Rákosi Hírmondó

LAPSZÁM:

1

Márton-napi megemlékezés

Önkormányzat
Kérnénk a lakosságot az
Ügyfélfogadási rend
betartására. Ezzel is
segítve munkánkat.
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

Általános Iskolánkban 1996 óta minden évben
megemlékezünk Szent Márton napjáról.
Így volt ez az idén is. Az ünnepséget megelőző
hetekben lázas munka folyt az alsó tagozatban.
A gyerekek szebbnél szebb lampionokat
barkácsoltak, dalokat, mondókákat tanultak. A
és
nagyobbak egy körtáncot tanultak be,
lelkesen gyakorolták a furulyadarabokat.
Majd eljött Szent Márton napja is. Délután 5
órakor meggyújtottuk lampionjainkban a kis
mécseseket , és a Kőfejtőtől indulva kivonultunk
az utcára, ahol a falu apraja-nagyja már várta a
kedvenc Márton-napi dalaikat éneklő gyerekeket.
Az
alsósok
énekét
a
Német
Dal-és
Kultúregyesület fúvószenekara kísérte.
A Középső iskola kapujánál minden felvonuló
örömére „Márton ludakkal” várt bennünket
Németh Géza és Farkas Zsolt. Az udvaron pedig
a Márton-napi tűz varázsolta el a gyerekeket. A
német és magyar nyelven folyó ünnepségen a
Viking hagyományőrző csoport felelevenítette a
szenthez kapcsolódó legendákat. Az alsó
tagozatosok
pedig
tánccal,
énekekkel,
furulyajátékkal, libás versekkel gazdagították a
műsort..
Az udvar szinte zsúfolásig tele volt, hiszen
velünk ünnepeltek az óvodás csoportok is az
óvodapedagógusokkal,
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Fertőrákos Község Önkormányzatának tájékoztatója

E számunk
tartalmából
Köszöntő, Megújul Honlapunk, 1. oldal
Óvodai hírek, Avarégetés szabályai 2. oldal

szülők, nagyszülők, hozzátartozók , települési önkormányzatunk és a Cigány és
a Német Önkormányzat képviselőtagjai.
A műsor után a Márton-napi tűz köré
húzódtak gyerekek és felnőttek,és egy
pohár forró tea/forralt bor, zsíros kenyér
és finom sütemények mellett együtt
örvendeztek a szép estének, az
együttlétnek.
A rendezvényt támogatták:
Szülői Munkaközösség, fertőrákosi
Cigány Önkormányzat, Bögi Lajos,
Fojtyik József, Vendégvárók Egyesülete,
Napos Negyed, Győr-Moson –Sopron
Megyei Német Önkormányzat.
Köszönet érte!

Új temetői
nyitva tartás

Segítség Devecsernek, Tűzoltó hírek, 3. oldal
Márton-nap, Programajánló 4. oldal

Új temetői nyitva tartást
bevezetését tervezi Fertőrákos Önkormányzata. Temetői

rongálást

követően szükségét érzi
a

temető

zárását,

nyitvatartási

rend be-

vezetését. A nyitva tartásról határozatban kell

Háziorvosi Rendelő

döntenie a képviselők-

Fő u. 102.

nek.

Tel.:+36/99/355-024

Adventi Programok

Programajánló

Háziorvos: Dr. Bóna István
Rendelési idő:
Gyógyszertár nyitva tartás:
Hétfő, kedd, csütörtök,
péntek: 08:00-12:00
Szerda 15:00-18:00

Dec.19-én 11.00 órától kézműves adventi vásárt szerveznek a fertőrákosi Alkotókör tagjai a
Puskás Sörkertben.
A Vendégvárók programja a következő:
Minden adventi vasárnap gyertyagyújtásra hívjuk községünk lakóit a Kastélyba.
A programok 16.30 - kor kezdődnek.
A gyertyagyújtás után a templomban folytatódnak az adventi rendezvények.

A fertőrákosi Német Önkormányzat valamint a Német Dal- és Kultúregyesület

Posta
Nyitva tartás:
Hétfő - Péntek:
07:40-15:40
Szerda 15:00-18:00
Ebédidő:
12:00-12:30 -ig

Szerkesztőség
E-mail: info@atiweb.eu
E-mail: titkarsag@fertorakos.hu
Telefon: 0620 393 1919

szervezésében – az ádventvasárnapi gyertyagyújtásokat követően – de csak a második
ádventi vasárnaptól kezdődően!!! – templomi ádventi koncertekre kerül sor mindig 18.00 órai
kezdettel a következőképpen:
 2010. dec. 5., vasárnap 18.00 óra:
„Orgona bemutató ádventi koncert” Közreműködik: Kuzsner Péter orgonaművész
 2010. dec. 12., vasárnap 18.00 óra:
Ádventi koncert Közreműködik: Óvodánk németes csoportja (3 énekkel), az alsó-ausztriai
Pfaffstätteni Ifjúsági Kórus, a Német Dal- és Kultúregyesület kórusa (2 művel zárásként)
 2010. dec. 19., vasárnap 18.00 óra:
Ádventi záró koncerten Közreműködik a Német Dal- és Kultúregyesület kórusa és
„Rákosi Fúvósok” fúvós együttese.
A koncertek tehát kapcsolódnak a Kastély előtti ádventi gyertyagyújtásokhoz (azokat követik)
és ezekkel együtt kínálnak tartalmas programot s szép élményt minden érdeklődőnek, akiket
a szervezők nevében ezúton is nagy szeretettel hívunk és várunk!

Rákosi Hírmondó 2010. November Fertőrákos Község Önkormányzatának tájékoztatója www.fertorakos.hu

Megújul a falu
honlapja
A

község

honlapjának

felújítása mellett döntött az
önkormányzat.
rendszerben
követhető
meket

A

régi

nehezen
tartalmi

egy

ele-

átláthatóbb

rendszer váltja fel. Kérjük
az

Egyesületeket,

lalkozókat,

Vál-

Éttermeket,

Szállásadókat, hogy adataikat és elérhetőségeiket
juttassák

el

részünkre.

Szerkesztő: Pácser Attila
E-mail: info@atiweb.eu

Kedves Fertőrákosiak!
Szeretettel köszöntöm Önöket abból az
alkalomból, hogy Albert Kinga, Pácser Attila és
Szentesi Ervin gondozásában újra megjelenik a
„Rákosi Hírmondó”.
Remélem, mindenki megtalálja benne a
számára fontos és hasznos információkat.
Engedjék
meg,
hogy ezúton
mondjak
köszönetet minden fertőrákosinak, aki a
vörösiszap
károsultjainak
megsegítésére
szervezett gyűjtőakciót adományával, vagy
munkájával támogatta.
Külön köszönöm a Sörös családnak, hogy a
gyűjtést Fertőrákos nevében kezdeményezték,
szervezték és bonyolították.
Fojtyik
Józsefnek
és
munkatársainak
köszönöm,
hogy
Fertőszéplakon
a
„Tökfesztiválon” finom és különleges ételeikkel
öregbítették falunk hírnevét.
Pácser Attilának köszönöm, hogy szerkeszti
Fertőrákos megújuló honlapját is!
Havasiné Szalai Mónikának, az iskola és az
óvoda
pedagógusainak,
a
gyerekeknek
köszönöm a hangulatos Márton-napi lampionos
felvonulást és a műsort, a Cigány Kisebbségi
Önkormányzatnak pedig a rendezvény anyagi
támogatását!
Nagyon örülök annak, hogy a falunk szépítése,
fejlesztése érdekében sokan felajánlották a
segítségüket.
Számítok mindenkire. Fogjunk össze, tegyük
falunkat közös erővel a Fertő tó fővárosává!
Hamarosan itt az ádvent. Várjuk Önöket a
Vendégváró
Egyesület
hagyományos
gyertyagyújtásán valamint a Német Dal- és
Kultúregyesület és a Német Önkormányzat által
szervezett, szép templomi hangversenyeken!

Baltigh Márta
Polgármester

Október 18-án megalakult Fertőrákos új
képviselő testülete.
Polgármester: Baltigh Márta
Alpolgármester: Szentesi Ervin
Képviselők:
•

Dr. Ecsédi Károly

•

Földes Tamás

•

Kovács Pál

•

Puskás Csaba

•

Wild Róbert

A képviselő-testületi bizottságok tagjainak
névsora
Pénzügyi Bizottság
Földes Tamás
elnök
Kovács Pál
Puskás Csaba
Majorosné Nagymarosi Rita külsős tag
Csóka Zoltánné
külsős tag
Szociális Bizottság
Kovács Pál
Wild Róbert
Dr. Kozma József

elnök
külsős tag

Jogi és Ügyrendi Bizottság
Dr. Ecsédi Károly
elnök
Puskás Csaba
Dr. Horváth Ákos
külsős tag
Községfejlesztési Bizottság
Dr. Ecsédi Károly
elnök
Földes Tamás
Rajki János
külsős tag
Jegyző: Dr. Nagy Attila

Óvodai Hírek
Fertőrákos - Kolontár

Az óvodai " Színes Világ
Alapítvány" köszöni a
fel-ajánlásokat. Az 1%ból befolyt összeg 2010
évben 180.000,-Ft.

A legfontosabb tudnivalók
az avarégetésről.
Fertőrákos Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
8/2010 (VII. 16.) rendelete
az avar és kerti hulladékok nyílttéri
égetéséről

Újból nagy sikere volt az
" Őszi zsongás"-nak.
Szeretnénk megköszönni a szülők támogatását.
A rendezvényen befolyt
összeg 100.000,-Ft, amit
a gyermekek kultúrális
programjaira fordítunk.
Programjaink:
December 2 csütörtök
bábszínház a GYÍK-ban.
December 6 hétfő jön a
Mikulás!
December 16 csütörtök
karácsony az óvodában.

Téli szünet
A leállás december 22től január 2-áig tart.
Nyitás január 3.-án
hétfőn.

Lövő és Vidéke
Takarékszövetkezet
Fő utca 110
Tel.:+36/99/355-015
Fax:+36/99/355-016

Honlap linkek
www.fertorakos.hu
www.fertorakosvendegvarok.hu
www.nemetegyesuletfertorakos.hu
www.tuzoltok-fertorakos.hu

Devecser 2010. Október 10 - 16
Avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó
szabályok

Amikor láttam a katasztrófát,
úgy éreztem segítenem kell.

1. §

(1) Avar és kerti hulladék ártalmatlanítása - lehetőség szerint hasznosítással (komposztálással, mulcsozással) történik.
(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti hasznosítás nem oldható
meg, a száraz avar és kerti hulladék égetése e rendelet
előírásainak, továbbá az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
szóló 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet, az erdőről, az erdő
védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.
törvény, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és annak
végrehajtásáról szóló 30/1998. (IV. 21.) MT rendelet, illetve az
egyéb, külön jogszabály rendelkezéseinek betartásával történhet.
(3) A száraz avar és a kerti hulladék égetése megfelelő légköri
viszonyok (szélcsend) esetén, október 1-től április 30-ig, hétfői
és pénteki napokon, 1400-1800 óra közötti időszakban végezhető.
(4) Az égetendő avar és kerti hulladék nem
kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot.
(5) A hatóságilag elrendelt
rendelet nem ad felmentést.

általános

tűzrakási

tartalmazhat
tilalom

más

alól

e

(6) Égetni csak megfelelően kialakított helyen lehet, ahol a
személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt
nem okoz. Közterületen csak az végezhet égetést, aki a közterület
gondozására köteles.
(7) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz
gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket,
illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a
tűz terjedése megakadályozható, vagy a tűz eloltható.

(8) Veszély esetén vagy, ha a tűzre nincs szükség, a tüzet azonnal
el kell oltani, a parázslást meg kell szüntetni.

Pénteki napon múlt minden!
Reggel felhívtam Walter Dezsőt,
az első kérdése az volt
•

"Miben segíthetek Terikém"

•

Egy tranzit kocsit szeretnék
kérni Devecserbe.

•

Természetesen.

Gyere

szombaton 9-re
Ezután felhívtam Puskás Csabát
aki

maximális

segítséget

nyújtott, plakátokon felhívást tett
közzé a faluban. Pénteken még
elugrottam a fodrászomhoz Kisy
Borbálához a Tómalom utcába.

Ott is elmondtam mi a tervem.
Szombaton fél tízkor már félig
töltött autóval jöttem haza.
Amire
hazaértem
a
fél
udvarom
televolt
adományokkal.
Külön
köszönet Somogyi Katinak és
Rákosiné Zsuzsának, ők még
a
benzin
költségbe
is
besegítettek.
Azonnal
teleraktuk az autót. Készen
álltunk a vasárnapi indulásra.
Mivel még sok minden itt
maradt, ezt látta Makk Pisti
szintén
felajánlotta,
hogy
konténer autóval elviszi az
adományt. A következő hét
szombatján újra indulás. Sok
szép bútort kaptunk amit az

átvevő könnyes szemmel
köszönt meg. Indulás előtt

Köszönjük mindenkinek, akik adójuk 1%-

2010.10.15. Két járműnyi adomány

pogácsával, kakaós csigával

indult útnak

Köszönöm a Polgármester

Ásványvíz palackozója a beavatkozó

Asszonynak, hogy velünk

személyzetnek 7500 darab másfél

tartott.
Köszönet még Horváth

literes palackot ajánlott fel, s a cég

Sándornak, Boros Jenőnek, a

gondoskodott a szállításról is.

fuvarozásért, valamint a falu
lakosainak az összetartásért.
Szerző: Sörösné

sokáig, akik hozzájárultak egyesületünk
eredményességéhez.
2010 November 26-án nagyszabású

igénye nélkül: Fertőrákos Önkormányzatának, Gondi Lajos, Kovács Kocsma,
Id Dudik Zoltán, Huber Csaba, Mithrasz
Étterem, és sorolhatnánk még nagyon

A

helyi Vöröskereszt ruha csomagjait a
soproni

tűzoltóság

tűzoltói vitték

el

szabadnapos
Devecserre.

A

Fertőrákosi Önkéntes Tűzoltók a

Egyesületnek. 73.999 Ft-ot működéssel

fordítjuk. Köszönjük még a teljesség

Sopronból. A Balfi

stb.

Gyakorlat.

re, pályázatok önrészének fedezésére

Tűzoltók Devecserben

konténernél 700 db friss

át felajánlották a Fertőrákosi Tűzoltó
kapcsolatos költségekre, továbbképzés-

Fertőrákosi Tűzoltó
Egyesület

Borsos Kati várt bennünket a

Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület
Köszönjük a támogatást !

Az önkormányzat képviselő-testülete alakuló
ülésén egyhangú döntéssel 250 ezer forint támogatást szavazott meg a
kolontári iszap katasztrófa károsultjainak
megsegítésére.

Fertő-tó gyakorlatot tart az Eisenstadti,
Mörbischi, Soproni és a Fertőrákosi
Tűzoltóság. A gyakorlat 13 órai kezdettel
éles riasztással indul. A gyakorlat célja egy
esetlegesen Mörbischről induló nádtűz
esetén, az objektumok védelme.
Kapcsolat: www.tuzoltok-fertorakos.hu

gépjárművet biztosították a személyszállításhoz.

