Jubileumi Találkozó

Önkormányzat
Kérnénk a lakosságot az
Ügyfélfogadási rend

A Német Nemzetiségi Dal- és Kultúregyesület kórusa 2011. május 28-án ünnepelte alapításának
20. évfordulóját, míg fúvószenekarunk idén 10 éves. A jubileum előtt vendégegyüttesek
részvételével felvonulással, majd a Barlangszínházban ünnepi műsorral tisztelegtünk. A
Kőfejtőben a programot Huber Hedvig, az egyesület elnöke nyitotta meg, majd 20 éves
folyamatos kórustagsága elismeréséül Babits Györgynét és Pákozdi Istvánnét, míg 10 éves
zenekari tagságáért Baltigh Mártát, Tompa Zsófiát és Bögi Piroskát köszöntötte. Kezdetektől
tevékenykedő tagjaink Fertőrákos Község Önkormányzatának ajándékát is átvehették. Az ünnepi
műsorban kórusunk és zenekarunk mellett a bánfalvi és az ágfalvi nemzetiségi kórusok, valamint
a müllendorfi fóvószenekar lépett fel. A napot zártkörű bál tette teljessé a Mithrász vendéglőben.
Köszönetet mondok Bendes Imrének, Bendes Balázsnak, Kotsmár Attilának, Kovács Pálnak,
Szentesi Ervinnek és Puskás Csabának a rendezvényhez nyújtott segítségükért illetve
támogatásukért.
Molnár Gabriella
elnökségi tag - a kórus titkára

betartására. Ezzel is
segítve munkánkat.

Falutakarítási akció eredménye.

Ügyfélfogadási rend:
hétfő: du. 13 – 17 óráig
kedd: de. 9 – 11 óráig,
du. 13 – 16 óráig
csütörtök:

de. 9 – 12 óráig
a többi napon nincs
ügyfélfogadás

Orvosi Rendelő
Háziorvosi Rendelő
Fő u. 102.
Tel.:+36/99/355-024

Hírek az iskolából

Háziorvos: Dr. Bóna István

Iskolánk 6 soproni iskolával közösen uniós pályázaton nyert összesen 48 millió Ft-ot szabadidős
tevékenységek lebonyolítására. A projekt nyitó rendezvényére 2011. szeptember 28-án került sor
a TIT-ben, ahol a 7 partner iskola igazgatója aláírta az együttműködési szerződést . A programok
a 2011/12 tanév során kerülnek megrendezésre. A fertőrákosi iskolában ebből a pályázati pénzből
finanszírozzuk a tanév során a felső tagozatos tömegsportot, és sok más rendezvényt.
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Szerkesztőség
E-mail: info@atiweb.eu
E-mail: titkarsag@fertorakos.hu
Telefon: 0620 393 1919

Minden év szeptemberének utolsó csütörtökén egész Európában a kultúrák sokszínűségét és a
kultúrák közötti kommunikációt ünneplik az AFS partnerországok. Idén erre rendezvényre
Sopronban került sor. Büszkék vagyunk, hogy szeptember 29-én részt vehettünk a Sopron
környéki iskolák közül egyedüliként, a kultúrák közötti párbeszéd napja (IDD) alkalmából
rendezett programon a Széchenyi téren. Sok nemzet diákjai mutatkoztak itt be, így az olaszok, a
finnek, a németek, a török fiatalok, de jöttek Japánból, Chiléből, Thaiföldről, Hongkongból is
tanulók. A magyar iskolások sátrában művészetis tanulóink egy nagyszerű társasjátékot
készítettek, ahol az érdeklődők kipróbálhatták tudásukat . Sok játékos kereste fel kis csapatunkat,
és vitte hírül a fertőrákosi iskolások felkészültségét, érdeklődését a kultúrák sokszínűségéről.
Térfigyelő kamera rendszer kiépítésére került sor az új iskolában. A kamerák segítségével éjjelnappal nyomon követhetőek az iskola pályáján történtek. A rongálásokat és a nem megfelelő
viselkedést kívánjuk megakadályozni azzal is, hogy október hónapban elkészült az új iskola
kerítése körbe a patak mentén. Mindezek finanszírozására Fertőrákos Község Képviselőtestülete
1 millió Ft-ot biztosított.
Horváthné Bóka Zsuzsa
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Rákosi Hírmondó
Fertőrákos Község Önkormányzatának tájékoztatója

Kedves Fertőrákosiak!
Kedves Fertőrákosiak!
Hosszú idő telt el az előző Hírmondó megjelenése óta. Nagy
örömömre szolgál, hogy ismét sok embernek mondhatok
köszönetet a falu közösségének önzetlen segítéséért!
Köszönöm:
- a falutakarításban való részvételt:
Pfeifer János(Sas), Horváth János(Kis szarka), Görög József,
Kulcsár Bence(Jánostelep), Winkler Imre, Dr. Ecsédi Károly,
Bögi Ferenc, id. Pataki József, ifj. Pataki József, Pataki Janka,
Heizer Csabáné, Kalmár Károlyné, Lang Viktória, Rákosiné
Balla Márta, Rozsnyák Lászlóné, Őriné Boros Katalin, Zsidyné
Németh Márta, Varga Istvánné, Bögi János, Bendes Imre,
Bendes Balázs, Kósa László, Bendes László, Makk József,
Kalmár Patrik, Németh László, Schlosser Tamásné, Kocsis
Magdolna, Némedi-Varga Andrea, Taubl György, Szűts Róbert,
Molnár Gabriella, Domsi Ferenc, Albert József, Albert Kinga,
Albert Józsefné, Németh Géza, Németh Enikő, Molnár Ferenc,
Johann Gomolka, Gomolka Klára, Fehérvári Béláné,Tarnai
Nándor, Pécsváradi Péter, Farkas Zsolt, Sörös József, Gárdai
Ferencné, Németh Miklósné, Bóka Pálné, Horváthné Bóka
Zsuzsanna, Szentesiné Szabó Éva, Babosné Fritz Júlia,
Szovátiné Rózsa Csilla, Bors Hubáné, Havasiné Szalai Mónika,
Balázs Gabriella, Palkovits Tamásné, Prajcerné Áts Marianna,
Schmidel Bernadett, Makovnik Péter, Tatai László, Tóth Vivien,
Tóth Fanni, Horváth Donatella, Madarász Henrietta, Baranyai
Jázmin, Bogár Ádám, Bogár Attiláné, Harasztdombi Ádám,
Lukács Levente, Lukács Máté, Sörös Csongor, Szalai Adrián,
Joó Júlia, Molnár Fanni, Bujdosó Patrícia, Molnár Bence,
Matláry Fanni, Mészáros Bálint, Németh Anna, Németh Katalin,
Pfeiffer Anna, Schekulin Krisztina, Simon Dávid, Szőke Fanni,
Balogh Szimonetta, Bóka Dániel, Méhesi Eszter, Méhesi Zoltán,
Mészáros Anna, Tóth Szilveszter, Várhelyi Bianka, Horváth
Vivien, Fábián Alexandra, Csete Edina, Pataki Natasa, Lólé
Nikolett, Bognár Krisztián, Varga Rita, Fojtyik Richárd, Pákozdi
Tamás, Görög István, Szalai Lászlóné, Kanizsa Gáborné, Krejci
Rezsőné, Makk István, Kemenes Jánosné, Kemenes János,
Hirschler Ivánné, Gicziné Hoschek Terézia, Giczi Laura, Giczi
Kata, Rákosi Tamara, ifj. Földes Tamás, Matláry Imre, Hideg
István, Nagy Gábor, Bencsik Balázs, Göndöcs Zsolt, Kotsmár
Attila, Pácser Dominik, Ormándi Regina, Krátki Zoé, Kovács
Kinga, Bak Katalin, Kovács Pál, Puskás Csaba, Németh Attila,
Földes Tamás, Rajki János.

- műszaki feladatok megoldását: Galambos György
- zászlórudak készítését: Bögi János
- EU élelmiszersegélyhez az autó biztosítását: Pfeiffer Lajos
- temető kapu zárjának elkészítését: Kiss Roland
- Takarékszövetkezet előtti padot, és a virágtartó elszállítását:
Giczi Zsolt
- kertészeti szaktanácsokat és növények beszerzését: Havasi
Tibor
- rózsakert felszántását, fuvarozást: Németh Attila
- virágültetést, locsolást: Tatai László
- zászlók megvarrását: Fuchsné Sugár Judit
- Tökfesztiválon való részvételt, finomságokat: Pfeiffer
Mónika, Fojtyik József és munkatársai
- közparkjainkba növényeket: Szökőné Varga Zsuzsanna,
Kovács László(Patak sor), Tóth László(Patak sor), Szentesiné
Szabó Éva
- a tavaszi környezetrendezést, a szüreti felvonulás és bál
szervezését: Napos Negyed közössége
- Jubileumi rendezvényt: Német Dal és Kultúregyesület
- felhőszakadás utáni utcatakarítást és az 1. Tűzoltónapot:
Tűzoltó Egyesület
- Kastélykoncertet és a temetőparkoló parkosítását: Rákosi
Fúvósok
- Szentháromság szobor kapujának javítását: Némedi-Varga
Imre
- a templom világításának állandó gondozását: Városi RolandMárton napi rendezvényeket: Havasiné Szalai Mónika, az
iskola nevelőtestülete, Szülői Munkaközösség, Vendégvárók
Egyesülete, Napos Negyed, Fojtyik József, Tatai László Lang
Viktória, Heizer Csabáné, Zsidyné Németh Márta, Őriné Boros
Katalin és az óvoda többi dolgozója, Rákosi Fúvósok
A továbbiakban is számítok falunk valamennyi lakójának
segítségére.
A közelgő ünnepek alkalmából mindenkinek jó készülődést,
békés ünnepeket kívánok!
Baltigh Márta polgármester

Hírmondó Fertőrákos

Hírmondó Fertőrákos
Tisztelt fertőrákosi Lakosok!

Szüreti Felvonulás
Egy napos nyári délutánon, Németh Géza lovaskocsiján
zötykölődve valahol a fertőrákosi határban jött az ötlet. Mi lenne
ha feldíszítenénk a lovaskocsit, Pityuka traktorját és a Bendes
Imcsi szekerét, talán Csapó Imre és Babits Gyuri is csatlakozna
hozzánk és végigmennénk a falun. Valahogy így indult a tavalyi
szüreti felvonulás.
Idén jóval könnyebb dolgunk volt. Már tudtuk mit szeretnénk és a
cél az volt, hogy minél többen csatlakozzanak. Az előkészületek
közt szerepelt a rákosi borosgazdák, vendéglátóhelyek felkeresése.
Nagy örömünkre szolgált, hogy rengetegen elfogadták a felkérést
és jószívvel ajánlottak fel néhány liter üde nedűt a pincéjükből.
A Rákosi Fúvósok nélkül elképzelhetetlennek tartottuk a
felvonulást, így velük előre egyeztettünk, mely hétvégén érnek rá
és csak ezután fixáltuk le az időpontot. Idén is fantasztikus
alaphangulatot biztosítottak a megmozduláshoz.
A felvonulás előtt kb. 10 nappal elkezdtük a szalmabábuk
készítését. A rossz idő ellenére sokan lejöttek a focipálya mellé és
részt vettek a közel 50 darab jól öltözött úr és bájos hölgy életre
keltésében, akik aztán ellepték a falu portáit. Némelyikükkel biztos
Önök is találkoztak.
Szeptember 3-án, szombat reggel elkezdtük feldíszteni a
járműveket - több száz lufival, tömött fehér és vörös
szőlőfürtökkel, virágokkal, színes szalagokkal. Ebéddel Fojtyik
Józsi lepett meg bennünket. A menü karfiolleves és húsgombóc
volt paradicsomszósszal meg krumplival. Igazán jól esett! Ezt
követően mindenki hazament, hogy felfrissítse magát, majd
délután, mintha 50 évet visszamentünk volna az időben, fehér
inges, kék kötényes, kalapos szőlősgazdák, és csodaszép, színes
ruhás fiatalasszonyok kezdték ellepni a Kőfejtő területét.
Az idő roppant kegyes volt hozzánk és a menet 3-kor el is indult.
Elől voltak a lovasok, aztán jöttek a fúvósok, akiket traktor
szállított.
A gyermekek és a szomjazó felnőttek örömére egy díszes
kisteherautóból hol cukorka hullott, hol pedig finom nedű folyt.
Kosarakból kínáltuk a pogácsát, sós süteményeket és a finom,
Fertő partján termett szőlőt. Akinek nem jutott hely a
lovaskocsikon vagy a traktorokon, az gyalog ment végig a falun.
Sőt, voltak olyanok is akiket talicskában kellett tolni! csatlakozása
és fellépése.
Újabb színfoltot jelentett idén a Német Dal és Kultúregyesület
csatlakozása és fellépése.
Nemcsak dalaikkal, de gyönyörű egyenruhájukkal is emelték a
program fényét. Ki kell emelnünk a kovács-dombi asszonyokat is!
Vidám külsejükkel, pompás ruháikkal mosolyt fakasztottak a
bámészkodók arcára. A felvonulásban részt vettek a fertőrákosi
focisták és az önkéntes tűzoltók is.

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2011. II. félévben Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeleteket fogadta el:

Szirénagyakorlat

A menet időnként lassított, vagy megállt. A Kovács
kocsma és a Park Betérő díszes standdal, itallal és zsíros
kenyérrel kínálta a felvonulókat.
A falu végén megfordultunk és a focipálya mellett
felállított sátorban vendégeltük meg a résztvevőket.
Családias, piknik jellegű hangulat hatotta át parkunkat.
A felvonulást finom vacsorával, szüreti mulatsággal
zártuk a Puskás vendéglőben.

Tájékoztatom a község lakosságát, hogy
november 21-én
délután országos
szintű katasztrófavédelmi
riasztási gyakorlatra
kerül sor. Ennek keretében a délután folyamán előre láthatólag
18.00 óra körül
megszólaltatjuk
Fertőrákoson is a
szirénát.
Ez egy gyakorlat,
kérem ne ijedjenek
meg.

Kellemes nap volt, köszönjük
szereplőknek s a borosgazdáknak!

Baltigh Márta
polgármester

a

résztvevőknek,

Großengottern
Testvértelepülésünk Großengottern
szeptemberben
ünnepelte fennállásának 1200. évfordulóját. Az
ünnepségen községünket 5 fős delegáció képviselte.

- 13/2011. (VI. 30.) rendelet a helyi állattartás szabályairól.
Ezen rendelet - többek között - belterületen meghatározza a mezőgazdasági haszonállatok
(szarvasmarha, ló, sertés, baromfik, méhek stb.) és kedvtelésből tartott állatok (eb, macska,
postagalamb) számát és tartásuk körülményeit, valamint a kóbor állatokkal kapcsolatos szabályokat.
A tartott állatok számára vonatkozóan a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.
-

14/2011. (VI. 30.) rendelet a közterületek használatáról szóló 9/2007. (VII. 1.) Ör.
módosításáról
A korábbi, közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletet melléklete (a
közterülethasználati díjak mértéke) módosult.
-

15/2011. (X. 15.) rendelet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
4/2011. (III. 1.) Ör. módosításáról.
Törvényi változások miatt a lakásfenntartási támogatás igénylésének szabályai megváltoztak.
16/2011. (X. 15.) rendelet az egyes közterületeken történő dohányzás tilalmáról szóló
rendelet.
Ez a rendelet 2011. október 15. napjától megtiltja az alábbi intézmények és közterületeken való
dohányzást:
-

a) Fertőrákos Község Önkormányzatának oktatási-nevelési, szociális és egészségügyi
intézményeinek területén,
b) Fertőrákos működő játszóterein,
c) Fertőrákosi buszmegállók területén,
d) Fertőrákosi Polgármesteri hivatal egész területén,
e) Fertőrákosi Kultúrház egész területén,
f) Fertőrákosi Könyvtár egész területén,
g) Az a)-g) pontban felsorolt intézmények, épületek illetve építmények telekhatárától számított
20-20 méter távolságban.
Tájékoztatom a T. Lakosságot, hogy a Képviselő-testület 2010. július 6-i ülésén elfogadta a 8/2010.
(VII. 16.) rendeletet az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről. A fenti rendelet 5. § (3)
bekezdése alapján
„A száraz avar és kerti hulladék égetése megfelelő légköri viszonyok (szélcsend) esetén október 1-től
április 30-ig, hétfői és pénteki napokon, 1400-1800 óra közötti időszakban végezhető”.
A rendeletek megtalálhatók a kihirdetésük idején a Polgármesteri Hivatal (9421 Fertőrákos, Fő utca
139.) hirdetőtábláján, valalmint a www.fertorakos.hu honlapon.
dr. Nagy Attila
jegyző

