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Meghívó

szeretett hazánk szabadsága.
Emlékezzünk!

Rajka Község Önkormányzata nevében tisztelettel
A szerkesztőség

meghívom Önt és Kedves Családját, 2017. október
22-én vasárnap 17 órakor a Faluházban tartandó
1956-os községi megemlékezésünkre. A műsort a
Békefi Ernő Általános Iskola és AMI diákjai adják.
Ünnepi beszédet mond: Rongits László tanár.
Kiss Vince polgármester
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Beszámoló az augusztus 29-i testületi ülésről

A következőben a képviselő-testület határozatot
hozott

Elsőként

a

képviselő-testület

elfogadta

az

település-rendész

alkalmazásáról.

A

képviselő-testület úgy határozott, hogy a Győr-

előterjesztésben szereplő I. félévi költségvetési

Moson-Sopron

beszámolót, és rendeletet alkotott a 2017. évi

megkötendő együttműködési megállapodás tartalmát

költségvetés módosításáról.

jóváhagyja. A képviselő-testület úgy határozott,
hogy

a

Megyei

Rendőr-főkapitánysággal

Győr-Moson-Sopron

Rendőr-

Második napirendi pontban a képviselő-testület

főkapitánysággal

határozatot hozott az AQUA Kft. Észak-szigetközi

megállapodásban foglaltak szerint, meghirdet 1 fő

szennyvízelvezető és tisztító rendszer, valamint az

részére, köztisztviselői jogviszony keretein belül

Észak-szigetközi

betöltendő település-rendészeti feladatokat ellátó

vízellátó

rendszer

gördülő

megkötött

Megyei

együttműködési

fejlesztési tervének jóváhagyásáról.

állást.

Harmadik napirendi pontban a képviselő-testület

Tizenegyedik napirendi pontban a képviselő-testület

határozatot hozott a Kert sor villamos energia

határozatot hozott a köztisztviselők (Rajkai Közös

ellátásáról.

Önkormányzati Hivatal köztisztviselői) hivatásetikai
alapelveiről.

A következőben a képviselő-testület határozatot
hozott a Kenderes utca meghosszabbításáról. A

A következőben a képviselő-testület határozatot

képviselő-testület úgy határozott, hogy a Kenderes

hozott az iskolai étkezés támogatásáról. A képviselő-

utca meghosszabbításának költségére a forrást

testület úgy határozott, hogy a Rajkai Német

biztosítja.

Önkormányzat részére bruttó 1.970.000,- forint
támogatást biztosít a Békefi Ernő Általános Iskola és

Ötödik napirendi

pontban

a

képviselő-testület

AMI

működési

költségének

biztosítására.

A

határozatot hozott a Rajka, 940/1 helyrajzi számú

támogatást a 2017. évi tartalék előirányzat terhére

ingatlan telekalakításának jóváhagyásáról.

biztosítja.

A hatodik és hetedik napirendi pontban a képviselő-

Végezetül a polgármester elmondta, hogy az

testület határozatot hozott arról, hogy a Rajka, 330/1

Önkormányzat 180.000.000,- forint vissza nem

és 330/2 helyrajzi számú ingatlanokat helyi fiatalok

térítendő támogatást nyert a TOP pályázati felhívásra

részére értékesíti.

benyújtott támogatás iránti kérelemmel az iparterület
fejlesztésére. Elmondta, hogy a tornateremben

Nyolcadik napirendi pontban a képviselő-testület

lerakásra került az új padló burkolat, valamint

határozatot hozott a Rajka, 0367 helyrajzi számú

megtörtént az iskola hátsó kerítésének javítása.

ingatlan

Elmondta, hogy idén nyáron jól sikerültek a

művelési

ágának

módosításáról.

A

képviselő-testület hozzájárult, hogy az említett

települési

rendezvények,

amelyekre

sokan

ingatlan művelési ága „zártkerti művelés alól kivett

kilátogattak. Népszerűek voltak az ifjúsági táborok,

terület” megnevezésre módosuljon.

amelyeknek megszervezését ezúton köszönte meg a
szervezőknek.

Kilencedik napirendi pontban a képviselő-testület

Pollák Eszter

határozatot hozott a 2017. évi közbeszerzési terv
módosításáról.
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Rajkai Önkéntes Tűzoltó, Polgárőr, Természetőr

lesz gerincjóga a Faluházban. Szabó Judit szeretettel

Egyesület hírei

várja a korán ébredőket egy kellemes délelőtti
mozgásra.

Augusztus 26-án az M15-ös autóútra balesethez

Beindult a kézműves klub is, szeretettel várják a régi

riasztották a tűzoltókat.

és új tagokat.

Augusztus 31-én két helyre is riasztották a tűzoltókat

A

méhraj fészek eltávolításához.

szórakoztató

Szeptember 2-án Oroszváron rendezték meg a XXX.

folyóiratok

veterán tűzoltócsapatok versenyét. Négy országból

kölcsönözhetőek.

14 csapat versenyzett. Rajka csapata 2. helyezést érte

A könyvtár nyitva tartási idejében a fiatalok jöhetnek

el. Erre az eseményre meghívtuk a testvér tűzoltó

csocsózni a Faluházba.

községi

könyvtár
irodalmi
is

új

gyermek

könyveket
rendszeresen

és

felnőtt

kapott.

A

érkeznek,

Pollák Eszter

egyesület, Breitenau (Ausztria) csapatát. Az esti
órákban pedig megvendégeltük őket a kempingben.
Itt adta át Krupich János parancsnok 2 tűzoltó
részére

a

Tűzoltó

Szövetség

emléklapját

és

Kézműves foglalkozást tartottunk

emlékérmét önkéntes munkájuk elismeréseképpen.
Batyanek Ottó 60 éves, Csiffáry Béla pedig 40 éves
tűzoltó munkájáért részesült elismerésben.
Szeptember 4-étől a polgárőrök segítik az iskolások
biztonságos eljutását az intézményig.
Szeptember 22-én 17 órakor rendezték meg Levél,
Hegyeshalom és Rajka települések éves, összevont
vizes és minősítő gyakorlatát Levélen, melyen
egyesületünk 1 rajjal vett részt. A gyakorlatot Szabó
András

tűzoltó

őrnagy,

Katasztrófavédelmi

a

Mosonmagyaróvári

Kirendeltség

parancsnoka

2017. szeptember 13-án a győri Dr. Kovács Pál

felügyelte. A látottakat megfelelőre értékelte és
további

sok

sikert

kívánt

az

Megyei Könyvtár és Közösségi Tér könyvtárosa,

elkövetkezendő

Molnár Zoltánné ismertette meg a 3D origami

időszakra az egyesületeknek.

technikának alapjaival a kézműves klub tagjait,

Sándorné Hönigmayer Erzsébet

valamint

az

érdeklődőket

a

Faluházban.

A

foglalkozás végére mindenki egy általa készített
virággal térhetett haza.

Faluház és könyvtár hírei

Pollák Eszter

A nyári szünet után keddenként 18 órától ismét vár
mindenkit szeretettel Pilates edzésre Rujder Erika.
Az edzésekre bejelentkezés szükséges.
Zumba edzések indulnak október 7-től szombat
délutánonként a Faluházban általános iskolások és
középiskolások

részére.

Az

edzéseket

Mózer

Melinda fogja tartani.
Szeptember közepétől szombaton reggel 8 órától is
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Tanévnyitó az Iskolában

zenepedagógusok: Horváth Eszter furulya és klarinét,
Vitéz Máté furulya, Lődi Bence ütős szakokat oktat
szeptembertől. Munkájukhoz sok sikert kívánunk!
A tanévnyitó ünnepségen a fenntartó Rajkai Német
Önkormányzat nevében Molnár Kálmánné elnök
asszony is felszólalt, sikeres tanévet kívánt a
pedagógusoknak

és

diákoknak.

Kiss

Vince

polgármester egy szép Liszt Ferencet ábrázoló
grafikát adott át Medgyesi Imre igazgató úrnak.
A hagyományokhoz híven a 4. osztályos tanulók
irodalmi-zenés műsorral köszöntötték az új tanévet.
Az első osztályosok pedig egy kedves verses-zenés
egyveleggel készültek.
Szeptember

1-jén,

pénteken

reggel

8

órakor

Pollák Eszter

ünnepélyes tanévnyitóval kezdte meg a 2017/18-as
tanévet a Békefi Ernő Általános Iskola, ahol 16 elsős
kisdiák kezdte meg általános iskolai tanulmányait.

Megújult a Tornaterem

Az intézménybe 133 tanuló jár.
Évek óta hagyomány Rajkán, hogy a nyolcadik
osztályosok kísérik át a kis elsősöket az óvodából az
iskolába. A menet élén idén is lovas polgárőrök
vonultak.
Az iskola fenntartója 2016. szeptember 1-je óta a
Rajkai

Német

Önkormányzat.

Ahogy

előző

lapszámunkban már írtuk, az idei tanévtől új
igazgató, Medgyesi Imre vezeti az intézményt.
A

tanévnyitó

intézményvezető

ünnepségen

Medgyesi

köszöntötte

a

Imre

megjelenteket,

Az iskolában a nagy tornaszoba új burkolatot kapott.

ismertette az új tanévben életbe lépett változásokat.

Szeptember végén új bordásfalakat is felszereltek. A

Schanzenbacher Katalin pedagógus távozásával a

gyerekek nagy örömmel vették birtokba a felújított

környezet, a technika és az erkölcstan, valamint

tornatermet.

napközis feladatokat Nemes Marianna tanító látja el.

Pollák Eszter

Az iskolakönyvtárban a kölcsönzéssel, leltározással
járó szakmai feladatokat a községi könyvtáros,

Iskolanyitogató

Pollák Eszter vette át. Az iskolában újra kezdte
oktató-nevelő munkáját Fódiné Leszkovich Éva. Új
gyógypedagógusok:

Kardosné

Fazekas

Néhány nappal az első szeptemberi csengőszó előtt

Hedvig,

iskolanyitogató foglalkozáson vettek részt az elsős

Némethné Szabados Hajnalka, és Szalai Krisztina,

kisdiákok. A délelőtt folyamán találkozhattak a

valamint új szomatopedagógus, Dr. Pelzmann

leendő tanító nénikkel. Eszti nénivel felfedezték az

Brigitta foglalkoznak a sajátos nevelési igényű

iskolát, a szép, tágas udvart, bekukkantottak a

tanulókkal. Kémia óraadó tanárnak felvették Grósz

zeneterembe, ahol Muci nénivel énekeltek, zenéltek,

Tibornét. A művészeti iskolába is érkeztek új
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Magdi néni az interaktív táblával ismertette meg

szolgált

őket, Móni nénivel pedig egy kicsit sportoltak. A

Gyárvárosban. Plébános volt Dadon. Rajkán és

tízórai után körjátékok, különféle rajzos feladatok

Bezenyén

vártak a gyerekekre. Mindannyian izgalommal,

plébánosként. Innen Lajos Püspök Úr helyezte át

vidáman, jókedvűen várták, hogy végre elkezdődjön

Győr-Belvárosba és nevezte ki kanonok plébánossá.

az iskola.

1995-ben II. János Pál pápa pápai prelátussá nevezte
Holzmann Lászlóné

Kisbéren,
1983

Bősárkányban,

és

1991

között

Győrműködött

ki.
1991-től tanított a Győri Hittudományi Főiskolán. A
Papnevelő Intézet rektora volt 1992-1995-ig, majd a

Elhunyt Hrotkó Géza atya

hitoktató szak igazgatója lett nyugdíjba vonulásáig.
A

győri

Szent

Anna

orsolyita

templom

templomigazgatója volt 1992-től 2004-ig. A Püspöki
Bíróságon kötelékvédő és a szegények ügyvédje
1989-től, majd szentszéki bíró és ügyhallgató 1992től 2010-ig.
Nyugdíjas éveit a Győri Egyházmegyei Papi
Otthonban töltötte.
Géza atyát szeptember 25-én helyezték örök
nyugalomra

a

győri

Nagyboldogasszony-

székesegyház kanonoki kriptájában.
A búcsúztatón nagy számban részt vettek a rajkai és
bezenyei hívek.
Az örök világosság fényeskedjék neki! Nyugodjon
békében!
Forrás: http://gyor.egyhazmegye.hu
Pollák Eszter

Kitelepítési ünnepség Jánossomorján

Rajka volt plébánosa, Géza atya életének 85.,
papságának 60. évében 2017. szeptember 15-én, az
Úr kegyelméből, a betegek kenetével megerősítve, a

A Városnapok keretében 2017. szeptember 23-án

mennyei hazába költözött.

kitelepítési ünnepséget rendeztek Jánossomorján. Ez

Hrotkó Géza 1933. augusztus 31-én született a

alkalomból egy Be- és Kitelepítési Emlékhelyet

mátyusföldi Taksonyfalván. 1958. június 15-én

adtak át a helyi vasútállomás területén. A régi

szentelték

váróteremben egy kis emlékszobát, vele szemben

pappá

Győrött.

1959

márciusában

feloszlatták a Központi Papnevelő Intézetet, ezután

egy

Budapesten segédmunkásként dolgozott, és többed

polgármester az Emlékpark megnyitó beszédében

magával

kispapok

„kényszerű vérátömlesztésként” jellemezte a ki és

Ezért

betelepülést. Kiemelte: Jánossomorján felfedezhető

letartóztatták és börtönbüntetésre ítélték. 1961-1963-

azoknak a településeknek a sajátossága, ahonnan

ig ült börtönben, amnesztiával szabadult. Káplánként

kitelepítették

az

Jánossomorja

is

részt

továbbtanulásának

vett

a

kirúgott

megszervezésében.
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parkot

alakítottak

ki.

Lőrincz

embereket,
felfedezhető

de

György

ugyanígy

azokban

a

településekben, ahová a jánossomorjai elűzötteket

írók, költők megismertetése a rajkai diákokkal,

betelepítették. A polgármester szavai megragadták a

felnőtt értelmiségiekkel - folytattuk. Ez alkalommal

lényeget: ugyanez vonatkozik arra a több megyei

a bátorkeszi származású és ott is élő, Szabó Edit

településre, így Rajkára is, aminek mai arculatát a ki

asszonyt látták vendégül a rajkai iskolában.

és betelepítés nagy mértékben befolyásolta. „Közös

A nagy tudású szerző hat könyvet, verseket,

a múltunk és most már közös a jövőnk is”.

novellákat írt. A második világháború közvetlen

Dr. Nagy István, országgyűlési képviselő, parlamenti

befejezése

államtitkár beszédében kihangsúlyozta a környéket

elhalálozásának helyszíne ismeretlen, hamvai 1945.

érintő sorstragédiát.

február 17-e óta nem kerültek elő.

„Elmegyek, elmegyek, hosszú útra megyek…”

Edit asszony 18 éve özvegy, fáradságot nem ismerve,

Az ünnepségen nem csupán helyi érdekeltségű, a be-

nap mint nap alkot, ír, költ, szellemi és fizikai

és kitelepítésben érintett érdeklődő vett részt. Rajka

munkát egyaránt végez. Tizenkét és fél éven

Község Önkormányzata képviseletében Kiss Vince

keresztül

polgármester úr is megtisztelte jelenlétével a

települést. 1997-ben az elsők között szervezett

rendezvényt.

kitelepítési

Forrás: http://jtv.hu

kitelepítések 50. évfordulója alkalmából Bátorkeszin.
Pollák Eszter

után

született.

polgármesterként
emléknapot

Édesapja

vezette
a

holléte,

Bátorkeszi

csehszlovákiai

Az is Edit asszony érdeme, hogy a település sok-sok
év után részben visszakapta eredeti nevét.
Az író-olvasó találkozón a Rajkai Békefi Ernő

Író-olvasó találkozó Szabó Edittel

Általános Iskola hatodik és hetedik évfolyamának
diákjai vettek részt, tanáruk, Szentkuti Károly
vezetésével. Jelen volt az iskola új igazgatója,
valamint a faluból néhány érdeklődő.
Nemrégiben jelent meg az író-költőnő Ajándékpillanatok című könyve, melyben igaz történetet
dolgoz

fel

-

a

felvidékiek

asszimilációjával,

elszlovákosodásával foglalkozik. Előadása nagy
tetszést aratott.
Zilizi Kristóf

Álláshirdetés!
Rajka Község Önkormányzata álláspályázatot hirdetet
település-rendész munkakör betöltésére. A munkakör a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
tv. 45. §-a alapján kerül betöltésre. Ellátandó feladat:
közterület-felügyelői feladatok ellátása az 1999. évi
LXIII. törvény és a 2012. évi CXX. törvény alapján. A
munkakör legkorábban 2018. január 1-től tölthető be.
A pályázat teljes szövege elérhető a www.rajka.hu
oldalon.
Rajka Község Önkormányzata

Szeptember 28-án, csütörtökön a három évvel ezelőtt
megkezdett hagyományt - felvidéki neves alkotók,
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