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Könyvben Rajka múltja
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Január 29-én került bemutatásra a „Történetek Rajka
múltjából” című könyv. Szentkuti Károly és
Reisinger Attila kilenc fejezetben dolgozta fel
kedves kis történetek formájában Rajka múltját.
Több mint egy éves kutatómunka eredményeképpen
mutathattuk be a könyvet, melynek illusztrációit
Király László grafikus készítette. A borítót tervezte
Kelemen Benő Benjámin grafikus, a könyvet
szerkesztette Sáfár Szabolcs.
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Februári gondolatok
„Itt a farsang, áll a bál” A február a farsang időszaka.
A régi korokban vidám maskarákba öltöztek az
emberek, kigúnyolták a rosszat.
A hónap második felében a korábbi vidám eszemiszomot felváltja majd a csendes elmélyedés, a
testben-lélekben felkészülés Krisztus halálának és
feltámadásának ünnepére. Emlékeztessen arra
minket, hogy tudjunk örülni a kis dolgoknak, hiszen
ezek teszik szebbé az életünket. Higgyünk abban,
hogy az élet minden tettünket igazolni fogja!
A szerkesztőség

A könyvbemutatón a Békefi Ernő Általános Iskola
diákjai olvastak fel a könyvből. A felolvasások
között Kiss Vince polgármester beszélgetett a
szerzőkkel, és a grafikussal.
Műsort adott Eőri Zalán, zeneiskolai tanuló,
valamint a helyi nyugdíjas kórus. A tanulók
felkészítő tanárai: Szentkuti Károly és Deákné
Juhász Éva voltak.
A bemutatót követően a Rajkai Német
Önkormányzat támogatásával egy kis állófogadásra
is sor került az előtérben, ez alatt a könyv szerzői
dedikálták a kötetet.
Pollák Eszter

Programajánló
Február 1. 12 óra: A Győri Ütő Együttes műsora a
Faluházban
Február 6. 14 óra: Alsós farsangi bál az iskolában
Február 6. 17 óra: Tűzoltó Közgyűlés a Faluházban
Február 12. 17 óra: Valentin-napi bál a felsősöknek
az iskolában
Február 14. 16 óra: Családi társasjáték a
Faluházban
Február 15. 11 óra: Gyermekszínházi előadás a
Faluházban
Február 19. 16 óra: Nagyi Net tanfolyam első
alkalom az iskolában
Február 28. 16 óra: Családi társasjáték a
Faluházban

A „Történetek Rajka múltjából” című könyv
megvásárolható a Polgármesteri Hivatalban. A
könyv ára 2500,- Ft.
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lényegesen magasabb árajánlatokat nyújtottak be az
ajánlattevők.
Kiss Vince polgármester javasolta az eljárás
érvénytelenítését, és egy új eljárás kiírását a
következő testületi ülésen.

Tájékoztató a december 28-i testületi üléséről
Az önkormányzat elsőként az Egészségház
kivitelezéséhez szükséges hitelfelvételi szerződések
jóváhagyásáról hozott határozatot. Kiss Vince
polgármester köszöntötte Kerecsényi Péter Andrást,
a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet ügyvezetőjét,
aki meghívott szakmai tanácsadóként jelent meg az
ülésen. A polgármester elmondta, hogy az
önkormányzat úgy döntött, a tervezett Egészségház
beruházáshoz szükséges fedezet biztosítására a
Kormány engedélyével banki hitelt vesz fel a Rajka
és Vidéke Takarékszövetkezetnél. Miután a Rajka és
Vidéke
Takarékszövetkezet
a
benyújtott
dokumentáció alapján lefolytatta az előzetes
hitelbírálati eljárást, melyet a Takarékbank is
jóváhagyott, megküldte a szerződés tervezetet annak
mellékleteivel együtt az önkormányzatnak. Kiss
Vince polgármester ismertette a szerződés és
mellékleteinek tartalmát, és elmondta, hogy
várhatóan januárban kerül kiírásra a közbeszerzési
eljárás. A szerződés aláírására előtt egy projekt
számla nyitása szükséges.
A
képviselő-testület
mindezek
ismeretében
jóváhagyta az előterjesztett banki hitel-szerződést és
mellékleteinek tartalmát.

Végezetül a képviselő-testület határozatot hozott az
iskola átvételével kapcsolatban. Kiss Vince
polgármester elmondta, hogy a Rajkai Német
Önkormányzat
felterjesztette
kérelmét
a
Magyarországi
Németek
Országos
Önkormányzatához az iskola intézményfenntartó
jogának átvételével kapcsolatban. Az országos
önkormányzattól hiánypótlás érkezett. Többek
között kérte, hogy az intézmény székhelye szerinti
települési önkormányzat határozatban vállaljon
kötelezettséget a nemzetiségi önkormányzat által
átveendő intézmény esetleges működési hiányának
finanszírozására,
valamint
az
intézmény
működésével kapcsolatos pénzügyi, számviteli,
igazgatási feladatok ellátására, amennyiben azt a
nemzetiségi önkormányzat nem tudja vállalni.
A képviselő-testület a 126/2015. (XII.28.)
határozatban kötelezettséget vállalt a német
önkormányzat által átveendő Békefi Ernő Általános
Iskola és AMI működési hiányának finanszírozására,
valamint az intézmény működésével kapcsolatos
pénzügyi, számviteli, igazgatási feladatok ellátására.
Pollák Eszter

A következőben a képviselő-testület a Helyi Építési
Szabályzat (HÉSZ) 19.§ (1) és (2) és (8), 20. § 11) és
22. § (1), (3) pontjait rendeletmódosítással hatályon
kívül helyezte. A HÉSZ 19.§ (1) és (3) bekezdések
vonatkozásában a szabályozást megszüntette. A
Víztorony utca kiépítése megtörtént, az előírt
feltételek teljesültek, vagyis a szabályozás
okafogyottá vált.
Ezután sor került a GYYB-04/1264-2/2015. számú
törvényességi felhívás megtárgyalására. Kiss Vince
polgármester elmondta, hogy a törvény az érintett
ügykörben határozathozatalra kötelezi a képviselőtestületet. A polgármester kérte, hogy a képviselőtestület tárgyalja meg és hozzon határozatot. A
képviselő-testület egyetértett a törvényességi
felhívásban foglaltakkal és a 2013. évi CCXII. tv.
alapján, zárt ülésen hozott határozatot az
előterjesztésben.

A Rajkai Önkéntes Tűzoltó, Polgárőr és
Természetőr Egyesület decemberi hírei
December 5-én a polgárőrök működtették a
Borházat, ide érkezett a Mikulás, ahol műhavazással
fogadták a gyerekeket, valamint a korábbi évek
hagyományaihoz hasonlóan állatsimogató is volt a
Lottózó előtt. A szép időben sokan kilátogattak a
programra.
December 15-én Győrben került sor az új Suzuki
Vitara gépkocsi ünnepélyes átadása a Megyei
Polgárőr Szövetség részéről.
December 20-án a tűzoltók műszaki mentést
hajtottak végre a Kossuth Lajos utcában, december
25-én a hajnali órákban pedig a Mártírok utcába
riasztották őket.
Sándorné Hönigmayer Erzsébet

A következőben a „Vállalkozási szerződés Rajka
község Faluházának bővítése és felújítása” tárgyában
indított
közbeszerzési
eljárás
eredményére
vonatkozóan hozott döntést a képviselő-testület. Kiss
Vince polgármester elmondta, hogy a Faluház
beruházásra tervezett rendelkezésre álló összegnél
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A Békefi Ernő Általános Iskola és AMI hírei

Iskolai versenyeredmények

Az alapfokú művészeti iskolában január 20-án,
szerdán ért véget az első félév. Ebből az alkalomból
növendékeink adtak színvonalas hangversenyt este 5
órától a díszteremben.

Január 15-én került sor a Holenda Barnabás
Regionális Matematika Versenyre, melyre 1400
tanuló nevezett be. Az eredményhirdetésen 191
egyéni és 105 csapatkategóriás díjat adtak át.
Iskolánk 4. osztályos tanulója, Rajki Ábel
kategóriájában az előkelő ötödik helyen végzett.
Gratulálunk Ábelnek és felkészítő tanárának,
Sághyné Leinwetter Magdolnának!
Az országosan meghirdetett Simonyi Zsigmond
Kárpát-medencei helyesírási verseny megyei
döntőjébe bejutott Nagy Letícia, iskolánk 5.
osztályos tanulója. Felkészítő tanára Szentkuti
Károly volt. A verseny iskolai fordulóján a megyéből
84 iskola 2416 tanulója vett részt, ebből 100 tanuló
jutott tovább a megyei döntőbe, amit március 19-én
rendeznek Győrben.
Az Országos történelem tanulmányi verseny iskolai
fordulóján a megye 31 iskolájának 280 tanulója vett
részt. Iskolánkat Méhes Virág, 7. osztályos tanuló
képviselheti a megyei döntőben, amelyre február 16án, Győrben kerül sor. Virág felkészítő tanára
Farkasné Grózer Ildikó volt.
Eredményes felkészülést és sok sikert kívánunk
tanulóinknak a megyei döntőre!
Farkas János

Együtt Szaval a Nemzet: Iskolánk 7. osztályos
tanulói is bekapcsolódtak a Magyar Kultúra Napja
alkalmából immáron harmadik alkalommal útjára
bocsátott, a nemzeti összetartozást erősítő
kezdeményezésbe. Január 22-én 10 órakor, öt
kontinens magyar nyelvű óvodáinak, általános és
középiskoláinak részvételével valósult meg az
"Együtt Szaval a Nemzet" program, amely
hagyományőrző módon a Himnusz első versszakával
indult, majd Petőfi Sándor: Nemzeti dal c. versével
folytatódott. Az együtt szavalást Kisfaludy Károly:
Szülőföldem szép határa című verse zárja. Iskolánk
7. osztályos tanulóinak szavalata elérhető az
interneten.
Iskolánk a korábbi évekhez hasonlóan idén is ünnepi
műsorral tisztelgett a magyar kultúra előtt, melynek
forgatókönyvét Szentkuti Károly állította össze.
Hat háromfős csapat vett részt azon a műveltségi
vetélkedőn, amit a magyar kultúra napja alkalmából
Szentkuti tanár úr szervezett a 7-8. osztályos tanulók
számára. A 8. osztályosok között a Fütty Lilla,
Fischer Daniella és Nagy Dominik alkotta csapat
végzett az első helyen. A hetedik osztályos
kategóriában pedig a Kölcsey-csapat győzött,
melynek tagjai Nagy Orsolya, Banyár Beatrix és
Mészáros Bence voltak. A győztes csapatok tagjai
egy győri színházlátogatáson vehetnek részt.
Farkas János

A Faluház hírei
Január 17-én és 30-án egy kellemes játékdélutánra
vártuk a könyvtárba látogató családokat. Azért
indítottuk ezt a programsorozatot, mert szeretnénk a
kisgyerekes családok közötti összetartást segíteni,
őket bevonzani a könyvtárba, faluházba. Februárban
is két alkalommal tartunk játékdélutánt, amire
szeretettel hívjuk a három éven felüli gyerekeket és
szüleiket, nagyszüleiket.
Január 25-én és 26-án Pilates ingyenes bemutató
órákon vehettek részt a község lakói.
Január 30-án a Sportegyesület jótékonysági Sport
diszkót szervezett a Faluházban az egyesület
támogatására.
Január 31-én a helyi Nyugdíjas Klub farsangi
összejövetelt tartott a Faluházban.
Pollák Eszter
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Új informatikai eszközök a könyvtárban

GYSEV sajtóközlemény

A győri Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és
Közösségi Tér, valamint a mosonmagyaróvári
Huszár Gál Városi Könyvtár jóvoltából "kis értékű
tárgyi beszerzés" keretében február 2-án új
informatikai eszközökhöz jutott könyvtárunk. Egy
korszerűen felszerelt személyi számítógépet, egy
multifunkcionális nyomtatót és egy projektort
kaptunk. Ezáltal hamarosan új szolgáltatásokat
(számítógép és internethasználat, fénymásolás)
vehetnek igénybe olvasóink
Pollák Eszter

Együttműködési megállapodás a GYSEV és a rajkai
polgárőrök között.

Együttműködési megállapodást kötött a GYSEV Zrt.
és a Rajkai Önkéntes Tűzoltó, Polgárőr és
Természetőr Egyesület. A megállapodás alapján a
polgárőrök mostantól fokozottan fogják ellenőrizni
Rajka állomást és környékét, kiemelten figyelik a
raktárakat, vasúti anyagokat és a közlekedési
útvonalakat. A vasúttársaság a megbízási szerződés
keretében vállalta, hogy anyagilag támogatja az
egyesület működését.
A GYSEV Zrt. korábban már más polgárőr
egyesületekkel
is
kötött
együttműködési
megállapodást. Egyházasrádóc és Sopron után Rajka
a harmadik település, ahol a polgárőrök kiemelten
figyelik a vasútállomásokat, ill. a vasút működésével
kapcsolatos létesítményeket. Tavaly novemberben a
soproni vasútállomáson nyílt rendőrségi iroda. A
GYSEV Zrt. az állomásépületben kialakított
szolgáltatóházban biztosított helyiséget a Soproni
Rendőrkapitányság munkatársainak.
GYSEV Zrt.

Egyesületi jubileumok
Rajkán mindig színes és gazdag volt az egyesületi
élet. Ez nem változott az elmúlt időszakban sem.
Egyre több aktív csoport működik községünkben.
Idén közülük kettő is megalakulásának 25.
évfordulóját ünnepli.
A Rajka Egyházközség Kórusa Puszter János majd
Takácsné Pollák Rita vezetésével 1991-ben jött létre,
2006-tól pedig Mayer Gizella kórusvezető odaadó
irányításával folytatták a munkát.
A Ragendorf Német Nemzetiségi Táncegyüttes
szintén 1991 óta működik. A csoport vezetője a
megalakulás óta Kalmárné Koszonits Klára
koreográfus. A rövid nyári pihenő után
szeptembertől újra megkezdődtek a táncpróbák a
közel 40 gyermek és fiatal számára. A táncosok idén
még egy kerek jubileumra készülnek, hiszen nyáron
20. alkalommal kívánják megszervezni rajkai
gyerekek számára az ingyenes német tánctábort.
Mindkét csoport számtalanszor színesítette községi
rendezvényeinket színvonalas előadásával, vagy
vitte településünk jó hírét annak határain túl is. Az
év folyamán az énekesek és a táncosok közös
jubileumi műsorral szeretnék megörvendeztetni a
település lakosságát.
Kalmárné Koszonits Klára

Álláshirdetés
A Rajkai Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyes
munkakörbe munkatársat keres. Minimum feltétel:
középfokú pénzügyi
végzettség. Az állás
határozatlan
idejű
köztisztviselői
munkakör
betöltésére irányul.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február
17. A munkakör legkorábban 2016. február 22.
napjától tölthet be. A pályázat benyújtása: írásban a
Rajkai Közös Önkormányzati Hivatalnak címezve
személyesen vagy postai úton. (részletek:
http://kozigallas.gov.hu)
dr. Odonics Aliz jegyző

Újságunk letölthető!
www.rajka.hu
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