RAJKA HANGJA
4. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM

Újságunk letölthető!
www.rajka.hu

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ LAP

2017. NOVEMBER

Tartalom

Október 23-át ünnepelték

Novemberi gondolatok

1

Október 23-át ünnepelték

1

Beszámoló az szeptember 26-i testületi ülésről

1

In Memoriam Hans Schrödl

3

A kitelepítésre emlékeztek

3

A Rajkai Önkéntes Tűzoltó, Polgárőr és
Természetőr Egyesület hírei

4

Előadás az időskorúak védelméről

4

A köz szolgálatában

5

Az Iskola hírei

5

Visszatekintés az októberi rendezvényekre

5

2017. október 22-én a Faluházban ünnepre gyűltek össze

Meghívók, felhívás

6

a község lakói. Az 1956-os forradalom és szabadságharc

Programajánló

6

61.

évfordulója

alkalmából

megrendezett

községi

megemlékezésen műsort a Békefi Ernő Általános Iskola 8.
osztályos tanulói, valamint az iskola énekkara adtak. A
Novemberi gondolatok

felkészítő tanárok: Grafleitner Mária és Deákné Juhász
Éva voltak. A díszítés Horváthné Bekes Viktória tanárnő

Novemberben emlékezünk meg elhunyt szeretteinkről.

munkáját dicsérte. A műsor keretében ünnepi beszédet

Müller Péter ismert szabadgondolkodó író érdekes

mondott az iskola volt igazgatója, Rongits László tanár.

gondolatmenetét szeretnénk Halottak Napja kapcsán

Pollák Eszter

megosztani az olvasókkal. Minden kultúrában, vallásban
hisznek a túlvilági életben. Teljesen mindegy milyen
névvel illetik, az emberek sosem tudták, tudják elfogadni,

Beszámoló a szeptember 26-i testületi üléséről

hogy akiket szeretnek, azok „elmennek” és egyszer csak
nincsenek többé. Nem mennek el. Tovább élnek.

Elsőként

Aki nem hívő ember, az is tudja, hogy addig, míg elhunyt

Települési Értéktár Bizottságának felállításáról. Kiss

szeretteink emléke a szívünkben él, addig ők léteznek. A

Vince polgármester elmondta, hogy a Települési Értéktár

szeretetünk tartja őket életben. Éppen ezért mondja Müller

Bizottság szervezi a településen fellelhető nemzeti értékek

Péter azt, hogy a Halottak Napja tulajdonképpen a

azonosítását, létrehozza a településen fellelhető nemzeti

Szeretet Napja kell legyen! Olyan napnak, amikor rohanó

értékek adatait tartalmazó gyűjteményt és megküldi azt a

világunkban igenis rá kell szánnunk néhány percet arra,

Megyei Értéktárba. A Települési Értéktár Bizottság

hogy

megálljunk

halottaink

sírjánál

és

felidézzük

bevonja

emléküket.

a

képviselő-testület

munkájába

közművelődési
A szerkesztőség

a

határozatot

helyi,

feladatellátás

illetve

országos

intézményét, az értékek gyűjtésével,

hozott

a

a

megyei

módszertani
megőrzésével,

hasznosításával foglalkozó országos és területi szakmai
szervezeteket. Munkájáról félévente beszámol a helyi
önkormányzat képviselő testületének. A képviselő-testület
úgy határozott, hogy a Települési Értéktár Bizottság
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feladatának ellátásával Rajka Község Önkormányzat

A következőben a képviselő-testület úgy határozott, hogy

képviselő-testületének Szociális- és Oktatási Bizottságát

a Rajka 330/1 hrsz-ú 497m2 nagyságú ingatlant helyi

bízza meg. A Települési Értéktár Bizottság szabályzatát a

fiatalok részére a 9/2009. (II.122.) Képviselő-testületi

képviselő-testület elfogadta.

határozatban meghatározott feltételekkel értékesíti.

Második napirendi pontban a képviselő-testület úgy

Kilencedik napirendi pontban a képviselő-testület úgy

határozott, hogy a 2017. évi tartalék előirányzatot

határozott, hogy a Rajka 662 hrsz-ú lakóház, udvar

megemeli a Rajka 940/1 hrsz-ú ingatlan megosztásából

művelési ágú 1238 m2 nagyságú ingatlan területéből

keletkezett telkek értékesítéséből származó bevétellel. A

kikerülő 662/2 hrsz-ú 31 m2 nagyságú önkormányzati

Rajka 940/1 hrsz-ú ingatlan megosztásából kialakuló

közút művelési ágú ingatlant térítésmentesen átveszi a

telkek közművesítésére előirányzatot biztosít a tartalék

tulajdonostól.

előirányzat terhére.
Tízedik napirendi pontban a képviselő-testület elfogadta a
Harmadik napirendi pontban a képviselő-testület úgy

Rajkai Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2016/2017-es

határozott, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Ösztöndíj

nevelési év intézményi beszámolóját. Szalainé Szabó

Pályázat 2018. évi fordulójához.

Mária óvodavezető elmondta, hogy visszatekintve az
elmúlt nevelési évre úgy érzi, az intézményben nevelt

A következőben a képviselő-testület úgy határozott, hogy

gyermekek számára biztosítottak voltak a megfelelő

kezdeményezi a Rajka külterületén lévő 0201/17 helyrajzi

körülmények, lehetőségek személyiségük fejlődéséhez. A

számú 247 m2 nagyságú „legelő” művelési ágú ingatlan

személyi és tárgyi feltételek szintén biztosítva voltak a

művelési ágának „kivett beépítetlen közterületté” történő

zavartalan feladatellátáshoz. Az intézmény értékeit,

módosítását.

hagyományait megőrizve, új tartalmakkal kiegészítve
nevelik a gyermekeket. Elmondta, hogy a 2016/2017-es

Ötödik napirendi pontban a képviselő testület úgy

nevelési évben a beíratott létszám az óvodában 85 fő,

határozott, hozzájárul, hogy Mosonmagyaróvár Térségi

ebből 34 gyermek szlovák állampolgárságú. Jelenleg az

Társulás Társulási Megállapodása 2018. január 1.

óvodában 4 csoportban folyik az oktatás.

hatállyal kiegészüljön Rajka Községi Önkormányzata
csatlakozásával, a Mosonmagyaróvári Térségi Társulás

A következőben a képviselő-testület önkormányzati

által

rendeletet

fenntartott

Kistérségi

Egyesített

Szociális

alkotott

a

Településkép

reklámhordozókra,

védelmének

cégérekre

a

Intézményén keresztül az idősek szakosított ellátását

reklámokra,

és egyéb

biztosító „Aranykor” Idősek Otthona, az Idősek Otthona,

műszaki berendezésekre vonatkozó előírásairól, valamint

és az Idősek Gondozóháza intézmények szolgáltatásaihoz.

az ezekkel kapcsolatos településképi bejelentési eljárásról.

Hatodik napirendi pontban a képviselő-testület
úgy határozott, hogy a Kiss János utca és a Szent István

Végezetül

a

polgármester

elmondta,

hogy

az

utca csapadékvíz elvezető árokrendszerének felújítására

önkormányzat a Békefi Ernő Általános Iskola és AMI

pénzösszeget biztosít a 2017. évi tartalék előirányzat

energetikai felújítására 146 millió forint támogatást nyert.

terhére. Megbízza a Rajkai Hármashatár Kft-t a felújítási

A felújítási munkálatokat, a kivitelező kiválasztását

munka elvégzésére.

követően tavasszal kezdik meg.
Pollák Eszter

Hetedik napirendi pontban a képviselő-testület úgy
határozott, hogy a Rajkai Hármashatár Kft. tulajdonában
lévő Rajka 0200/1 hrsz-ú 3 Ha 4762 m2 nagyságú kivett
anyaggödör művelési ágú ingatlant, valamint a Rajka
0200/2 hrsz-ú 1HA 3451 m2 nagyságú kivett anyaggödör
művelési ágú ingatlant megvásárolja.
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In Memoriam Hans Schrödl

2017. szeptember 26-án 85 éves korában hunyt el
Weißling am Ammersse-ben.
Kapcsolata Rajkával a kitelepítés idején kezdődött. A
transzportálás

során

megismerkedett

a

Rajkáról

kitelepítettekkel, jó barátságot ápolt velük.
A rajkai evangélikus közösség is nagyon szerette, hiszen a
rendszerváltozás
istentiszteletet

óta

évente

tartott

pünkösdvasárnap

német

az

nyelvű

evangélikus

templomban, amikor a faluban a kitelepítésre emlékeznek.
Az

istentiszteleteken

elhangzott

szavai

mindig

emlékezetesek maradnak a hívő közösség számára.
Egyénisége,

közvetlensége,

barátsága

példamutató

mindannyiunk számára.
Jelenlétével

Hans Schrödl lelkész 1932. április 23-án született Levél

Hősök

Napja

napján, október 2-án 14 órakor a rajkai evangélikus

húsvétján édesapját letartóztatták. A család, német

templom harangjai is megszólaltak. Így búcsúztak a

származása lévén nem kerülte el a kitelepítést. Édesapja

község lakói Hans Schrödl lelkésztől.

1946. május 6-án szabadult és a családnak el kellett

Temetésén Levél községből is részt vettek, és egy kis

hagynia otthonát. Több levéli és rajkai családdal együtt

hazai földet is vittek magukkal, mely a sírjába került.

Hegyeshalomban bevagonírozták őket és az utolsó

Velük tartott Kiss Miklós Mosonmagyaróvár és környéke

transzporttal indultak el az ismeretlen felé.

evangélikus esperese is.

„Amikor a marhavagonok elindultak, örömmel vettük,

Emlékét soha nem feledjük!

hogy nem keletre, hanem nyugatra megyünk, mert

(A cikk forrásául szolgáltak: Mészely Réka: A lelkész

keleten a biztos halál várt volna mindnyájunkra.”

kiszabadult, s kitelepítették. In: Kisalföld, LXXII./199.

Több napi útjuk során viszontagságos körülmények között

Szám - 8. p., valamint Weiszdorn Lászlóval, a Levéli

megérkeztek új hazájukba, Németországba. Ott először

Német Önkormányzat képviselőjével készült telefoninterjú)

úgynevezett „barakk táborokba” kerültek és magyar
velük.

a

Halálhíréről szomorúan értesültek Rajka lakói. Temetése

már gyerekként sem állt távol ez a hivatás. 1945.

bántak

megtisztelte

alkalmából szervezett községi megemlékezést.

községben. Édesapja evangélikus lelkész volt, így fiától

cigányoknak titulálva

mindig

Sándorné Hönigmayer Erzsébet - Pollák Eszter

Voltak olyan

személyek, akik felismerték, hogy a táborlakók dolgos
emberek, és alkalmazták őket. Így már volt esélyük arra,

A kitelepítésre emlékeztek

hogy az új hazában otthonra leljenek. Így történt a Schrödl
családdal is. Édesapja lelkészhelyettes lett, s nem sokkal
később ki is nevezték. Hans Schrödl Würtzburgban
evangélikus lelkésznek tanult. Először Schwarzenfeld és
környékén szolgált 1967 végéig. Ezután Schwandorf,
München és Weißling am Ammersee következett. Közben
megnősült, felesége Schrista Scholz lett. Négy gyermekük
született. Münchenben telepedtek le, ő fogdai lelkészként
dolgozott. Ő szervezte meg Németországban a levéli
elszármazottakkal találkozót. 1989-ben egy ünnepségre
érkezett

szülőfalujába,

Levélre.

Azóta

ha

tehette,

lánytestvérével gyakran visszalátogatott az óhazába.
Elszármazott társaival támogatta a levéli evangélikus
templom karbantartását. Legutolsó magyarországi útja a

Október 7-én megszólaltak a gútori Szent Kereszt-

halála előtti hetekben volt.

templom

3

harangjai.

A

kitelepítés

70.

évfordulója

alkalmából

gyűltek

össze

a

gútoriak,

a

Rajkára

Október

14-én

három tűzoltó

érkezett

Breitanu-ból

kitelepítettek és a leszármazottaik. A szentmisét a gútori

(Ausztria) és segédkeztek a Mercedes gépjárművünket

származású somorjai plébános, Myjavec Pál celebrálta.

szervízelni és a kisebb javításokat elvégezni.

A szentmise után egy helyi lakos bemutatta a falu és a

Délután a polgárőrök biztosították a szüreti felvonulást.

templom történetét. Elmondta, hogy a templom Szent

Október 20-án az egyik Rákóczi utcai családi háznál

István-király korában épült, ezt bizonyítandó korabeli

darázsfészket távolítottak el a tűzoltóink.

ábrázolások is fennmaradtak.

Sándorné Hönigmayer Erzsébet

Gútor község valamikor három településrészből állt.
Ezekből a településrészekből telepítettek ki a községtől a
közúton 40 km-re lévő Rajkára mintegy 75 családot.
Egyiküket,

Schindler

Ferencet

menekülés

Előadás az időskorúak védelméről

közben

agyonlőtték. Gyilkosának kiléte máig ismeretlen.
Közös ünnepségre is sor került a helyi kultúrházban.
Gútor és Rajka polgármestere köszöntötte a jelenlévőket.
Mindkét

polgármester

emlékezzünk

és

megaláztatásokra,

hangsúlyozta,
emlékeztessünk

amik

a

kitelepítést

fontos,

hogy

azokra

a

elszenvedett

embereket, legyenek azok felvidéki magyarok, vagy
németek - érték. Pozitívumként értékelték, hogy több
leszármazott fiatal, kiskorú gyermek is részt vett a
megemlékezésen. A kultúrműsor keretében történelmi
videófilmet

2017. október 4-én szerdán Kovács Pál helyi körzeti

Fellépett a templom

megbízott látogatott el a Faluházba, és tartott előadást a

vegyeskara, és a Duna Folk Band felvidéki nótákat

nyugdíjasoknak. Fontos tudnivalókra hívta fel a figyelmet.

játszott. Az est kötetlen beszélgetéssel ért véget.

Sajnos az idős emberek vannak a legjobban kiszolgáltatva

Lakos Jenő a gútori megemlékezésről videót készített, ami

a tolvajoknak. Akik autóval közlekednek, ne hagyják

megtekinthető a www.rajka.hu honlapon.

értékeiket

(Ez a cikk Zilizi Kristóf: A kitelepítésre emlékeztek című, a

pénztárcájukra különösen figyeljenek az utcán, és a

Remény - szlovákiai magyar katolikus hetilap október 22-i

boltban vásárláskor is. Ne hagyják magukat utcai

számában megjelent cikkének az átirata.)

kéregetők által befolyásolni! Otthonaikba idegeneket ne

áttekintést

hallhattak

a

résztvevők,

tekinthettek meg a kitelepítésről.

őrizetlenül

az

autóban.

A

táskájukra,

engedjenek be! Ha olyan személy kopogtat be hozzájuk,

Zilizi Kristóf

aki szerelőnek, vagy valamilyen közmű szolgáltató
munkatársának adja ki magát, fel lehet szólítani, hogy
igazolja magát. Ne hagyják magukat becsapni!

A Rajkai Önkéntes Tűzoltó, Polgárőr, Természetőr

Gyakran hívják fel telefonos csalók az időseket olyan

Egyesület hírei

ürüggyel, hogy valamilyen nyereményjátékon nagyobb
Tűzoltó

pénzösszeget nyertek. Bankszámlaszámot kérnek, ahová a

Mentőcsoport éves gyakorlatát Kimlén, ahol a rajkai

nyereményt küldhetik. Soha nem szabad illetéktelen

tűzoltók is jelen voltak.

személynek bankszámlaszámot megadni! Előfordult, hogy

Október 6-án Várnai István polgárőr vezető képviselte a

ismeretlen, külföldi, gyanúsnak tűnő mobil hívószámról

polgárőr alegységet a hegyeshalmi körzeti gyűlésen.

keresik a gyanútlan időseket. Soha nem szabad ezeket a

Szeptember

Október

29-én

7-étől

tartották

két

a

Szigetközi

egyesületi

tagunk

hívásokat fogadni, visszahívni, különben „szép nagy”

jár

Fertőszentmiklósra tűzoltás vezető tanfolyamra.

összeggel megterhelik a hívott fél telefonszámláját.

Október 14-től községünkből hárman járnak 40 órás

Kovács Pál körzeti megbízott ismét elmondta a 112-es

alapfokú

segélyhívószámmal

tűzoltó

tanfolyamra

Mosonmagyaróvárra,

kapcsolatos

fontos

tudnivalókat,

hangsúlyozta, hogy csakis életveszély esetén szabad hívni!

közülük ketten ifjúsági tűzoltók.

Pollák Eszter
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A köz szolgálatában

Az iskola hírei

Dr. Odonics Aliz távozásával 2017. május 29-ével

Október 4-én az iskolában megünnepelték az Állatok

megüresedett Rajkán a jegyzői állás. A vonatkozó

Világnapját.

jogszabályoknak megfelelően az önkormányzat pályázatot

adományaként minden tanuló egy értékes és hasznos

írt ki az álláshely betöltésére. Hat pályázó közül Kiss

kiadványt kapott.

Vince polgármester 2017. július 3. napjával dr. Lakatos

Október 6-án a hatodik osztályosok műsorával emlékeztek

Zoltánt nevezte ki a Rajkai Közös Önkormányzati Hivatal

meg az aradi vértanúkról.

új jegyzőjének.

Az iskola Diákönkormányzatának tagjai vidám rajzokkal,

A

mosonmagyaróvári

Rotary

Club

és bátorító szavakkal kedveskedtek a község lakóinak
október 19-én a Kedvesség és Pozitiv Gondolatok Napján.
Mindenki életében vannak nehéz pillanatok. A gyerekek
üzeneteikkel olyan fontos dolgokra hívták fel a figyelmet,
hogy mindig van remény, nem szabad feladni, minden nap
új lehetőség, semmi sem lehetetlen.

Dr.

Lakatos

Zoltán

1984-ben

Október 27-én a Diákönkormányzat szervezésében idén is

született

vérforraló Halloween Partyn vehettek részt a gyerekek. A

Mosonmagyaróváron. Középiskolai tanulmányait szintén

Faluház Tök Buliján készült tökökben sötétedéskor

Mosonmagyaróváron, a Kossuth Lajos Gimnáziumban,

meggyújtották a mécseseket, amik különös fénybe

jogi tanulmányait Győrben, a Széchenyi István Egyetem

borították az iskola épületét. A Partyra ötletes jelmezekbe

jogi karán végezte. A diploma megszerzése után

érkeztek a gyerekek. A szülők halloweenos süteményeket

közvetlenül ügyvédjelöltként helyezkedett el, ahol széles

hoztak, a Szülői Munkaközösség tagjai „vérkoktélt”

körű, főleg a polgári jog területét érintő szakmai

szolgáltak fel. A gyerekek kiváló partyzenére ropták a

tapasztalatokra tett szert. Érdeklődése azonban nem

táncot a díszteremben.

merült ki a polgári jog területén, az önkormányzati

Pollák Eszter

munkát érintő közjogi alapok - azok átláthatóságára,
kiszámíthatóságára tekintettel - már egyetemi évei alatt is
közel álltak hozzá.

Visszatekintés az októberi rendezvényekre

A Rajkai Közös Önkormányzati hivatalról alkotott
tapasztalatai rendkívül pozitívak. Felkészült, segítőkész

Október 13-án 18 órakor Mészáros Péter felvidéki tanár

munkatársak fogadták. Úgy érzi, jó egy ilyen lendületes

tartott érdekes előadást a Faluházban. A tanár úr

csapat tagjának lenni.

személyes ismeretséget ápolt még életében özv. Horthy

Jövőbeni terve szakmai tapasztalata minél szélesebb körű

Istvánnéval. Az előadás során a tanár úr betekintést

bővítése, hogy azt a lehető leghatékonyabban a közösség

nyújtott a résztvevők számára a grófnő családjáról,

érdekébe állíthassa.

gyermekkoráról, kormányzó fiával kötött házasságáról, a

Pollák Eszter

kormányzónak arról az arcáról, amiről nem írnak a
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történelemkönyvek, valamint a Horthy család mai

Meghívó Közmeghallgatásra!

megítéléséről.

Tisztelt Lakosság!

Tavaly elmaradt, idén sikerült újra megrendezni a Szüreti
Bált. Október 14-én szombaton délután 14 órakor indult a

Rajka Község Önkormányzata és a Rajkai Német

Szüreti Felvonulás lovas kocsikkal, az Ádám-Család

Önkormányzat tisztelettel meghívja a község lakóit 2017.

jóvoltából. Este a Tulipános Csárdában kultúrműsort adott

november 9-én, csütörtökön este 18 órakor a Faluházban

a Ragendorf Néptáncegyüttes. Vacsorát követően a bálon

tartandó

a talpalávalót a Swab’N’ Roll zenekar húzta kifulladásig.

Településképi Arculati Kézikönyv 2. Beszámoló az

Október 15-én a rajkai Nyugdíjas Klub megrendezte

önkormányzat

idősek napi zenés-táncos rendezvényét. Idén is a Rákász

számítunk!

közmeghallgatásra.
munkájáról.

Napirendi

pontok:

Megjelenésükre

Vendéglő adott otthont a mulatságnak. A nyugdíjas klub

1.

feltétlen

Kiss Vince polgármester

köszönetét fejezi ki Maász Zsoltnak és Bözsi néninek a
finom vacsoráért, a meleg, családias légkörért.
Október 25-én a Faluházban megszerveztük a III. Tök

Felhívás!

Bulit. Idén rekordszámú látogatót vonzott a rendezvény.
Kb. 46 gyermek faragott szebbnél-szebb töklámpást,

Felhívjuk a civil szervezetek, baráti társaságok és azon

aminek legnagyobb részét átvitték az iskolába. A többiek

aktív közösségek illetve mindazon magánszemélyek

hazavitték az alkotásaikat.

figyelmét, akik az adventi programok megszervezésében
Pollák Eszter

részt kívánnak venni, hogy 2017. november 8-án 15
órakor a Faluházban tartandó megbeszélésen megjelenni
szíveskedjenek!

Meghívó

Kiss Vince polgármester

Rajka Község Önkormányzata és a Békefi Ernő Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevében tisztelettel

Programajánló

meghívjuk Önt és Kedves Családját a 2017. november 30án, csütörtökön 17 órakor a Faluházban, a zeneiskola 25

November 4. 14 óra: Egészségnap a Faluházban

éves fennállásának alkalmából tartandó ünnepi koncertre.

November 6. 12 óra: Filharmónia ifjúsági bérletes

Kiss Vince polgármester és Medgyesi Imre igazgató

hangverseny első előadása. Fellép: Anima Musicae
Kamaraegyüttes.
November 8. 15 óra: Adventi megbeszélés a civilekkel a

Meghívó

Faluházban.
November 9. 18 óra: Közmeghallgatás

A beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és a

November 10. Szent Márton-nap

kivitelező Strabag Építő Kft. lakossági tájékoztatást tart az

November 11. 10-18 óra: Őszi börze a Faluházban.

M15

autóút

(M1-Rajka

országhatár)

2x2

sávos

November 12. 14 óra: Rajka Green SE - Öttevény

autópályává történő bővítésének kivitelezésére, a kivitelei

November 12. 16 óra: Családi társasjátékozás a

tervek elkészítése és azok engedélyezése elnevezésű

Faluházban.

projekttel kapcsolatban, amelyre tisztelettel meghívja az

November 17. – December 1.: Széchenyi vándorkiállítás

érdeklődőket.

a Faluházban. A kiállítás megtekinthető a Faluház

Helyszín: Hegyeshalmi Polgármesteri Hivatal Díszterem

nyitvatartási idejében.

Cím: 9222 Hegyeshalom, Fő út 134.

November 25. 19 óra: Első gyertyagyújtás. Köszöntőt

Időpont: 2017. november 7. 16 óra 30 perc

mond: Kiss Vince polgármester.

Az építés tervezett befejezése 2020. március 2.

November 26. 16 óra: Családi társasjátékozás a

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Faluházban.
November 30. 17 óra: 25 éves a Zeneiskola. Jubileumi
ünnepi koncert a Faluházban.
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