolt, ami nagy

foglaló
görkorival,

Pollák Eszter

örömet okozott a gyerekeknek. A második gyertyagyújtást
követően a Moson Szél Kulturális Egyesület helyi

Rövid hírek

fiataljai: Jégh-testévek és Somogyi Andrea musicalösszeállítását tekinthette meg a közönség.

November

15-én

vasárnap

az

óvoda

Szülői

December 6-án az önkormányzat és a mosonmagyaróvári

Munkaközössége Jótékonysági Süteményvásárt rendezett

Egészségfejlesztési Iroda szervezésében Mikulás-túrára

az óvodában. A befolyt összeget karácsonyi ajándékok

hívtuk a lakosságot. A program keretében az ártéri élővíz

vásárlására fordították.

pótlást ismerhették meg a résztvevők.

Idén is ellátogatott az iskolába a Mikulás, akit a 3.
osztályosok és a Margaréták egy csoportja vidám,
műsorral köszöntött. A műsor végén - a Szülői
Munkaközösség segítségével a Mikulás megajándékozta
az iskolásokat.
A Baba-Mama Klubba az eső hozta meg a Mikulást. A
gyerekek kicsit megszeppenve, de örömmel fogadták. Az
ajándékozást követően egy fotó erejéig minden apróság
beülhetett a Mikulás ölébe.
December 19-én a helyi Nyugdíjas Klub karácsonyi
évzáró összejövetelt tartott a Faluházban. A délután
vidám, családias hangulatban telt.
Pollák Eszter

December 15-én a harmadik gyertyagyújtás keretében az
általános iskolások adtak műsort, majd a Rajkai Egyházi

Felhívás

Kórus és Dunakiliti Szent Cecília kórus énekében
gyönyörködhettünk.

Önkormányzatunk 2016. január 1. napjától a Falu TV-t

December 18-án a győri Kovács Pál Megyei Könyvtár és

saját hatáskörében tervezi működtetni. A működtetéshez

Közösségi Tér, valamint a mosonmagyaróvári Huszár Gál

szükséges technikai háttér kialakítása folyamatban van. A

Városi Könyvtár támogatásának keretében ellátogatott

felvételek készítéséhez keresünk olyan tapasztalattal és

hozzánk dr. Lanczendorfer Zsuzsanna, néprajzkutató,

informatikai ismeretekkel rendelkező személyt, aki a

egyetemi docens. A szép számú érdeklődőt vonzó előadás

kamera kezelését megfelelő módon ellátná.

témája az adventi hagyományok, népszokások voltak.

Első sorban a településen megrendezésre kerülő kulturális

December 19-én, negyedik gyertyagyújtásunkon az
óvodások

műsorával

zártuk

rendezvények, sportesemények, testületi ülések, iskolai

karácsonyváró

rendezvények

programjainkat.
Szeretnénk

köszönetet

mondani

mindenkinek,

folyamán

aki

színvonalas

rögzítése,

stúdióbeszélgetések

és

a

későbbiek

interjúkészítések

képeznék a feladatot. A feladat ellátását megbízási

valamilyen módon segítséget nyújtott a programok

szerződés keretében végeztetné el az önkormányzat.

szervezésében, lebonyolításában.

Érdeklődni személyesen a Hivatalban, illetve e-mailben a

Pollák Eszter

polgarmester@rajka.hu címen lehetséges.
Kiss Vince polgármester
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