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Júliusi gondolatok
Júliusban megérett az idő arra, hogy a családok
kipihenjék a munka fáradalmait, és kis időt
együtt tudjanak tölteni. Sokan ilyenkor érnek rá
közös családi nyaralásra. Az elmúlt években
tapasztalhattunk nagyon meleg nyarakat. Idén
talán hűvösebb lesz, de ettől eltekintve, aki
nyaralásra adja a fejét, különösen figyeljen oda
bőrének védelmére a káros napsugaraktól!
Sokan víz mellett töltik a szabad idejüket. A

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk

Önöket,

hogy

a

Hivatal

ügyfélfogadási ideje június 19-től szeptember 1-

mélység csalóka lehet, vigyázzunk gyermekeink
testi épségére!
Mindenkinek jó nyaralást, kellemes feltöltődést
kíván:
A szerkesztőség

ig

az

alábbiak

szerint

módosul:

hétfő – kedd – szerda - csüt. 8:00 – 15:00
péntek 8:00 – 11:00
Kiss Vince polgármester
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Beszámoló a május 25-i testületi ülésről

A kilencedik napirendi pontban a képviselőtestület a 809/5 és a 812 hrsz-ú ingatlanok
telekalakításának
jóváhagyásáról
hozott

Elsőként a képviselő-testület rendeletet alkotott
a hivatali helyiségeken kívüli, valamint a
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezésének
szabályairól
és
a
többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő
díjak mértékéről.

határozatot.

Második napirendi pontban a képviselő-testület
határozatot hozott a 123 hrsz-ú ingatlan
telekalakításának jóváhagyásáról és a terület
növekményének térítésmentes átvételéről.

Tizenegyedik napirendi pontban a képviselőtestület meghallgatta Nagy Mihályt, a
Mosonmagyaróvári
Településrendészet
vezetőjét település rendész alkalmazásának

Tízedik napirendi pontban a képviselő-testület
elfogadta a Rajkai Hármashatár Kft. 2016. évi
beszámolóját.

lehetősége miatt. Kiss Vince polgármester
elmondta, hogy a közös együttélés szabályainak
betartása és betartatása érdekében egyre
nagyobb az igény Rajkán település rendész
alkalmazására. Erről már többször tárgyalt a
testület, ezért felvették a kapcsolatot a
Mosonmagyaróvár
településrendészeti
csoportjának vezetőjével, és tájékoztatást kérnek
a szervezet működésével és jogi hátterével
kapcsolatban. Nagy Mihály vezető elmondta,
hogy a településrendészeti csoport már két éve

Harmadik napirendi pontban a képviselő-testület
határozatot hozott az AQUA Szolgáltató Kft.
társasági szerződésének módosításáról.
A negyedik napirendi pontban a képviselőtestület elfogadta Nickné Dr. Láng Magdolna
fogorvos 2016. évi beszámolóját.
Az ötödik napirendi pontban a képviselő-testület
elfogadta dr. Kiss Beáta Margit háziorvos 2016.
évi beszámolóját.

eredményesen működik Mosonmagyaróváron.
Azt tanácsolta, célszerűbb, ha a hivatalon belül
alkalmaznak rá személyeket. Együttműködési
szerződést kell kötni a Rendőrkapitánysággal. A
végzettség feltételei: minimum érettségi és
minimum egy OKJ vizsga. Nők is végezhetik
ezt a tevékenységet. A helyszíni bírság mértékét
kormányrendelet írja elő.

A hatodik napirendi pontban a képviselő-testület
elfogadta a védőnői szolgálat 2016. évi
beszámolóját.
Hetedik napirendi pontban a képviselő-testület
határozatot hozott az 1001 hrsz-ú ingatlan
(laktanya) értékesítéséhez szükséges árverési
dokumentáció jóváhagyásáról.

Tizenkettedik napirendi pontban a képviselőtestület határozatot hozott Árpád vezér emlékmű
felállításáról. Kiss Vince polgármester elmondta,
hogy évekkel ezelőtt Dr. Varga László ügyvéd,
Dr. Nagy István államtitkár úrral létrehozta a
907. évi pozsonyi csata emlékére Alapítványt,
mely azt a célt tűzte ki, hogy a Dévényben
lerobbantott Árpád emlékmű helyett a hozzá
legközelebb eső még magyarországi településen,

Nyolcadik napirendi pontban a képviselőtestület határozatot hozott az Antenna Hungária
Zrt. kérelméről. Az Antenna Hungária Zrt.
kérelmében tett ajánlatát a terület 50 évre
történő bérlésére és az adás-vételre vonatkozóan
a képviselő-testület elutasította.
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azaz Rajkán egy új emlékművet állítson. Az
alapítvány költségén beszerzésre került a
megfelelő méretű süttői mészkőtömb, melynek

Rajkai búcsú

faragásával Bujtás László kőfaragót bízta meg.
Az emlékmű felállításának helye a Bem apó
utca - Petőfi Sándor utca kereszteződésénél lévő
zöldterület lenne. Az emlékmű átadására a július
22-i falunap alkalmával nagyszámú meghívott
vendégek jelenléte mellett kerülne sor. Az
emlékmű elhelyezéséhez szükséges egy szobor
talapzatot készíteni, valamint az odavezető rövid
járdaszakaszt kiépíteni. A képviselő-testület úgy
döntött hozzájárul az Árpád vezér szobrát

2017. június 4-én vasárnap délelőtt katolikus
szentmisén vehettek részt a hívek. Délután
14:00-kor a búcsúi programok keretében került
sor
az
evangélikus
templomban
a
megemlékezésre a Rajkáról kitelepítettekről. A
szépen feldíszített templomban az evangélikus
istentiszteletet Hans Schrödl evangélikus lelkész
celebrálta. Az istentisztelet után Rajka Község
Önkormányzata, a Rajkai Német Önkormányzat,
valamint a Rajkai Evangélikus Egyházközség
képviselői megkoszorúzták az emlékművet.
Ezután az egybegyűltek közösen átvonultak a

jelképező emlékmű elhelyezésére a fent említett
közterületen, valamint az emlékmű talapzatának
kialakításához és környezetének rendezéséhez a
2017. évi költségvetési tartalék előirányzat
terhére bruttó 900 ezer forintot biztosít.
A következő napirendi pontban a képviselőtestület határozatot hozott a Rajka-Németjárfalu
közúti kapcsolatának fejlesztése projekt
megvalósításához
hozzájáruló
nyilatkozat
jóváhagyásáról.

Szabadság térre, ahol az iskolások Hősök napi
megemlékező műsorát tekinthették meg.
Megemlékező beszédet Kiss Vince polgármester
tartott.
Az
önkormányzat,
a
Német
önkormányzat, az iskola, valamint a tűzoltóságpolgárőrség, a rendőrség és Schtróbl József
gútori polgármester közösen elhelyezték a
megemlékezés koszorúit a Hősök emlékműnél.
A búcsúi programok egész napos vásárral, és
utazó vidámparkkal értek véget.

Végezetül a polgármester tájékoztatta a
képviselő-testületet Dr. Odonics Aliz jegyzőnő
felmondásának benyújtásáról és elfogadásáról.
Elmondta, hogy a jegyzői állás meghirdetésre
került.
Dr. Odonics Aliz jegyzőnő megköszönte a
polgármesternek és a képviselő-testületnek az
elmúlt 4 év alatti támogatást a közös munka

Pollák Eszter

során.
Pollák Eszter
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A Faluház hírei
Néhány

már

megszokott

Mosonmagyaróvár és Környéke Nyugdíjas
Egyesületek találkozója
tánc,

illetve

egészségvédő program, pl. jóga, Pilates, modern
tánc, hiphop biztos, hogy folytatódni fog nyáron.
Tehát nem maradnak mozgás nélkül azok, akik
azt heti szinten igénylik.
Június 17-én délután a Faluház udvarán az első
osztályosok főzéssel és közös játékkal
búcsúztatták a tanévet. A finom falatok, a foci és
a társasjátékokon kívül jutott idő a
beszélgetésekre is.
Június 23-án idén is megszerveztük a 2. Szent

Június 16-án a helyi nyugdíjas klub részt vett a

Iván-éji futást. A futás 20 órakor indult a
Polgármesteri Hivatal elől. A távot futva, sétálva
a tanösvényen át, kerékpárral a kiliti úton
lehetett teljesíteni. A kempingben tábortűz és
szalonnasütés várta a futásban, kerékpározásban
megfáradtakat.
Pollák Eszter

Héderváron
megrendezésre
került
Mosonmagyaróvár és környéke nyugdíjas
egyesületeinek 12. találkozóján. A találkozó fő
védnöke Dr. Nagy István politikai államtitkár úr
volt. Vereb Zsolt piarista atya vezette közös ima
után a megjelent nyugdíjas klubok köszöntésére
került sor. Nagy István politikai államtitkár úr
mellett a megnyitón felszólalt Dr. Pető Péter a
Győr-Moson-Sopron
Megyei
Közgyűlés
alelnöke, Szabóné Németh Ágnes Hédervár

A Rajkai Önkéntes Tűzoltó, Polgárőr,
Természetőr Egyesület hírei

polgármestere, valamint a helyi nyugdíjas klub
vezetője is. A megnyitón elhangzott, az
egyesületek közösségi aktivitásán látszik, hogy
a
helyi
önkormányzatok
megbecsülik,
mindenben támogatják őket. A köszöntőket
követően felkerültek a szalagok az egyesületek
zászlóira. Kulturális műsort az egyesületek
adtak, köztük a Rajkai Nyugdíjas Klub énekkara
is. Ez nagy megtiszteltetés, hiszen ez az első
alkalom,
hogy
a
környékbeli
klubok
kultúrcsoportjai előtt bemutatkozhattak a

Május 28-án az esti órákban gázszivárgáshoz
riasztották tűzoltóinkat a Fáskert sor egyik
lakóházához.
Május végén beadásra került az OBH-hoz a
2016. évi egyszerűsített beszámoló és mérleg, a
Statisztikai Hivatalhoz pedig a kötelező
statisztikai jelentés.
Június 4-én a Hősök napi megemlékezésen a
tűzoltók és a polgárőrök közösen koszorúztak az

rajkaiak.
Végezetül
vacsorával
és
táncmulatsággal ért véget a rendezvény.
Pollák Eszter

emlékműnél.
Június 10-én a kerékpárversenyt biztosították
polgárőreink.
A tűzoltókhoz megérkezett az OKF pályázat
eredménye. A benyújtott pályázaton az idei
évben 899.000 Ft értékben nyertünk eszközöket
és felszereléseket.
Sándorné Hönigmayer Erzsébet
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17. Rajzkiállítás
nevelésének

A
helyi
vállalkozók,
magánszemélyek,
egyesületek felajánlásának köszönhetően 50-nél
több díj és oklevél valamint 20 sorsolt jutalom

összegzéseként Horváthné Bekes Viktória, a
rajkai Békefi Ernő Általános Iskola rajztanára
17. alkalommal szervezte meg a községünkben
hagyománynak számító Rajzkiállítást, ahol
iskolánk 1-8. osztályos tanulóinak a 2016-17-es
tanévben született legszebb rajzai szerepeltek.
A mintegy 100 tanuló több mint 500 alkotásból
összeállított tárlatot idén is hatalmas érdeklődés
fogadta.
A rendezvényt június 10-én Kiss Vince

került kiosztásra, a díjjal nem jutalmazott
résztvevő alkotók pedig édességet kaptak.
Szokás szerint minden megnyitón 3 Békefi
Nívó-díj kerül kiosztásra, amelyet azok az
alkotók kaphatnak, akiknek a legtöbb munkája
kerülhetett gondos elrendezésben a tablókra.
Idén a hagyománnyal szakítani kellett, mivel két
tanulónak teljesen azonos számú kiállított
munkája volt. Így a három helyett 4 tanuló
vehette át a Békefi Nívó-díjat Farkas János

polgármester nyitotta meg ünnepi szavaival a
Faluházban, és ajánlotta megtekintésre a
zsúfolásig megtelt nagyteremben a közönségnek.
A tárlatot a következő 3 napban is sokan
felkeresték, gyönyörködve méltatták a békefis
diákok tehetségét.

igazgató úrtól, név szerint: Holzmann Viktória
(7. o.), Dörner Renáta (7. o.), Vass Réka (6. o.)
és Sághy Dorina (4. o.).
A kiállítás keretén belül meghirdetett
fotópályázatra is kiemelkedő színvonalú
fényképek érkeztek, amelyek ismét emelték a
tárlat nívóját, és az alkotók szintén a megnyitón
vehették át megérdemelt jutalmukat.
A megnyitón minden alkalommal lehetőség
nyílik arra, hogy olyan tehetséges diákok is
bemutatkozhassanak, akik más művészi

Az

idei

tanév

vizuális

területen mélyítik el tudásukat a Békefi Ernő
Általános Iskola és AMI-ban.
Idén a zeneiskola növendéke, Németh Panka
Laura gyönyörű furulya-előadása tette még
színesebbé az ünnepélyes perceket. (Felkészítő
nevelői: Labancz János és Deákné Juhász Éva.)
A rendezvény továbbá évente esélyt biztosít arra,
hogy
végzett
békefis
tehetségek
is
bemutathassák néhány alkotásukat. Idén
Horváth Bence Tamás különleges, varázslatos
fotóit láthattuk.
A program megvalósítása idén is nagy
összefogással jött létre. Mindenki segítő kezet
nyújtott Horváthné Bekes Viktória szervező
munkájához, akit felkeresett: az iskola, az
önkormányzatok,
helyi
és
környékbeli
vállalkozók, egyesületek, gyerekeket és
művészeteket pártoló magánemberek.
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A kiállítás szervezése párhuzamosan az iskolai
munka ellátásával mindig erőt próbáló feladat,
és főleg az idő bizonyul kevésnek a szervezéssel

Az évzáró koncerten minden növendékünk
előadhatott
egy-két
darabot
a
tanult
zeneművekből.

járó feladatok koordinálásához a tanárnőnek, de
tapasztalva a gyerekek örömét, a közönség
érdeklődését és elismerő szavait, minden évben
megtérül a hatalmas befektetett energia és a
megalapozottan érezhető fizikai fáradtság.
Békefis
diákjainknak
gratulálunk,
hogy
alkotásaikkal ismét méltó rendezvény alapját
teremtették meg, és büszke lehet rájuk
rajztanáruk, szüleik, iskolájuk és Rajka község
is!

Farkas János

Programajánló
Július 2-8: Art Flexum Művésztelep az
Aranykárász kempingben.
Július 8. 11 óra: Az Art Flexum Művésztelep
kiállítása az Aranykárász Kempingben.
Július 21. 17 óra: Az Árpád vezér szobor
átadása.

A rendezvény támogatóinak ezúton is köszönjük
hozzájárulását!
Horváthné Bekes Viktória

Július 22.: Falunap

Felhívás!
Növendékhangverseny a zeneiskolában

A Július 22-én tartandó Falunapon ismét
megrendezésre kerül a Főzőverseny. Várjuk
azoknak a csapatoknak a jelentkezését, akik a
versenyen részt kívánnak venni. Regisztráció és
tájékoztatás
Pollák
Eszternél
(tel:
0630/4238464).

Növendék-hangversennyel
egybekötött
tanévzáróra és bizonyítványosztásra gyűltek
össze zeneiskolánk növendékei, szüleik és
tanáraik június 8-án, csütörtökön délután

Rajka Község Önkormányzata

iskolánk dísztermében.

Felhívás!
Rajka Község Önkormányzata és a Rajkai
Hármashatár Kft. idén is meghirdeti a
községszépítő versenyt.
A versenyre rajkai ingatlan tulajdonosok,
vállalkozások
jelentkezhetnek
virágosított
portájukkal, udvarukkal, kertjükkel.
A versenyre jelentkezni Szirtl Györgynél a
Rajkai Hármashatár Kft. ügyvezetőjénél lehet,
jelentkezési határidő: július 15.
A verseny eredmény hirdetésérre a Falunapon
kerül sor.
Rajka Község Önkormányzata

Az idei tanévben 38 diák részesült
intézményünkben zeneművészeti oktatásban.
Közülük négyen sikeres művészeti alapvizsgát
tettek.
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