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November 10-én Szent Márton nap alkalmával
előkerültek a szekrény mélyéből a lampionok.
Délelőtt a harmadik órában az iskolások
Márton-napi műsorral emlékeztek meg a rajkai
templom
védőszentjéről.
Délután
a
hagyományokhoz híven az óvodában az óvodai
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csoportok eljátszották a Márton-napi legendát,
verseltek-énekeltek, és teadélutánra invitálták a
szülőket.
17 órakor az iskolások és az óvodások a
szülőkkel, pedagógusokkal közösen vonultak az
óvodától a katolikus templomhoz. Az óvodások
lampionos dalokat énekeltek magyar és német
nyelven.
A műsor után a szülők és gyerekek forró teával,
pogácsával ünnepeltek a templom előtti téren. A
vendéglátást a Rajkai Német Önkormányzat

Decemberi gondolatok
Advent a készülődés ideje. Arra is tanít, hogy a
mai, gondokkal teli világban kicsi békére leljünk,
reménykedjünk a jóban. Mindezt úgy, hogy jó
cselekedeteket hajtsunk végre, jó példákkal
járjunk elöl a fiatalabb generáció számára.
Ekkor és csakis ekkor fogjuk tudni nyugodt
lelkiismerettel, örömmel ünnepelni a legszebb
ünnepet, a Karácsonyt.
Mindenkinek kellemes karácsonyvárást kíván:
A szerkesztőség

szervezte.
Pollák Eszter

Újságunk letölthető!
www.rajka.hu
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Beszámoló az október 31-i testületi ülésről

támogatást is részesült, pl. Ipari területfejlesztés
177.829 e Ft, Közvilágítás fejlesztése Víztorony
utcában 22.800 e Ft, Iskola energetikai

Elsőként a képviselő-testület határozatot hozott
közcélú szennyvízelvezető és tisztító rendszer
működtetéséről
kötendő
vagyonkezelésiüzemeltetési szerződés jóváhagyásáról, valamint
a
közcélú
ivóvízrendszer
rendszer
működtetéséről
kötendő
vagyonkezelésiüzemeltetési szerződés jóváhagyásáról.

korszerűsítése 139.734 e Ft. A költségvetés
egyensúlyának
biztosítása
érdekében
a
kiadásokat az előirányzat szerinti mértékben
javasolja elfogadni. Az önkormányzat működési
költségvetése kis mértékben 47 e Ft-tal
növekedett. Az óvoda költségvetése is nőtt 76 e
Ft-tal. A dologi kiadás előirányzata 8.923 e Fttal növekszik. Az ellátottak juttatása az ápolási
díj és a települési támogatás előirányzata 550 e
Ft-tal nő. Civil szervezetek, társulások,

Második napirendi pontban a képviselő-testület
úgy határozott, hogy a Rajka 239 hrsz-ú „kivett
beépítetlen terület” művelési ágú 773 m2
nagyságú ingatlan területéből kikerülő 239/2
hrsz-ú 55 m2 nagyságú „kivett önkormányzati
közút” művelési ágú ingatlant térítésmentesen
átveszi annak tulajdonosától.
Harmadik napirendi pontban a képviselő-testület
határozatot hozott az önkormányzati tulajdonú
Horgász tavak bérbeadásáról a Rajkai
Horgászegyesület javára 15 éves időtartamra.

egyházak támogatás előirányzata 2 375 e Ft-tal
nőtt, amiből a Német Önkormányzatnak átadott
1. 970 e Ft, az iskola támogatása. A beruházási,
felújítási előirányzat 357.510 e Ft-tal nő. Az
óvoda beruházási előirányzata nem változik, és
a Közös Hivatalnál sem változik az előirányzat.
A képviselő-testület az előirányzat módosítását
elfogadta, és rendeletet alkotott a 2017. évi
költségvetés módosításáról.

A következőben a képviselő-testület határozatot

Hatodik napirendi pontban a képviselő-testület

hozott az E. ON Energiakereskedelmi Kft.
villamos energia ajánlatának jóváhagyásáról.

határozatot hozott a nyugdíjasok részére
nyújtandó téli többletkiadások enyhítésére
szolgáló támogatás mértékéről. A támogatás
mértéke: 4000 Ft/fő. A támogatás feltételeit
önkormányzati rendelet szabályozza.

Ötödik napirendi pontban a képviselő-testület
határozatot hozott a költségvetés előirányzat
módosításáról. Kiss Vince polgármester
elmondta, hogy az önkormányzat 2017. évi
költségvetési
rendelete
III.
negyedévi
módosításának tervezetét terjeszti elő. A
tervezés során áttekintették az önkormányzat és

Hetedik napirendi pontban a képviselő-testület
határozatot hozott a Rajka 333 helyrajzi számú
ingatlan értékesítéséről.

intézményei feladatait a pénzügyi szükségletek
és lehetőségek összhangjának megteremtése
érdekében. A 2017. évi költségvetés előirányzati
főöszeg a kiadási és bevételi oldala 365.632 e
forinttal nő. Az önkormányzat részesült
pótirányzatként 2 292 e Ft-ban. A Gyvt.
Erzsébet-utalvány támogatásaként 43 e Ft-ot
kapott az önkormányzat. Több pályázati

A következőben a képviselő-testület határozatot
hozott a Településképi Arculati Kézikönyv és a
településvédelemről szóló rendelet tervezet
tartalmáról. A Pénzügyi- és Településfejlesztési
Bizottság javaslatot tett a TAK néhány
ábrájának változtatására. Az elkészült anyagot
2017. november 9-i közmeghallgatás keretén
belül mutatták be a község lakóinak.
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Kilencedik napirendi pontban a képviselőtestület határozatot hozott a Rajka Szent István u.
21. sz. ingatlan (védőnő számára) bérbevételéről.

Bemutatkozik az iskola Diákönkormányzata

A bérlet időtartama alatt a védőnő 50 ezer Ft/hó
albérleti díj megfizetésére kötelezett, melyet az
önkormányzat által kiállított számla ellenében
kell megfizetnie.
Tízedik napirendi pontban a képviselő-testület
határozatot hozott rendezési tervmódosítás iránti
kérelméről. A képviselő-testület úgy határozott,
hogy a szomszédos ingatlan tulajdonosai
nyilatkozatának beérkezésééig elhalasztja a
döntést.
A következőben a képviselő-testület határozatot
hozott a Víztorony utca és környezete
közvilágításának kiépítéséről. A Víztorony utca
és környezete közvilágításának kivitelezéséhez
szükséges többlet költségeket a 2017. évi
költségvetés tartalék előirányzatának terhére
biztosítja.

A
diákönkormányzat
(továbbiakban DÖK),
érdekvédelmével,
az

Tizenkettedik napirendi pontban a képviselő-

az
a
szervezet
amely a diákok
iskolai
diákélet

koordinálásával, egyes meghatározott esetekben
szervezéssel foglalkozik.
Minden tanulói
jogviszonnyal rendelkező diák tagja lehet.
Politikailag semleges, nem elkötelezett egyetlen
világnézet, vallás mellett sem. Működése,
jogainak s kötelezettségeinek gyakorlása során
messzemenően érvényre juttatja az egyenlő
bánásmód elvét. Alulról építkező szervezet.
Képviselője osztályonként 2-2 tanuló. Az
osztályok által delegált képviselők alkotják a

testület határozatot hozott a Mosonmagyaróvári
Térségi Társulás Társulási szerződésének
módosításáról és a Mosonmagyaróvári Térségi
Társulás Társulási szerződésének aláírásáról.
Végezetül a polgármester elmondta, hogy a
Németjárfalu felé vezető út megépítésére
benyújtott pályázat támogatást nyert a
határmenti bizottság ülésén, így remélhetőleg
2019. év végéig az autópálya kiépítése során

DÖK vezetőségét. Elnökét a tagok titkos
szavazással választják meg. Döntési jogai (a
tantestület véleményének kikérésével): saját
működésének
meghatározása,
hatáskörei
gyakorlása,
szervezeti
és
működési
szabályzatának megalkotása, egy tanítás nélküli
munkanap
programjának
meghatározása,

megépülő körforgalommal együtt elkészül.
Az iskola energetikai felújításának elvégzéséhez
szükséges a kivitelezési tervek elkészítése, ezért
azzal megbíztak egy tervezőt annak érdekében,
hogy a közbeszerzés sikeres legyen.
Pollák Eszter
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iskolarádió létrehozása és működtetése,
egyetértési, véleményezési jog.
Az éves munkaterv alapján minden hónapra jut

Visszatekintés a novemberi rendezvényekre
November 2-án Egészségnapot szerveztünk a

valamilyen rendezvény, amiben az DÖK tagjai
részt vesznek, vagy éppen segédkeznek. Ilyen a
Halloween-party, adventi gyertyagyújtások,
Valentin-napi bál, Karaoke-party, Békefi-nap.
Minden májusban Diákparlamenti ülésen
tájékoztatják a tanulókat az aktuális hírekről és
az DÖK éves munkájáról. A tantestületen belül,
egy úgynevezett DÖK segítő tanár tartja a
kapcsolatot a pedagógusok és a Szülői Munka
Közösség tagjaival. A pedagógus feladatai közé

Faluházban. A program keretében a felnőtt
lakosságot
szűrővizsgálatok,
masszázs,
egészséges életmódról szóló előadások, jóga, a
gyerekeket kézműves játszóház várta. A
vérnyomás, vércukor és testtömeg-index mérést
Dr.
Csiba
Judit
szakgyógyszerész,
a
látásvizsgálatot a mosonmagyaróvári Zsuzsa
Optika vállalta. Előadást Rostáné Kuller Éva
helyettes védőnő, valamint Lendvainé Keresztes
Mária
dietetikus
tartott.
Masszázzsal

tartozik többek között a gyűlések koordinálása,
levezetése. Segédkezik egyes problémák
megoldásában, tanácsokat ad, az aktuális
programok lebonyolításában, előkészítésében is.
Az idei tanévben a DÖK segítő pedagógus
szerepét Deákné Juhász Éva helyett Gansberger
Mónika vette át.
Ez úton szeretnénk megköszönni Muci néninek
azt a rengeteg munkát, energiát és befektetett
időt, amit a DÖK segítésének ideje alatt fordított
a tanulókra.

Mészárosné Stencinger Ildikó, gerincjógával
Szabó Judit mozgatta meg az érdeklődőket. Aki
megéhezett, Csiffáry Zoltánné zöldség és
gyümölcskreációiból kóstolhatott. A gyerekek
Gyurics Nikoletta családsegítővel gyümölcsös
hűtőmágnest készíthettek dekorgumiból.
November 6-án a Filharmónia Nonprofit Kft. és
a Békefi Ernő Általános Iskola és AMI,
valamint a Faluház szervezésében az idei év első
filharmónikus ifjúsági bérletes előadásra került
sor a Faluházban.

Tagok:
Elnök - Takács Nóra 8. o., alelnök- Matusich
Anna 6. o., titkár – Rajki Ábel 6. o.
1. o.: Szarka Éva, Lukovics Máté Béla
2. o.: Pammer Liza, Molnár Gergely
3. o.: Török Bence, Polgári Alexandra
4. o.: Pammer Lili, Piacek Alma
5. o.: Sághy Dorina, Pintér Bálint
6. o.: Matusich Anna, Rajki Ábel
7. o.: Gombkötő Ramóna, Domonkos Alexa
8. o.: Takács Nóra, Holzmann Viktória

Az Anima Musicae Kamaraegyüttes Szerenádok
c. műsorát hallgathatták meg az iskolások.
November 11-én a Faluházban szlovák anyukák
őszi ruhabörzét rendeztek. Műsort adott: Rajka
Dance hiphop-tánccsoport valamint Mici és
Miau szlovák bábszínház.

Gansberger Mónika
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November 30-án ünnepi koncerttel ünnepelte a
rajkai zeneiskola fennállásának 20. évfordulóját.
(A zeneiskoláról részletes cikket a januári

Hagyományőrző gálaest
A

számban közlünk. - a szerk.)

mosonszolnoki

Kaláka

Néptánccsoport

Hagyományőrző Gálaestet szervezett november
25-én a helyi Művelődési Házban, ahol a
vitnyédi Énekes Lenke Hagyományőrző
Néptánc Együttes mellett a rajkai Ragendorf
Táncegyüttes is bemutatkozott. A rendezvényen
évek óta teltház előtt nagy sikerrel fellép a rajkai
csoport, jó barátságot ápolnak a mosonszolnoki
néptánccsoporttal.
Pollák Eszter

Pollák Eszter

A Faluház és a Könyvtár hírei
Január első hetétől szeretnénk nyugdíjasok
számára egy könnyed, egészségmegőrző,
prevenciós, ugyanakkor szórakoztató Senioröröm- táncot indítani. Az oktatás hetente
egyszer egy órában történik. Bővebb információ
és jelentkezés Pollák Eszternél (30/423-84-64).
A könyvtárba új könyvek érkeztek. A
felnőttek számára romantikus regények,
turisztikai
és
szabadidő
témakörben
szakkönyvek, a gyerekek számára új
mesekönyveket kaptunk. Bővült a könyvtár
meséket, klasszikus műveket tartalmazó
hangoskönyvekkel.
A
hangoskönyvek
multimédiás
lejátszó
(pl.
CD-lejátszó)
segítségével meghallgatható dokumentumok,

Újraindul a személyszállítás a
Pozsony Ligetfalu - Rajka vasútvonalon
Mintegy 10 év szünetet követően újra lehet
közlekedni a Pozsony Ligetfalu – Rajka - Győr
vonalon. December 10-től mindkét irányba napi
tíz vonatpár fog közlekedni. A járatokat a
GYSEV üzemelteti majd.
A vonatok menetrendje jelenleg még nem áll
rendelkezésre, a következő lapszámban közöljük,

melyek látássérült emberek számára lehetővé
teszik az irodalmi művekkel való ismerkedést. A
hangoskönyvek kölcsönözhetőek. Kölcsönzési
idejük: 1 hét.
Pollák Eszter

annak érdekében, hogy az utazó közönség
megismerje.
A vonal megnyitásával lehetőség nyílik
ligetfalusi átszállással Bruck és a Fertő-tó
irányába vasúton eljutni. A későbbiek folyamán
lehetőség lesz kerékpár szállítására is.
Forrás: www.kisalfold.hu

Tájékoztató
A könyvtár december 15-től január 1-ig

Adj vért, ments meg egy életet!

szabadság miatt zárva. A faluházban az eddig
megszokott állandó programok ez alatt az
időszak alatt a programfelelősöktől függően
kerülnek megrendezésre. Bővebb tájékoztatást
tőlük kell kérni!
Pollák Eszter

A Magyar Vöröskereszt helyi szervezete 2017.
december 12-én 14 órától váradást szervez az
általános iskolában. Várjuk mindazokat a jó
szándékú embereket, akik véradásukkal
szeretnének segíteni rászoruló embertársaikon.
Pollák Eszter
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Virágos Magyarország: Az év települése díj

A Rajkai Önkéntes Tűzoltó, Polgárőr,
Természetőr Egyesület hírei
Megérkezett az SZJA 1 % felajánlás az
egyesület részére. Köszönünk mindazoknak akik
az egyesületünk részére ajánlották fel adójuk
1%-át.
Október 29-én vasárnap, a viharos időjárás
tűzoltóinknak is munkát adott. A délelőtt
folyamán Mosonmagyaróváron a Károly út 70.
számhoz riasztották tűzoltóinkat, ahol 3 kidőlt fa
egy társasház bejáratát torlaszolta el. Egységünk
feldarabolta a kidőlt fákat és szabaddá tették a
társasház bejáratához vezető utat.
Délután Rajkán a Móricz Zsigmond utcában az
egyik lakóháznál a viharos szél megkezdte a
hullámlemezes tetőt. Egységünk 6 fővel percek
alatt a helyszínre vonult és megjavította a
megrongálódott tetőt. Az eseményekről a
Kisalföld napilap is tudósított.
November 10-én tartották az óvodások és az
iskolások
a
hagyományos
Márton-napi,
lampionos
felvonulást.
Az
eseményt
polgárőreink biztosították.

Idén Veszprém adott helyet a Virágos
Magyarország
környzetszépítő
verseny
díjátadójának. A versenyre több mint 300
település nevezett be. Rajka „Az év települése”
kitüntető címet nyerte el.
Községünk minden évben benevez a
környezetszépítő
versenyre,
2014-ben
hazahozhatta a fődíjat.
Kiss Vince polgármester úr a Kisalföld c.
napilapnak úgy nyilatkozott, hogy a fődíj
elnyerése óta a rajkaiak egyre több virágot
ültetnek portájuk előtt. Az önkormányzat 50100 egynyári palántával jutalmazza a
faluszépítésben élen járók fáradozását. Az
önkormányzat is nagy gondot fordít arra, hogy a
községünkben
élőknek
minél
jobb
életkörülményeket biztosítsanak. Évente kb. 2
millió forintot biztosítanak a kétszeri
virágosításra. A Rajkai Hármashatár Kft.
munkatársai szépen rendben tartják a köztereket,
ápolják-gondozzák a virágokat. Méltán dicsérik

Idén ünnepelte fennállásának 130 éves
évfordulóját a Dunakiliti Önkéntes Tűzoltó
Egyesület.
November 11-én nagyszabású ünnepségen
emlékeztek meg a jubileumról. Az eseményre
egyesületünket is meghívták, és egy szép
ajándékkal köszöntöttük a jubiláló egyesületet.
November 18-án került lebonyolításra a 40 órás
tűzoltó
alaptanfolyam
záróvizsgája
a
Mosonmagyaróvári
Katasztrófavédelmi
Kirendeltségen. A résztvevők először elméleti
majd gyakorlati tudásukról adhattak számot. A
vizsgán 3 rajkai tűzoltó is sikeres vizsgát tett.
Gratulálunk nekik és további munkájukhoz sok
siker kívánunk!
Sándorné Hönigmayer Erzsébet

a település szépségét az idelátogatók.
Forrás: Mészely Réka: Rajka lett az év
települése. In: Kisalföld, LXXII./274. szám -9.p)
Pollák Eszter
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Az Iskola hírei

a rezsim idején megvonták hitoktatói engedélyét.
Jól mutatja történelmi tisztánlátását, hogy
néhány évvel az 1956-os események után az

November 20-i héten az iskolában elkezdődött
az adventi készülődés. Az osztályokban a
tanulók szebbnél-szebb dolgokat készítettek a
decemberi iskolai karácsonyi vásárra.
November 23-án elkezdődtek a zeneiskolai
vizsgák. A tanulók nagyon ügyesen szerepeltek.

alábbi megállapítást teszi: - „Ma már a
történelem ítélőszéke előtt tisztázott kérdés,
hogy az 1956-os ellenforradalom magyar
szabadságharc volt.”

Forrás: Békefi Ernő Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola facebook oldala
Pollák Eszter

100 éve született főtisztelendő Vitéz István
rajkai plébános, tiszteletbeli esperes
Vitéz István 1917. május 5-én született
Barbacson. Szülei Vitéz István és neje Nagy
Margit helyi földművesek. Hét gyermekük
közül kettő a papi hivatást válassza. (Vitéz
Tivadar vértesboglári plébános)
Vitéz Istvánt a győri tanulmányok után 1942.
június 21-én szenteli pappá báró Apor Vilmos
püspök. Bükkön segédlelkész 1942-től 1943-ig,
majd káplán Rajkán 1943-tól 1947-ig és
Mosonmagyaróváron 1947-től 1955-ig. 1955-től
rajkai plébános 1983. augusztus 22-i nyugdíjba
vonulásáig. Nyugdíjazását követően a győri
karmelitáknál egészsége megromlásáig végzett
papi szolgálatot.
1992. július 2-án aranymiséjét az általa nagyra
becsült hívei jelenlétében celebrálta az utódja -

Vitéz István nyugdíjba vonulása után 1991-ben
„Liszt, a magyar” címen kiadta a helyi kötődésű
zeneszerzőről irt könyvét, majd a korábban
összegyűjtött iratokat Rajkai Krónika címen
füzetté szerkesztette. A helytörténeti dolgozatot
1993. május ötödikén adta közre - szeretettel
ajánlva - dr. Altorjai Apor Vilmos báró

főtisztelendő Hrotkó Géza plébános - idején
felújított templomban.
Életének 77. évében Győrben hunyt el 1994
január 14-én. Barbacson temették el paptársai
és a hívek jelenlétében.
Vitéz Istvánt egész élete során végig kísérte a
magyarságtudat, a tiszta értékek megismerése és
megbecsülése. Nagyrabecsülendő nézetei miatt

megyéspüspök tiszteletére.
Ezúton köszönjük a hívekért végzett odaadó
munkáját és a helytörténeti leírását.
Források: Győr Egyházmegyei
gyor.egyhazmegye.hu

Levéltár,
Kiss Vince
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Programajánló

Adventi programok
December 2., szombat

December 1. 15-17 óra: Karácsonyi vásár az

19 óra: Első gyertyagyújtás a Szabadság téren.
Adventi
köszöntőt mond
Kiss
Vince
polgármester, műsort ad a Rajkai Nyugdíjas
Kórus.
21 óra: Jótékonysági Mikulás-diszkó a
Sportegyesület javára a Faluházban.
December 4., hétfő
10 óra: Várjuk a Mikulást! Juhász Katalin
interaktív gyermekműsora a Faluházban.
December 5., kedd

iskola dísztermében.
December 2. 19 óra: Első gyertyagyújtás a
Szabadság téren.
December
2.
21
óra:
Mikulás-napi
jótékonysági diszkó a Sportegyesület javára a
Faluházban.
December 4. 10 óra: Várjuk a Mikulást! Juhász
Katalin interaktív gyermekműsora a Faluházban.
December 5. 15:30-tól Mikulás-felvonulás a
Polgárőrök és az Ádám-Család Lovastanyája

15:30 óra: Lovas-felvonulás az óvodától.
Állatsimogató a főtéren.
19 óra: Új Moson-Szél Egyesület műsora a
Szabadság téren.
December 8., péntek
17 óra: Kreatív alkotók adventi kiállításának
megnyitója a Faluházban.
December 9., szombat
18 óra: Szentmise a Római Katolikus
Templomban, közreműködik a Dunakilitiért
Egyesület és Rajka Egyházközség Vegyeskara.

szervezésében.
December 8. 17 óra: II. Kreatív Kézműves
Kiállítás megnyitója. A kiállítást megnyitja:
Molnár
Kálmánné,
a
Rajkai
Német
Önkormányzat elnök asszonya. Közreműködik:
Bencsics Boldizsár tanuló.

19 óra: Második gyertyagyújtás a Szabadság
téren.
December 10., vasárnap
13 óra: Mikulás-túra indul a Szabadság térről.
December 16., szombat
10-18 óra: Kézműves vásár a Faluházban.
19 óra: Harmadik gyertyagyújtás a Szabadság
téren, műsort ad: Békefi Ernő Általános Iskola.
December 17., vasárnap
10-18 óra: Kézműves vásár a Faluházban.

December 12. 14 óra: Német szavalóverseny az
iskolában.
December 12. 15:30-19:30: „Adj vért, ments
meg egy életet!” Véradás az iskolában.
December 13. 15 óra: A Rajkai Nyugdíjas
Klub karácsonyi összejövetele a Faluházban.
December 16. 19 óra: Harmadik gyertyagyújtás.
December 16-17. 10-18 óra: Vianočný
Handmade Trh v Rajke. Karácsonyi kézműves
vásár a Faluházban.

17 óra: Szlovák nyelvű bábelőadás a Faluházban.
December 23., szombat
19 óra: Negyedik gyertyagyújtás a Szabadság
téren, műsort ad az Óvoda.
December 31., szombat
15 óra: Szilveszteri Szaladgálás

December 23. 19 óra: Negyedik gyertyagyújtás
a Szabadság téren.
December 31. 15 óra: Szilveszteri szaladgálás.

December
9. 19
óra: Második
gyertyagyújtás a Szabadság téren.
December 10. 13 óra: Mikulás-túra indul a
Szabadság
térről.
Útvonal:
HivatalTanösvény-Hallépcső-Wirtel-Hivatal
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