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2017. június 22-én, csütörtökön zártuk a
2016/2017-es tanévet a Békefi Ernő Általános
Iskolában. A tanévzáró ünnepélyen az első
osztályos tanulók adtak színvonalas műsort,
majd Farkas János intézményvezető értékelte a
tanévet. Az intézmény 8 évfolyamába a
2016/2017-es tanévben 143 általános iskolás
tanuló iratkozott be. A tanév sikerességét
bizonyítja, hogy sokan vettek át kitűnő vagy
jeles bizonyítványt.
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A

tanévzáró

ünnepség

végén

az

intézményvezető megköszönte a pedagógusok
egész éves munkáját, és kellemes nyári szünetet
kívánt a tanulóknak és tanáraiknak egyaránt.
A Szerkesztőség

Augusztusi gondolatok
Augusztus a nyár utolsó hónapja. A gyerekeknek
ez nem túl jó hír, hiszen hamarosan újra vissza
kell ülniük az iskolapadba. A pedagógusok
számára sincs pihenés, hiszen el kell kezdeniük
felkészülni a következő tanévre. A hónap végéig
még van egy kis idő a pihenésre, amelyet
érdemes kihasználni mind a gyerekeknek, mind
a pedagógusoknak.
Augusztus révén nem szabad megfeledkeznünk
egyik legnagyobb ünnepünkről, Államalapító

Augusztus 5. 17 óra: A pozsonyi csata
emlékére állított Árpád-szobor ünnepélyes
átadása.
Augusztus 7-11: Ragendorf Néptánctábor a
Faluházban.
Augusztus 11. 17 óra: Táncgála a Faluházban
Augusztus 12. Halnap
Augusztus 19. Szent István-Kupa

Szent István királyunk szentté avatásának
évfordulójáról, valamint az Új kenyér napjáról.
Sajnos sokan vannak, akiknek nem jut minden
nap kenyér az asztalára. Mi, akik abban a
szerencsében részesülünk, hogy ez a táplálék
része mindennapjainknak, legyünk hálásak érte!
A szerkesztőség

Augusztus 19. 18 óra: labdarúgó mérkőzés
Augusztus 20. 8 óra: Tábori misével,
kenyérszenteléssel
egybekötött
községi
megemlékezés a római katolikus templom előtti
téren. Rossz idő esetén a templomban.
Szeptember 1. 8 óra: Tanévnyitó a Békefi Ernő
Általános Iskola és AMI-ben.

Programajánló
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Beszámoló a június 28-i testületi ülésről

helyrajzi számú ingatlan művelési ágának
megváltoztatásáról.

Elsőként a képviselő-testület határozatot hozott
a Rajkai Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
vezetőjének megbízásáról. A képviselő-testület
úgy döntött, hogy újabb öt évre megbízza
Szalainé Szabó Máriát 2017. július 7. napjától
2022.
július
6.
napjáig
a
Rajkai
Napköziotthonos
Óvoda
és
Bölcsőde
intézményvezetői feladatok ellátására.

Az ötödik napirendi pontban a képviselő-testület
elfogadta a Helyi Esélyegyenlőségi Programot.
A hatodik napirendi pontban a képviselő-testület
határozatot hozott a 2017. évi beiskolázási
támogatás mértékéről. A képviselő-testület a
beiskolázás miatt jelentkező többletkiadások
enyhítéséhez tanulónként 5000,- Ft beiskolázási
támogatást állapít meg, melyet a feltételek
teljesítése esetén a kérelem benyújtásával lehet

Második napirendi pontban a képviselő-testület
határozatot hozott a Békefi Ernő Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
intézményvezetői álláspályázat elbírálásáról.
Kiss Vince polgármester elmondta, hogy a
Rajkai Német Önkormányzat képviselő-testülete,
mint a Békefi Ernő Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény fenntartója, 2016.
szeptember 1-től 2017. augusztus 31-ig tartó
hatállyal bízta meg Farkas Jánost az
intézményvezetői feladatokkal. A megüresedő
intézményvezetői állás betöltésére a fenntartó
pályázatot írt ki. A megadott határidőn belül

igényelni.

egyetlen pályázat érkezett, Medgyesi Imre
pályázata. A képviselő-testület úgy döntött,
hogy támogatja Medgyesi Imre pályázó, 2017.
szeptember 1. napjától 2022. június 30. napjáig
történő kinevezését a Békefi Ernő Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
intézményvezetőjévé.

testület határozatot hozott a Bentlakásos
intézmények igénybevételéről. A képviselőtestület úgy határozott, hogy 2018. január 1.
napjától
igénybe
kívánja
venni
a
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás által
fenntartott, Kistérségi Egyesített Szociális
Intézményen keresztül az idősek szakosított
ellátását biztosító „Aranykor” Idősek Otthona,
Idősek
Otthona,
Idősek
Gondozóháza
intézmények szolgáltatásait.

Hetedik napirendi pontban a képviselő-testület
határozatot hozott dr. Láng Magdolna fogorvos
eszközvásárlásának támogatásáról. A képviselőtestület Dr. Láng Magdolna fogorvos
eszközvásárlását az eszközbeszerzés értékének
50%-ig, de maximum 125. ezer forint összegig
támogatja.
Nyolcadik napirendi pontban a képviselő-

Harmadik napirendi pontban a képviselő-testület
határozatot hozott a Rendezési tervmódosítás
véleményösszesítő
dokumentációról.
A
képviselő-testület elfogadta a Regioplan Kft.
által készített településrendezési tervmódosítási
dokumentációt, illetve az arra érkezett
véleményeket.

Kilencedik napirendi pontban a képviselőtestület határozatot hozott a Mosonmagyaróvár
Térségi Társulás Társulási Megállapodás
módosításának jóváhagyásáról. A képviselőtestület hozzájárul, hogy a Mosonmagyaróvár
Térségi Társulás Társulási Megállapodása 2018.
január 1. hatállyal kiegészüljön Mosonudvar

A negyedik napirendi pontban a képviselőtestület határozatot hozott a Rajka, 032/2
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Község Önkormányzata csatlakozásával, a
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás által
fenntartott, Kistérségi Egyesített Szociális

kinevezhet, feltéve, hogy a kinevezéstől
számított egy éven belül jogi vagy közigazgatási
szakvizsgát, vagy a szakvizsga alól a

Intézményen keresztül az idősek szakosított
ellátását biztosító „Aranykor” Idősek Otthona,
Idősek
Otthona,
Idősek
Gondozóháza
intézmények szolgáltatásaival.

Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a
teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített
tudományos fokozat alapján adott mentesítést
megszerzi. A képviselő-testület úgy döntött,
hogy elengedi dr. Lakatos Zoltán a Rajkai
Közös
Önkormányzati
Hivatal
jegyzői
kinevezéséhez előírt gyakorlati időt.

Tízedik napirendi pontban a képviselő-testület
jóváhagyta a Községek Orvosi Ügyelete
Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves
beszámolóját.

Végezetül a polgármester tájékoztatta a
képviselő-testület tagjait, hogy Kiss Ferenc

Tizenegyedik napirendi pontban a képviselőtestület határozatot hozott dr. Kiss Beáta
háziorvos eszközvásárlásának támogatásáról. A
képviselő-testület Dr. Kiss Beáta háziorvos
eszközvásárlását az eszközbeszerzés értékének
50%-ig, de maximum 200 ezer forint összegig
támogatja.

képviselőtestületi
tag
elhalálozásával
megüresedett képviselői helyre felkérik a
választáson soron következő legtöbb szavazatot
elért jelöltet, Kelemen Sándort, aki várhatóan a
soron következő testületi ülésen teszi le az esküt.
Pollák Eszter

Tizenkettedik napirendi pontban a képviselőtestület határozatot hozott arról, hogy a
Mozgáskorlátozottak
Mosonmagyaróvári

Jutalomtáborozás

Egyesületét 80 ezer forinttal támogatja.
A következő napirendi pontban a képviselőtestület
határozatot
hozott
a
Jegyző
kinevezésével kapcsolatos döntésről. Kiss Vince
polgármester elmondta, hogy a 2017. május 29én megüresedett Rajkai Közös Önkormányzati
Hivatal jegyzői állása betöltésére pályázatot
írtak ki. A megadott határidőn belül hat pályázat
érkezett, melyek közül dr. Lakatos Zoltán

Június utolsó hetében az egész évben legjobb
teljesítményt nyújtó 24 diák egy hetes
jutalomtáborozáson vehetett részt. Rengeteg
program várta a gyerekeket az öt nap alatt.

jelöltet választották ki. A jelölt nem rendelkezik
a kinevezéshez szükséges összes feltétellel, így
a Kttv. 247.§ (1) b, pontjában meghatározott
szakvizsgával, és a Kttv. 247.§ (1) bekezdés c,
pontjában
meghatározott
közigazgatási
gyakorlattal. A Kttv. 247.§ (4) bekezdése
alapján
a
polgármester
közigazgatási
szakvizsgával nem rendelkező pályázót is

A tábor tematikája Magyarország volt. Ehhez
kapcsolódó előadásokat hallgathattak meg a
gyerekek, de csoport vetélkedőn is részt vettek
az iskolában.
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Magyaros motívumokkal díszített pólókat
festhettek, nemzeti színű gyöngyökkel tanulták a
gyöngyszövést. Nemzeti színnel tornacipőt

személyesen! Kérjük, hogy akinek lejárt
kölcsönzésű könyve van otthon, hozza vissza
mielőbb a könyvtárba.

díszítettek.

Pollák Eszter

Szerdán
ellátogattak
az
Ádám-család
Lovastanyájára, ahol kipróbálhatták a lovaglást.
Egy másik nap elkerékpároztak az Öreg
Zsiliphez, ahol Kiss Vince polgármester úr
mesélt a zsilipről. Hazafelé rajzolhattak az
aszfalton.

A Faluház hírei
A Rajkai Faluház facebook oldalra korábban
felhívást tettünk közzé, hogy a falunapi
palacsintasütés programhoz szívesen fogadunk
működőképes, jó állapotú gáztűzhelyt. Ez úton
szeretnénk megköszönni azoknak a rajkai

Egyik délelőtt kirándultak Rajkán Szentkuti
tanár úrral, aki sok érdekességet mesélt Rajka
történetéről a gyerekeknek.

lakosoknak, akik jelentkeztek a felhívásunkra,
és
felajánlották
már
nem
használt
gáztűzhelyüket.

Az öt napra komoly kreatív feladatot kaptak a
táborozók. Oláh Ibolya Magyarország c. dalára
kellett kitalálniuk egy-egy stílusos koreográfiát.
A betanult táncfeldolgozásokat a közösségi
teremben adták elő.

Szeretnénk ősztől ifjúsági klubot indítani. A
klub célja az lenne, hogy a fiatalok felnőtt
felügyelet mellett a faluházban értelmesen
eltölthessék szabadidejüket, részt tudjanak venni
közösségi
programok
szervezésében,
részvételében. Programokra javaslatokat lehet
küldeni a Rajka Faluház facebook oldalra

A tábor fő szervezői, Eszti néni és Magdi néni
köszönik a tábor lebonyolításában nyújtott sok
segítséget a pedagógus kollégáknak, a
segítőknek, és minden támogatónak!
Pollák Eszter

priviben!
Pollák Eszter

Tájékoztatás beiskolázási támogatásról
A Könyvtár hírei
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Rajka Község
Önkormányzat Képviselő-testülete az idei évben
5000,- Ft beiskolázási támogatást nyújt a Rajkán
lakcímmel rendelkező tanulók részére. A

A győri Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és
Közösségi Tér jóvoltából nemrégiben új
könyvekkel gyarapodott a könyvtár. A
gyerekeknek és felnőtteknek szóló újdonságok
mellett helytörténeti témájú könyvek is érkeztek.

támogatás igénylésének feltételeiről bővebb
tájékoztatás www.rajka.hu weboldalon található.
Rajka Község Önkormányzata

Sokan elfelejtkeznek a kölcsönzött könyvek
visszahozataláról. A könyvtár szabályzata
szerint a kölcsönzési határidő 1 hónap! Kétszer
hosszabbítható
egy
kölcsönzött
könyv
kölcsönzési
határideje
telefonon
vagy
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Falunapi beszámoló

Cégek kategória:
1. Óvoda
2. Calida

Hosszú hónapok szervező munkáját követően
sikeresen megrendezésre került idén is a
Falunap. A már megszokott programok mellett
újakat is felfedezhettek a helyszínre látogatók.
Főzőversennyel indult a délelőtt. Örömmel
vettük, hogy idén is jelentkezett új csapat a
versenyre, így összesen 8-an mérhették össze
főzőtudományukat a versenyen. A csapatok:
„Bab-Leányok”, Calida, Hunor Vadásztársaság,
Old Boys, Óvoda, Rajkai Baráti Kör, Rajkai
Sportegyesület, Rajkai Öregfiúk

3. „Bab-Leányok”
Egyesületek kategória:
1. Rajkai Baráti Kör
2. Old Boys
3. Hunor Vadásztársaság
Már délelőtt elkezdődtek a programok. 11 órától
15 óráig veterán autókban gyönyörködhettünk a
Dózsa György utcában. 13 órakor „Jó ebédhez
szólt a nóta” a Rajkai Harmónikással, Vilivel.
15 órakor a győri Holle anyó Színház zenés
interaktív mesejátékát nézhették meg a gyerekek.
Ezt a programot a könyvtár rendezvények
program keretében a győri Dr. Kovács Pál
Megyei
Könyvtár
és
Közösségi
Tér
támogatásával hívhattuk meg. 16 órakor a
Rajkai Nyugdíjas Klub énekkara könnyed vidám
nyári slágerekkel készült. Őket követte a
Ragendorf Táncegyüttes német táncokkal, majd
a Hungarythmic SE kis táncosai akrobatikus

A zsűri tagjai között üdvözölhettük Simonné

rock and roll tudásukat villantották meg a
színpadon. A főzőverseny eredményhirdetését
követően a mosonmagyaróvári Holdkeleti Női
Táncklub amerikai törzsi táncokat, és egy igazi
hawaii táncot, a hulát varázsolták a közönség elé.
Őket két helyi tehetség Somogyi Andi és
Egerszegi Niki követte ismert melódiákkal. A
mosonmagyaróvári Country Club produkciója
igazi csemegét nyújtott az érdeklődőknek.
Country viseletben úgy táncoltak a színpad előtt,

Pammer Lívia gasztrobloggert, Somogyi László
vendéglőst, és Novák Sándornét a Rajkai
Nyugdíjas Klub vezetőjét. A zsűri az elmúlt
évekhez hasonlóan az ételek ízesítésén, tálalásán
kívül a csapatmunkát, kreativitást is értékelték.
A versenyzők közül többen külön díjban
részesültek,
a
végeredmény
pedig
a
következőképpen alakult:

hogy kicsit Amerikában érezhettük magunkat.
Helyi vonatkozású és környékbeli zenészeket
magába tömörítő Human Hackers Zenekar blues
és rock számokkal szórakoztatta a közönséget a
sztárvendég érkezéséig. Dér Heni magyar és
angol nyelvű R&B stílusú számokkal lépett
színpadra. A produkció sokaknak csalódást
okozott,
elmaradt
az
elmúlt
évek
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sztárvendégeinek színvonalától. Kb. 22:00-tól
hajnali 3-ig rophatta a táncot a falu népe a
diszkóban DJ S!D-del.

Tűzgyújtási tilalom!
Fazekas

A gyerekek sem unatkozhattak a Falunapon.
Egész nap légvár, 12 népi játék, és fa körhinta
várta őket. A légvár, a játékok, és a fa körhinta
költségét a Rajkai Német Önkormányzat vállalta.
Köszönjük a hozzájárulást! 13 órától a
családsegítők idén is elvállalták a csillámtetkókészítést. 15 órától az óvoda dolgozói
palacsintát sütöttek a gyerekeknek. 16 órától a
tűzoltók kihozták a tűzoltó-autót, az Ádám
Család lovas kocsikázott a gyerekekkel, az

általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el az
erdőkben, a fásításokban, valamint az azok
határától számított 200 méteres körzetében lévő
külterületi ingatlanokon.
Az intézkedés
visszavonásig érvényes.
Felhívta
az
erdőben
kirándulók,
a
mezőgazdasági területen dolgozók, valamint a
közúton és vasúton utazók figyelmét, hogy az
erdőtüzek megelőzése érdekében legyenek
körültekintőek, égő cigarettát ne dobjanak el.

iskola pedagógusai kézműveskedésre hívta a
gyerekeket. A Társasjáték-klub vezetői pedig
Tripolo-versenyre várta az érdeklődőket.
Pollák Eszter

Krupich János tűzoltó-parancsnok

Sándor

földművelésügyi

miniszter

Meghívó
Rajka Község Önkormányzata tisztelettel
meghívja Önt és Kedves Családját a 2017.
augusztus 5. napján 17 órakor tartandó Árpádszobor ünnepélyes átadására. Helyszín: Bem u.Petőfi u. útkereszteződése.
Kiss Vince polgármester

A Rajkai Önkéntes Tűzoltó, Polgárőr,
Természetőr Egyesület hírei
A Győri Műszaki SZC Lukács Sándor
Mechatronikai és Gépészeti Szakgimnázium,
Szakközépiskola
és
Kollégiummal
Együttműködési Megállapodást kötöttünk az
iskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról.
Július 4-én a Széchenyi I. utca mögött, a kanális
egy részén keletkezett tűz, amit önkénteseink és
a környéken lakók rövid időn belül eloltottak.
Július 7-én a Táncsics M. utca egyik
lakóházánál méhfészek eltávolítását végeztek
tűzoltóink.
Július 22-én a Falunap keretén belül a

Meghívó
Rajka Község Önkormányzata tisztelettel
meghívja Önt és Kedves Családját a 2017.
augusztus 20-án 8 órakor államalapító Szent
István
királyunk
tiszteletére
rendezett
ünnepségre. 8 órakor tábori misével,
kenyérszenteléssel
egybekötött
községi

gyerekeket a Mercedes gépjárművünk szállította
a
faluban,
így lehetőségük
nyílt
a
tűzoltógépjármű megismerésére.
Sándorné Hönigmayer Erzsébet

megemlékezésre kerül sor a templomkertben,
beszédet mond Kiss Vince polgármester.
Közreműködnek az iskola tanulói, valamint a
Dunakilitiért Egyesület és Rajka Egyházközség
Vegyeskara.
Mindenkit szeretettel várunk!
Kiss Vince polgármester
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