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tűzoltóautó-bemutató. Este a HayDM Street zenekar
játszott az utcabálon. A civil szervezetek példaértékűen

Május a természet megújulásának hónapja. Ahogy az

kivették

részüket

ismert Mozart dal magyar szövegében is megírták:

lebonyolításában.

a

majális

„Május jöjj, hogy ébreszd a fáknak ágait. Oly régen

szervezésében,
Pollák Eszter

várlak téged, hogy minden nyíljon itt.” A május ott
érinti meg a szíveket, ahol a legtisztább érzelmek
lelhetők fel. Mindezt jelképezi a májusfa. Az ifjak éjjel

Felhívás!

titokban kivágják az erdőn a fát, elviszik a lányos
házakhoz, és felállítják. Őrizték is, nehogy valamilyen

A

vetélytárs ellopja. Szégyennek számított, ha egy

kézművesség témakörben kiállítást szervezünk május

lánynak nem állítottak májusfát. Rajkán is mindig

19-én pénteken. Akinek otthon vannak hímzett terítői,

szokás

színes

ruhái, népies díszítéssel ellátott kézműves tárgyai,

programokkal várjuk majálison a lakosságot. A nap

szobrai, és szeretné kiállítani, jelentkezhet személyesen

fénypontja természetesen a májusfaállítás a község

a

egyik központi helyén.

facebookon (Rajka Faluház) május 10-ig. Május 10-én

A májusfa bontását muzsikával, kitáncolással végzik.

17 órakor a kézműves klub foglalkozásának keretében

Kellemes tavaszi napokat kívánunk mindenkinek!

tartunk egyeztető megbeszélést a kiállításról.

volt

a

májusfaállítás.

Évek

óta

A szerkesztőség

kézműves

könyvtárban,

klub

szervezésében

vagy

telefonon

magyar

népi

(30/423-84-64),

Pollák Eszter
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Beszámoló a március 30-i testületi ülésről

megbízatásuk 5 évre szól. A bizottság elnökének
Mészáros Józsefet választották.

Az

első napirendi pontban

a képviselő-testület

Kilencedik napirendi pontban a képviselő-testület

módosította a helyi adókról szóló önkormányzati

határozatot hozott a Településképi Arculati Kézikönyv

rendeletét.

elkészítéséről. Az elkészítés során szükség lesz a

Második

képviselő-testület

településen élők, társadalmi szervezetek és helyi

módosította az önkormányzat vagyonáról, a vagyon

vállalkozások bevonására, valamint települési főépítész

keletkezéséről és hasznosításáról szóló önkormányzati

végzettséggel rendelkező szakember közreműködésére.

rendeletet.

A települési főépítészi feladatok ellátására vonatkozóan

Harmadik napirendi pontban a képviselő-testület

előrehaladott tárgyalások folynak a feladat elvégzésére

rendeletet alkotott az intézményi térítési díjakról.

alkalmas szakemberekkel.

Negyedik napirendi pontban a képviselő-testület

A tízedik napirendi pontban a képviselő-testület

rendeletet alkotott a partnerségi egyeztetés szabályairól,

határozatot

melyet a Települési Arculati Kézikönyv elkészítése

felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról.

során alkalmaznak.

Tizenegyedik napirendi pontban a képviselő-testület

Az ötödik napirendi pontban a képviselő-testület

helyi

jóváhagyta a Stratégiai Ellenőrzési tervet a 2017-2020.

jóváhagyásáról döntött.

évekre. Kiss Vince polgármester úr elmondta, hogy a

Tizenkettedik napirendi pontban a képviselő-testület a

stratégiai ellenőrzési terv a hosszú távú célkitűzéseket,

Víziközmű-rendszert

stratégiai célokat, a belső kontrollrendszer általános

kapcsolatos döntést hozott.

értékelését, a kockázati tényezőket és értékelésüket, a

Tizenharmadik napirendi pontban a képviselő testület

belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési

ingatlanok összevonásáról hozott határozatot, amelyek

tervet, valamint a szükséges erőforrások felmérését

az újonnan kialakuló Kertsor területét alkotják.

elsősorban a létszám, képzettség, tárgyi feltételek

A tizennegyedik napirendi pontban az E.ON kompakt

tekintetében és az ellenőrzési prioritásokat és az

szerződés

ellenőrzési gyakoriságot tartalmazza.

határozatot a képviselő-testület. Ajánlatuk tartalmazza

Hatodik

napirendi

napirendi

pontban

pontban

a

a

képviselő-testület

hozott

fiatalok

a

Hulladékudvar

telekvásárlás

érintő

ajánlatának

melletti

iránti

út

kérelmének

adatszolgáltatással

jóváhagyásáról

hozott

a villamos energiaszolgáltatást, valamint az aktív és

határozatot hozott a Közös Önkormányzati Hivatal

passzív közvilágítási elemek karbantartását.

2016.

Tizenötödik napirendi pontban a Ház Ker Ép 2013 Kft.

évi

költségvetésének

teljesítéséről,

és

a

Dunasziget Önkormányzatával történő elszámolásról.

kérelmének

jóváhagyásáról

A hetedik napirendi pontban a képviselő-testület

képviselő-testület. A képviselő-testület hozzájárul,

elfogadta a Kormányhivatal javaslatát, ami arra

hogy a Ház Ker Ép 2013 Kft. üzemeltetésében lévő

vonatkozott, hogy Rajka Község Önkormányzata és a

Garázs

Kávézó

előtti

988

hozott

hrsz-ú

határozatot

a

közterületen
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Rajkai Német Önkormányzat közti együttműködési

elhelyezhessen 1 db 4 m alapterületű árusító faházat.

megállapodást minden év január 31. napjáig vizsgálják

A terület bérleti díja a helyi rendelet alapján kerül

felül.

megállapításra.

Nyolcadik napirendi pontban a képviselő-testület

Végezetül a polgármester tájékoztatta a képviselő-

határozatot hozott a Rajkai Hármashatár Kft. Felügyelő

testületet, hogy a laktanya területe ügyében az

Bizottság tagjainak megválasztásáról, és az Alapító

ítélőtábla jogerősen helyben hagyta a Törvényszék

Okirat módosításáról. A képviselő-testület a Rajkai

ítéletét.

Hármashatár Kft. Felügyelő Bizottságába választotta

Pollák Eszter

Rendi Jánost, Kiss Ferencet, Mészáros Józsefet, a
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Beszámoló a Rajkai Német Önkormányzat áprilisi

mesejátékot adta elő teltházzal a faluházban. Március

tevékenységéről

18-án a Tulipános Csárdában jótékonysági bált
rendeztek. Az italfogyasztás teljes bevételét a család

2017. április 27-én tartottuk a havonta esedékes

megsegítésére ajánlotta fel az étterem vezetője.

önkormányzati gyűlésünket. A napirendi pontok közt
szerepelt a kormányhivatal ellenőrzése során az iskola
működésével

kapcsolatban

feltárt

hiányosságok

tárgyalása. Ezek kijavítására két határidőt szabtak meg:
május 31 és augusztus 31. A feltárt hiányosságok a
következők:

az

alapító

okiratban

az

ellátandó

feladatokat pontosan meg kell határozni, határozatot
kell hozni az indítható osztályok számáról, a kérhető
térítési

díj

és

a

megállapításának

művészeti

szabályairól,

iskola

tandíja

az

adható

és

kedvezmények feltételeiről szóló döntésről, az iskola
továbbképzési programjának a Német Önkormányzat

Március 25-én a Faluházban a Ragendorf Kulturális

általi elfogadásáról.

Egyesület szervezésében nagy sikerű jótékonysági estre

Elfogadtuk az önkormányzat 2016-os költségvetési

került sor. Helyi, környékbeli és az ország mási felében

beszámolóját, a feladatalapú támogatás pénzügyi

működő művészeti csoportok, léptek fel. Többek között

kimutatását a 2016. évi felhasználásról. Határozat

a

született az iskola tanulói és az óvodások kérésének

Néptáncegyüttes, a mosonmagyaróvári Pulzus TSE, az

megfelelő buszos utaztatásról. Meghirdetésre került az

Ifjú Szív Táncegyüttes Szekszárdról, a jánossomorjai

iskola igazgatói állás pályázata, a jelenlegi igazgató

Human Hackers zenekar, valamint a helyi nyugdíjas

kinevezése augusztus 31-ig tart. A pályázat beadási

klub kórusa, Somogyi Andrea és Egerszegi Nikoletta,

határideje: május 31.

Baranyai-Illés Veronika és Paksáné Karcub Ágnes

Elkészült a tornatermi pályázat, és benyújtásra került.

Mosonmagyaróvárról.

Sikeres pályázat esetén majdnem 300 millió forintért

A jótékonysági műsorok sorát április 2-án egy

épülhet tornaterem, és megszépülhet az iskola udvara.

templomi hangverseny zárta. A hangversenyen a

A

Dunakilitért

pályázat

elbírálása

októberre

várható.

Reménykedünk a pályázat sikerében.

Lajta

Néptáncegyüttes,

Egyesület

és

az

Óvári

Rajkai

Gazdász

Egyházközség

Vegyeskara, valamint a dunaszigeti Pax Humana ének
Molnár Kálmánné

és zenekar színvonalas műsorában gyönyörködhettünk.
Pollák Eszter

Összefoglaló a jótékonysági rendezvényekről
A Faluház és a Könyvtár hírei
Az otthonukat elveszítő Ádám-család megsegítésére
március-áprilisban egész Rajka megmozdult. Sorra

Március 31-én pénteken Elek Csilla természetgyógyász

jelentkeztek mindazok, akik anyagi hozzájárulással,

tartott előadást a Csakrák a test kapui címmel. Az

munkájukkal,

előadó többek közt arról beszélt, hogy mindannyiunk

szellemi

tudásukkal,

tehetségükkel

szerettek volna segíteni a családnak. Március 10-én a

testében

mosonmagyaróvári

egyensúlyban

Piarista

Általános

Iskola

és

Gimnázium Diákszínpada A láperdő szelleme című
3

léteznek
kell

energiaközpontok,
lenniük.

Ha

amiknek
valamelyik

energiaközpont

egyensúlya

megbomlik,

Egész hónapban folyamatosan folytak az április 29-i

megbetegszünk. Kitért arra is, hogy a legtöbb betegség

retró

majális

előkészületi

lelki eredetű. A mindennapos stressz kihat szerveink

keretében a Polgárőr Egység 10 éves megalakulását

egészségére. Ezért nagyon fontos, hogy olykor-olykor

ünnepli.

kikapcsolódjunk.

munkálatai,

melynek

Sándorné Hönigmayer Erzsébet

Április 8-án és 9-én Veronika Qway Danisova
szervezésében húsvéti kézműves vásárnak adott helyet
a

Faluház.

Kézzel

készített

ékszereken

kívül,

Az Iskola hírei

dísztáskákat, levendulával töltött párnákat, illatosítókat,
biotermékeket, kézműves szappanokat, természetes

A korábbi évekhez hasonlóan a mosonmagyaróvári

kozmetikumokat, fonott kosárkákat vásárolhattak az

Haller-iskola az idei évben is meghirdette már

érdeklődők. 8-án délután kézműves játszódélutánt

hagyományosnak mondható tavaszi rajzversenyét,

tartottunk a faluházban, ahol húsvéti asztaldíszeket

melynek idei témája az ünnepek volt.

készítettünk papírból. A 8-i programokat szlovák

Iskolánk öt tanulóját díjazta a szakmai zsűri. Vilcsek

nyelvű bábszínház zárta. A békakirály című mesét

Krisztián második, Kelemen Ramóna és Zierer Katrin

láthatták a gyerekek egy Rajkán élő bábszínész-

harmadik helyezést ért el. Galgóczi Ilona és Móser

házaspár előadásában.

Eszter pedig különdíjban részesült.

A mosonmagyaróvári Huszár Gál Városi Könyvtár

A legszebb alkotásokból kiállítás nyílt a Fehér Ló

által Rajkával kapcsolatos helytörténeti dokumentumok

Közösségi Házban.

érkeztek, amelyek megtekinthetők, belőlük jegyzetek

Gratulálunk a díjazott tanulóknak és felkészítő

készíthetők.

tanáruknak, Horváthné Bekes Viktóriának!

Kölcsönzésükre

Folyamatosan

kapjuk

az

nincs

aktuális

lehetőség!
folyóiratokat,

Április 3-án, hétfőn tartottuk meg a már hagyományos

magazinokat, ezeket ki lehet kölcsönözni.

iskolai vers- és prózamondó versenyünket, amelyen a
Pollák Eszter

következő tanulók értek el helyezést:
1. kategória - 1-2. osztály: Első helyezett lett Polgári
Alexandra, második helyezést ért el Benkovich

A Rajkai Önkéntes Tűzoltó, Polgárőr, Természetőr

Boglárka, a harmadik helyen Pammer Liza végzett.

Egyesület hírei

2. kategória - 3-4. osztály: Pintér Bálint végzett az élen,
őt követi Pammer Lili Panna és Ments Roland Zsolt a

Március 29-én Hegyeshalomban keletkezett tűzhöz

második

riasztották a tűzoltókat.

különdíjban részesült.

Április 1-én a községi szemétszedési akció keretében a

3. kategória - 5-6. osztály: Első helyezést ért el

polgárőrök a zsidó temetőt és bőlcsöde környezetét

Domonkos Alexa, a második helyen Piacek Gáspár, a

szépítették meg.

harmadik helyen Nagy Letícia végzett.

Április 20-án 1 tűzoltó vett részt a Szigetköz Mentő

4. kategória - 7-8. osztály: Mészáros Bence végzett az

Csoport megbeszélésén Darnózselin.

első helyen, második lett Nagy Orsolya, Dörner Renáta

Április 22-én a Szigetköz Cross Challenge terepfutó

pedig harmadik helyen végzett.

akadályversenyt biztosították az egyesület tagjai.

A felső tagozaton két tanulót részesített különdíjban a

Április 24-én az egyesület benyújtotta a 2017. évi

zsűri: Matusich Annát és Szabó Rebekát.

eszközigénylő

Kategóriánként az első három helyen végzett tanuló

pályázatot

a

Katasztrófavédelmi

Igazgatósághoz.

és

harmadik

helyen.

Sághy

Dorina

képviselhette iskolánkat az április 10-én, Bezenyén
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megrendezett körzeti szavalóversenyen, ahol szép,

Rajzos siker az Óvodában

figyelemre méltó eredményt értek el tanítványaink.
Első helyen végeztek Pammer Lili, Domonkos Alexa
és Nagy Orsolya. Ments Roland Zsolt pedig második
lett. Gratulálunk minden versenyzőnek és díjazottnak!
Iskolánk nyolcadik osztályos tanulója, Eőri Zalán Élet
a szeméthegyen című fotójával első helyezést ért el a
Víz világnapja alkalmából az Aqua Szolgáltató Kft.
által meghirdetett fotópályázaton. Zalánnak már nem
ez az első fotós sikere. Gratulálunk a figyelemre méltó
eredményhez, és további sok sikert kívánunk neki!

A Víz Világnapja alkalmából az AQUA Szolgáltató
Kft. rajzpályázatot hirdetett, melyre egy lelkes anyuka
ösztönzésére az óvoda Csiga csoportja is benevezett.
Az ügyesen rajzoló nagycsoportosok szép színes képet
készítettek arról, mit jelent a víz a vízben, illetve a
vizek környékén élő állatok, valamint az emberek
számára. A csodás alkotást a zsűri az óvodás
korcsoportban Különdíjjal jutalmazta. Gratulálunk a

Iskolánk alsó tagozatos diákjai a Fenntarthatóság-

nagycsoportosoknak, és köszönjük Erika óvó néninek,

környezettudatosság Témahete kapcsán ellátogattak a
Rajkai

Hármashatár

Kft.

által

és Gyöngyi óvó néninek a támogatást!

üzemeltetett

Pollák Eszter

hulladékudvarba. Itt Szirtl György ügyvezető beszélt a
szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról, módjáról.
Mesélt arról, hogy a kft. munkatársainak mi a feladata,

Programajánló

mi mindent tesznek azért, hogy községünk és környéke
mindig szép tiszta, rendezett és virágos legyen. A

Május 12. 18 óra: „Charlston” című zenés est az

gyerekek érdeklődve figyelték, hogyan működik az

iskolában. Fellépnek: Margaréták, Vox Carissima,

aprítógép, hogyan történik a konténerek cseréje.

Rose.

Április 21-én a hegyeshalmi általános iskola alsós

Május 14. 10 óra: Elsőáldozás a Szent Márton római

tanulmányi versenyt rendezett, melyen 8 iskola közel

katolikus templomban.

100 tanulója vett részt. A diákoknak játékos – bár nem

Május 14. 15 óra: Nyugdíjas klub Anyák Napi

könnyű - anyanyelvi, illetve matematikai feladatokat
kellett

megoldaniuk.

Iskolánkat

15

ünnepsége. Fellépnek: óvodások.

versenyző

Május 14. 17 óra: Rajka-Hegyeshalom labdarúgó

képviselte. Közülük kiemelkedő teljesítményt nyújtott

mérkőzés

a 3. osztályos Szabó Ákos, aki matematikából I.

Május 19. 17 óra: „Szép emlékek-ügyes kezek” című

helyezést ért el, valamint a szintén harmadikos Piacek

kiállítás megnyitója.

Alma, aki a magyar verseny III. helyezettje lett.

Május 20. 14 óra: Kerékpártúra. Úticél: Lajtakáta

Gratulálunk a díjazottaknak és minden résztvevőnek!

(Gattendorf) Malom.

Farkas János

Május 26. Békefi-nap az iskolában
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10 éves a Rajkai Polgárőrség

permetezését.

A

mosonmagyaróvári

Rendőrkapitányság tagjaival az óvodások, és iskolások
10 évvel ezelőtt, 2007-ben alakult meg a Rajkai

számára

közlekedési

Polgárőrség. 8 fővel kezdték, ma 14 tag tevékenykedik

elméleti-gyakorlati bemutatókat tartanak. „Egy iskola –

a községben élők biztonságának fenntartásért. A civil

egy

szervezet az elmúlt hétvégén tartotta ünnepélyes

tanévkezdéskor jelzőőri feladatokat látnak el a 7-8.

állománygyűlését a Faluházban.

osztályosokkal közösen.

polgárőr

alapismereteket

program”

oktatnak,

keretében

minden

Csaplár Zoltán elnök elmondta, a rajkai polgárőrök
sikeresen megoldják azokat a problémákat, amik itt a
hármas határ mentén rájuk hárul. Úgy érzi, helyi
szinten megbecsülésnek örvendenek a polgárőrök.
Csaplár Zoltán elnök úr „Kiváló Polgárőr Munkájáért”
érmet

adományozott

Várnai

István

polgárőr

parancsnoknak, és Madácsi József polgárőrnek.
Kiss Vince polgármester szép szavakkal méltatta a
rajkai polgárőrök munkáját. Külön kiemelte az
iskolások biztonságos közlekedése, valamint a helyi
A 10 éves jubileumi ünnepség alkalmával Csaplár

kulturális programok biztosítása érdekében kifejtett

Zoltán

Polgárőr

aktív tevékenységüket. Az évforduló alkalmából a

Szövetség elnöke, és Németh Csaba titkár tisztelte meg

munka elismeréseként Rajka Község Önkormányzata

jelenlétével a tagokat.

zászlót adományozott a rajkai polgárőröknek, amit a

Várnai István polgárőr parancsnok ünnepi megnyitó

helyi civil szervezetek vezetői az ünnepség keretében

beszédében

egyesületi szalagjukkal látták el.

a

Győr-Moson-Sopron

felidézte

a

Megyei

kezdeteket,

valamint

a

legfontosabb eseményeket. A rajkai polgárőrök először

A zászlóátadást követően Somfalvi Árpád plébános

gyalogosan,

Isten áldását kérte a zászlóra, és az alatta szolgálatot

valamint

saját

kerékpárral

végezték

tevékenységüket, mígnem 2014-ben önkormányzati

teljesítő

polgárőrök

munkájára.

Az

ünnepség

támogatással egy használt szolgálati gépjárműhöz

állófogadással zárult, amely alatt kivetítő segítségével

jutottak hozzá. Az áttörés 2015-ben történt, amikor

felelevenítették az eltelt időszakot.
Pollák Eszter

pályázati forrásból egy új, Suzuki Vitara terepjárót
vásároltak. Várnai István elmondta, hogy a polgárőrség
megalakulása
közbiztonság

óta

fontos

feladatának

megőrzését,

tekinti

Tájékoztatás!

a

megszilárdítását,

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Rajka Község
Önkormányzata a törvényi előírásoknak megfelelően
elkészíti a Települési Arculati Kézikönyvet, amelynek
tartalmát egyfajta kötelező ajánlásként figyelembe kell
venni a településen tervezett építkezésekkel kapcsolatban.
Az arculati kézikönyv elkészítésével kapcsolatban az
Önkormányzat 2017. május 18-án, 18 órakor a
Faluházban lakossági fórumot tart. A lakossági fórumra
várunk minden rajkai lakost, illetve minden Rajkán
működő vállalkozás, civil szervezet és egyház
képviselőjét, hogy a tervezettel kapcsolatban kinyilvánítsa
véleményét, hogy azt az arculati kézikönyv elkészítése
során figyelembe vehessük.
Kiss Vince polgármester

bűnmegelőzést. Az utóbbi években a betelepült
szlovákok révén megnőttek a feladataik.
A

rajkai

polgárőrök

a

működési

feltételeknek

megfelelnek, hiszen a megyei és az országos polgárőr
szövetség tagjai, továbbképzések révén vizsgát tettek
az Alaptörvényből, és a polgárőrségre vonatkozó
törvényekből.
Munkájuk során biztosítják a helyi rendezvényeket,
segítik más települések hasonló programjait is.
Elvégzik a zsidó temető rendezését, tisztán tartását,
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