RAJKA HANGJA
4. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM

2017. JÚNIUS

Újságunk letölthető!
www.rajka.hu

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ LAP

Tartalom

„Szép emlékek-ügyes kezek” címmel nyílt
kiállítás a Faluházban

Júniusi gondolatok

1

„Szép emlékek-ügyes kezek” címmel nyílt
kiállítás a Faluházban

1

Beszámoló az április 27-i testületi ülésről

2

Beszámoló a Rajkai Német Önkormányzat
májusi tevékenységéről

2

Előadás az időskorúak védelméről

3

Tudnivalók az egységes európai és nemzeti
segélyhívó számok használatáról

3

Az Iskola hírei

4

A Rajkai Önkéntes Tűzoltó, Polgárőr és
Természetőr Egyesület hírei

4

A Faluház hírei

5

Kirándultunk!

5

nyílt kiállítás a Faluházban. A főként kalocsai, és

Nyugdíjas Klub anyák napi ünnepsége

5

matyó hímzések mellett gyönyörű horgolásokat,

Szent Iván-éji futás

5

horgolt és varrott tárgyakat, gobelin képeket,

Programajánló

6

textilből és fából készült szobrokat hoztak a kiállítók.

Meghívó!

6

Hosszú évek munkáit csodálhattuk meg, de a klub

Álláshirdetés

6

megalakulása óta eltelt fél év során elkészített

Nyilvános árverési hirdetmény

6

horgolásokból is kaphattunk ízelítőt. A megnyitón

Május 19-én a helyi kézműves klub szervezésében

Pollák Eszter kulturális szervező köszöntötte a
Júniusi gondolatok

megjelenteket, majd egy kis műsort tekinthettek meg
az érdeklődők. A mosonszolnoki Zenei Szakkör

Pünkösd a római katolikus egyház születésének

tanulója, Nagy Viola zongorajátékát követően

ünnepe. Legtöbb helyen ehhez a naphoz kötik a

Holzmann Anita mondott el egy szép verset a

bérmálást, amikor a gyermekek az egyház szemében

májusról. A kiállítást Szentkuti Károly, a helyi

nagykorúvá válnak. A bérmálkozók megkapják a

általános iskola tanára, a mosonmagyaróvári Art

Szentlélek 7 ajándékát, ami közül az egyik a

Flexum Művészeti Társaság elnöke nyitotta meg, és

bölcsesség. A mai elanyagiasodott világunkban

ajánlotta a kiállított darabokat megtekintésére. A

nagyon fontos, hogy a fiatalok bölcsen meg tudják

kiállítást május 23-ig hétvégén és hétköznap a

választani, mi az, ami számukra igazán fontos, ami a

könyvtár nyitva tartási idejében lehetett megtekinteni.

lelküket is építi. Rajkán idén 11 fiatal fog

A kézműves klub június közepén a nyári hónapokra

bérmálkozni, nekik kívánjuk, hogy felnőttként

bezárja kapuit, de szeptembertől újra indul, és

minden lépésüket a szeretet és a tetteik iránti

folyamatosan várja régi és új tagjait.

felelősség hassa át!

Pollák Eszter
A szerkesztőség
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Beszámoló az április 27-i testületi ülésről

kérelem

benyújtásához

szükséges

tulajdonosi

hozzájárulás jóváhagyásáról.
Az első napirendi pontba a képviselő-testület
határozatot hozott az önkormányzat 2016. évi

Végezetül a polgármester tájékoztatta a képviselő-

költségvetésének

testületet, hogy Kozári László megnézte az újonnan

végrehajtásáról,

és

a

belső

ellenőrzési jelentésről.

kijelölt búcsúi helyszínt, elfogadta, így nincs
akadálya annak, hogy mozgó vidámpark és a sátoros

Második napirendi pontban a képviselő-testület

kirakodó

határozatot

megrendezésre pünkösdkor.

hozott

a

laktanya

értékesítésével

vásár

az

új

helyszínen

kerüljön

Pollák Eszter

kapcsolatban.
Harmadik napirendi pontban a képviselő-testület

Beszámoló a Rajkai Német Önkormányzat

határozatot hozott a költségvetési tartalék terhére

májusi tevékenységéről

történő előirányzat módosításáról.
A Német Önkormányzat május 25.-én tartotta
Negyedik napirendi pontban a képviselő-testület

testületi gyűlését. A napirendi pontok alapján az

határozatot hozott a Helyi Esélyegyenlőségi Program

alábbi döntések születtek.

felülvizsgálatáról.
A testület elfogadta a zeneiskolai térítési díj
Ötödik napirendi pontban a képviselő-testület úgy

szabályzatát az iskola igazgatójának előterjesztése

határozott, támogatja Dr. Kiss Beáta háziorvos

alapján.

eszközvásárlásról szóló kérelmét.
Módosította
Hatodik

napirendi

pontba

iskola

és

az

önkormányzat

képviselő-testület

költségvetését, a pályázaton nyert 1.300 000 és

elfogadta Rajka község 2016. évi közrend- és

2.243.700,- és 1.285.248,- Ft-tal. Az iskolai plusz

közbiztonsági

bevételt a tornaterem felújítására és felszerelésére

helyzetéről

a

az

szóló

rendőrségi

beszámolót. Barna Árpád r. alezredes megbízott

kell fordítani.

kapitányságvezető elmondta, hogy a vagyon elleni
bűncselekmények, személy elleni bűncselekmények

Az

iskola

száma csökkenést mutat az elmúlt évekhez képest.

fizetésükkel

közalkalmazottai
100.000,-

Ft

az

cafetéria

augusztusi
jutatásban

részesülnek, kívánságuk szerint, készpénzben, vagy
Hetedik napirendi pontban a képviselő-testület

Széchenyi kártya formájában.

elfogadta a helyben működő Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat 2016. évi beszámolóját.

Az önkormányzat részt vesz a kitelepítési ünnepség
megszervezésében, és lebonyolításában. Június 4.-én

Nyolcadik napirendi pontban a képviselő-testület

az evangélikus Templomban, az istentiszteletet

elfogadta a Család- és Gyermekjóléti Központ 2016.

Hanns Schrödl tiszteletes úr celebrálja, majd azt

évi beszámolóját.

követően koszorúzás lesz a kitelepítettek emlékére
állított emlékműnél. Június 4.-én délután Hősök

Kilencedik napirendi pontban a képviselő-testület

szobránál tartandó megemlékezésen koszorút helyez

határozatot hozott a „Rajkai Békefi Ernő Általános

el a Német Önkormányzat.

Iskola

és

Alapfokú

Művészeti

Iskola

Molnár Kálmánné

Infrastrukturális fejlesztése” című támogatás iránti
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Előadás az időskorúak védelméről

Milyen vészhelyzetek fordulhatnak elő?
Közvetlen vagy közvetetett élethelyzet fennállása.
Ha az állampolgár súlyos, emberi életet(ek)et
veszélyeztető közúti, légi, vasúti, vízi balesetet
szenvedett vagy annak résztvevője. Több ember
halálát okozó járványos megbetegedés, mérgezés,
vagy kábítószer túladagolás esetén, radioaktív
sugárzás, vagy veszélyes anyag kiáramlása miatt. Ha
az állampolgárok életében jelentős fennakadás
történik, ha emberi élet(ek)et veszélyeztető esemény
történt (tűz, árvíz, földrengés…). Ha az állampolgár

2017. május 24.-én szerdán Kovács Pál, körzeti

valamilyen bűncselekmény szemtanúja, sértettje. Ha

megbízott látogatta meg a helyi nyugdíjasokat a

a bejelentő eltűnt vagy öngyilkos szándékú személy

Faluházban. Rövid tájékoztató előadást tartott az

megtalálásához kér segítséget. Ha a bejelntő a

időskorúak védelmével kapcsolatban. Kitért az

közlekedési

egységes európai és nemzeti segélyhívószámok

működésképtelenségét

használatával kapcsolatos tudnivalókra, valamint a

veszélyhelyzeteket, közüzemi zavarokat tapasztal.

közlekedési szabályok – főként a kerékpáros

Ha rendkívüli halál történik. Ha körözött személyt

közlekedési szabályok ismertetésére.

lát, vagy körözött tárgyat talál, talált tárgya esetén,

A nyugdíjasok kérdéseket tettek fel a betörésekkel

vagy ha az állampolgár elhagyott „gyanús csomag”ot

kapcsolatban. Hogyan tudnak védekezni a besurranó

talál.

jelzések

megrongálódását,
vagy

egyéb

tolvajokkal szemben, hogyan ismerhetik fel többek
között azokat a csalókat, akik magukat különböző

Mi a teendő segélyhívás kezdeményezésekor?

területek

Kft.

A segélyhívást fogadó operátornak bejelentkezése

munkatársának) vagy akár rendőrnek adják ki

után röviden, világosan, érthetően el kell mondani,

magukat.

hogy mi történt! Fontos, hogy a bejelentő megőrizze

Az érdeklődők szórólapokat, láthatósági mellényt

a

vehettek át a körzeti megbízottól.

visszahívható telefonszámát!

szakembereinek

(pl.

Aqua

nyugalmát

és

elmondja

a

nevét,

címét,

Pollák Eszter
Milyen kérdéseket tesz fel az operátor?
Hol történt az esemény? Mi történt? Kinek van
szüksége

Tudnivalók az egységes európai és nemzeti

segítségre?

A

bejelentő

milyen

telefonszámon hívható vissza? Van-e közvetlen

segélyhívó számok használatával kapcsolatban

életveszély? Vannak-e sérültek? Hány sérült van?
Mik a segélyhívó számok?

Folyamatban van-e az esemény, ha nem, akkor

Segélyhívó: 112, - Mentők: 104,- Rendőrség: 107,

mennyi idő telt el az esemény és a bejelentés

Tűzoltóság: 105.

bekövetkezése között? Van-e tűzre utaló jel?
Szükség van-e műszaki mentésre vagy útlezárásra,
forgalomirányításra?

Mikor hívhatók a segélyhívó számok?
Csak és kizárólag valós emberi életet, anyagi javakat
és a környezetet veszélyeztető helyzetekben.
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idegen nyelvi ismeretek mellett sok kreativitást
is igénylő vetélkedőre. Mindkét csapatunk első
helyezést ért el a kategóriájában, amihez szívből

Milyen esetekben NEM kell a segélyhívó számot
hívni?
Valótlan esemény bejelentése, rosszindulatú hívás

gratulálunk a versenyző tanulóknak és felkészítő
tanáraiknak, Sághyné Leinwetter Magdolnának
és Farkas Jánosnak. A csapatok tagjai voltak:
Piacek Alma, Polgári Alexandra, Lukovics
Tibor, Sághy Dorina, Bolla Kamilla, Kató
Koppány, Matusich Anna, Puszter Kata,
Spanraft Ede és Weisz Kornélia.
Az ország legjobbjai között Sághy Dorina,
iskolánk 4. osztályos tanulója képviselte
intézményünket május 19-én, pénteken a német

kezdeményezése, szórakozni vagy játszani szeretne a
bejelentő a telefonvonallal, közlekedési információ
kérése,

jogi

információ

tájékoztatás
kérése,

elhelyezésével

céljából,

általános

hozzátartozó

kórházi

kapcsolatos

információ

kérése,

magántulajdonban lévő ingatlan tetőszerkezetének
megrongálódása, amennyiben életveszély nem áll
fenn, nincs szüksége a rendőrség, katasztrófa
védelem/tűzoltóság

vagy

a

mentők

azonnali

beavatkozására…

nemzetiségi
szavalóverseny
országos
döntőjében, Budapesten. Dorina kategóriájában
az előkelő 7. helyezést érte el, amihez szívből
gratulálunk Neki és felkészítőjének, Sághyné
Leinwetter Magdolnának.
Farkas János

Fontos! A segélyhívó számok rendeltetéstől eltérő
igénybevétele

és

a

valótlan

bejelentés

szabálysértésnek minősül, ami pénzbírságot, vagy
akár elzárást vonhat maga után.
(Forrás:

Az

Országos

Rendőr-főkapitányság

tájékoztatója Az egységes európai és a nemzeti
segélyhívó

számok

használatával

kapcsolatos

tudnivalókról.)

A Rajkai Önkéntes Tűzoltó, Polgárőr,
Természetőr Egyesület hírei

Az iskola hírei

Április 29-én a kora reggeli órákban a Mártírok útja
17 alatt egy régi lakóház égett le. A rajkai tűzoltók

Tíz
tanuló
képviselte
iskolánkat
a
mosonmagyaróvári
Móra-iskola
Friedrich
Schiller költőről elnevezett német nyelvű
szavalóversenyén, május 10-én, szerdán.
A békefis diákok közül a legeredményesebb
Schulcz Milán lett, aki kategóriájában első
helyezést ért el. Pintér Bálint, Sághy Dorina és
Takács Nóra szavalatát pedig különdíjjal

percekkel a riasztás után nekifogtak az oltásnak.

jutalmazta a zsűri. Gratulálunk minden
versenyzőnek!
Ötödik alkalommal rendezte meg május 11-én,
csütörtökön a győri Audi-iskola a Deutsch mal
anders - kunterbunt elnevezésű német nyelvű
csapatversenyét. Idén iskolánk két - egy alsós és
egy felsős - csapattal nevezett a magas szintű

CALIDA melletti füves pályán.

Később az

oltásban

csatlakoztak

hozzájuk a

mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók is. Sajnos a
ház lakhatatlanná vált.
Április 29-én a polgárőrök és a tűzoltók a helyi
civilekkel közösen megszervezték az idei Majálist.
Április 30-án és május 7-én délelőtt a tűzoltók a
versenyekre

készülve

gyakorlatot

tartottak

a

Május 13-án Bősárkányban rendezték az idei tűzoltó
versenyt, melyen az ifjúsági fiú raj III. helyezést ért
el. Ezen a napon délután a Breitenau (Ausztria)
testvér egyesület körzeti versenyén vettünk részt.
Május 24-én közlekedési balesethez riasztották a
tűzoltókat.
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Május 26-án tartotta a Békefi Ernő Általános Iskola

Nyugdíjas Klub anyák napi ünnepsége

és AMI gyermeknapi programjait, ahol a tűzoltók a
Mercedes

gépkocsival

az

iskolásokat

illetve

szüleiket is elvitték egy-egy körre.
A polgárőrök a rajkai HUNOR Vadásztársaság és ifj.
Bucsuházy Sándor egyéni vállalkozó támogatásából
2 db új kerékpárt vásároltak Krausz Edit Kerékpár
Szaküzletéből.

Köszönjük

a

felajánlóknak

a

támogatást, ami nagy segítség, így már nem csak
gépkocsival és lovakkal hanem már kerékpárral is
járőrözhetnek a polgárőrök.
Sándorné Hönigmayer Erzsébet

2017. május 14-én vasárnap délután tartott a helyi
Nyugdíjas Klub anyák napi ünnepségét. Hosszú évek
óta először meghívták az óvodásokat is. Kiss Vince

A Faluház hírei

polgármester úr köszöntőjét követően a Csiga
csoport

anyák

napi

versekkel,

dalokkal,

Május 30-tól hetente kedden 18 órától a Faluház

körjátékokkal örvendeztette meg az időseket. Erika

kistermében Szabó Judit gerincjógát tart. Jelentkezni

óvó néni Fekete István: A vén diófa c. meséjét

Juditnál lehet a 30/377-91-45-ös telefonszámon.

mesélte el, könnyeket csalva sokunk szemébe.

A nyári nagy melegre tekintettel az iskolából a

A műsor végén a részt vevő idősek kis ajándékot

Faluházba költöztek a pingpongosok, akik hetente

vehettek át az ovisoktól. A Nyugdíjas klub

kétszer tartanak edzést.

süteményre és üdítőre látta vendégül a gyerekeket.

A május 20-án Gattendorfba tervezett kerékpártúra a

Köszönjük a megható anyák napi műsort a Csiga

rossz idő miatt elmaradt, a közeljövőben pótolni

csoportnak, a felkészítő óvó néniknek, Fitus

fogjuk.

Gyöngyinek és Légrádiné Szabó Erikának, valamint
Pollák Eszter

Szalainé Szabó Mária óvodavezetőnek a sok-sok
segítséget.
Pollák Eszter

Kirándultunk!
Május

20.-án

külön

vonat

indult

Rajkáról

Szent Iván-éji futás

Nyíregyháza Sóstóra a vadasparkba. A vonaton
szülők, gyerekek, nagyszülők, unokák és különböző

2017.

családtagok vettek részt. Hangulatos, és nagyon

megszervezzük a Szent Iván-éji szaladgálást, melyre

kellemes utazásban volt részünk. A vadaspark

szeretettel hívunk minden sportszerető rajkai lakost.

csodálatos, környezetben sok-sok állattal hatalmas

Program: 19:30-tól gyülekező a Polgármesteri

élmény volt a gyereknek felnőttnek egyaránt. A

Hivatal előtt, 20 órakor indul a futás!

távolság miatt az út fárasztó volt, de a látvány

Útvonal: Szabadság tér-Aranykárász kemping, a

mindenért kárpótolt minket. Köszönjük a Pammer-

tanösvényen át.

családnak a szervezést és az utazás során tanúsított

A táv futva, kocogva illetve a kempingig a kiliti úton

gondoskodást.

kerékpárral,
A Résztvevők
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június

23-án

görkorival,

péntek

rollerrel,

este

idén

is

babakocsival,

lóháton is teljesíthető. Réteges öltözet és kényelmes
futócipő javasolt, illetve az úton haladók részére a

Álláshirdetés

megfelelő világítás!
A

kempingben

közös

szalonnasütés

várja

a

Rajka Község Önkormányzata jegyző munkakör

résztvevőket. Kenyeret, szalonnát, ásványvizet a

betöltésére pályázatot hirdet.

szervezők biztosítják!

A

Támogatók: Aranykárász Kemping, Ádám Család

www.kozigallas.gov.hu honlapon.

Lovastanyája, Rajka Község Önkormányzata, Rajkai

A pályázat benyújtási határideje: 2017. június 9.

Futókör. A részvétel díjtalan!

A
Pollák Eszter

pályázat

részletei

pályázati

megtekinthetők

kiírással

kapcsolatban

a

további

információ a 0630 9495 075 telefonszámon kérhető.
Rajka Község Önkormányzata

Programajánló
Június 4. 14 óra: Evangélikus istentisztelet az
evangélikus templomban, azt követően a kitelepítés
71.

évfordulója

alkalmából

koszorúzás

Nyilvános árverési hirdetmény

az

emlékkőnél.

Rajka Község Önkormányzata nyilvános árverésre

Június 4. 15:30: Hősök napi községi megemlékezés

hirdeti meg a tulajdonát képező Rajka belterület

és koszorúzás a Hősi emlékműnél a Szabadság téren

1001 hrsz. alatti, természetben a Bem apó utca és a

Június 4. 21:00 Búcsúi Disco a Sport Büfé teraszán.

Rákóczi Ferenc utca kereszteződésétől déli irányban

Dj. S!D

elhelyezkedő,

Június

4-5.

Utazó

vidámpark

és

sátoros

beépítetlen

lakóövezeti
terület”

besorolású,

megnevezésű,

„kivett

9621

m2

kirakodóvásár a Faluház melletti füves területen.

alapterületű, közművesített ingatlan tulajdonjogát,

Június 8. 17:30 Az Alapfokú Művészeti Iskola

annak jelenlegi állapotában.

Tanévzáró Növendékhangversenye az iskolában.
Június 10. 17 óra: Rajzkiállítás megnyitója a

Az

nagyteremben.

megtekinthető a www.rajka.hu oldalon.

árverési

hirdetmény

pontos

szövege

Június 16. 17 óra: Ballagás az iskolában
Június 19. 17 óra: Tanévzáró az iskolában

Az ingatlan bekerítetlen, az árverésig szabadon

Június 23. Szent Iván-éji futás.

egyénileg megtekinthető.

Meghívó!

További

felvilágosítás:

Önkormányzata,

Rajkai

Rajka
Közös

Község

Önkormányzati

Rajka Község Önkormányzata tiszteletel meghívja a

Hivatal, H-9224 Rajka, Szabadság tér 1., Horváth

település lakóit 2017. 06. 04-én 14:00 órakor

Ádám,

tartandó

epitesugy@rajka.hu.

ünnepi

istentisztelettel

egybekötött

kitelepítési megemlékezésre és a 15:30 órakor
tartandó

Hősök-napi

Evangélikus

templom

koszorúzásra.
és

kertje,

+

36

30

219

2949,

e-mail:

Rajka Község Önkormányzata

Helyszín:
valamint

tel.:

a

Szabadság tér.
Rajka Község Önkormányzata
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