RAJKA HANGJA
2. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM

2015. DECEMBER

Tartalom
Decemberi gondolatok
Programajánló
Tudósítás az októberi testületi ülésről
A Rajkai Német Önkormányzat hírei
Szent Márton-nap
Zenetanári hangverseny az iskolában
Rövid hírek
Borház

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ LAP

Programajánló
1
1
2
3
3
4
4
4

December 4. 15-17 óráig: Adventi vásár az
iskolában.
December 4. 19 óra: A Pozsonyi Evangélikus
Kórus és a Rajkai Nyugdíjas Kórus közös
hangversenye az Evangélikus templomban.
December 5. 16 órától: Adventi második
gyertyagyújtás. A rajkai polgárőrök és az Ádámcsalád Lovas tanyája közös szervezésében
Mikulás-ünnepség. Minden kicsit és nagyot
szívesen látnak!
December 6. 13 órától Mikulás-túra. Program:
az ártéri élővilág megtekintése. Regisztráció
12:30-tól
a
Hivatal
előtt.
December 8. 16:30-tól Véradás a Faluházban
December 10. 16:30-tól Játékbörze a
Faluházban.
December 12. Adventi 3. gyertyagyújtás a
hivatal előtt. Műsort adnak: Rajkai Egyházi
Kórus és Dunakiliti Község Vegyeskara, Békefi
Ernő Általános Iskola és AMI tanulói.
December 18. 17 óra: Régi adventi
hagyományokról tart előadást dr. Lanczendorfer
Zsuzsanna néprajzkutató a Faluházban. A
program ingyenes. Mindenkit szeretettel várunk!
December 19. Adventi 4. gyertyagyújtás. Műsort
ad: Rajkai Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde.
December 31. 15 órától: Bemelegítés, majd
Szilveszteri Szaladgálás. Idén is lesz
TOMBOLA!
Megjelenés:
szilveszteri
maskarában. A programon részt vehet kutyástólmacskástól, lovastól, babakocsistól, rollerral
bárki, idősek biciklivel, picurkák négykerekűvel.

Decemberi gondolatok
Advent az Úr eljövetelének várása, ezt jelképezi
a négy adventi gyertya. Mindegyik üzenetet
hordoz. Az első a hitet jelképezi: hitet abban,
hogy minden rosszból van kiút, a sötétséget
legyőzi a fény. A második gyertya a remény
üzenetét hordozza. Reményt abban, hogy minden
rossz jóra fordul. Ne féljünk, az Úrnak gondja
van ránk. A harmadik gyertya lángjának üzenete,
hogy Isten szeret minket, hiszen egyszülött fiát
adta értünk. Merjünk erőt meríteni belőle! A
negyedik gyertya az öröm. Jézus eljött, hogy
megmutassa, hogyan éljünk, hogy jobb legyen a
világ!
Boldog karácsonyvárást kívánunk minden kedves
Olvasónknak!
A szerkesztőség
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A képviselő-testület határozatot hozott arról,
hogy 2016. január 1. napjától továbbra is, a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
feladatainak ellátását a Mosonmagyaróvári
Térségi Tárulás útján biztosítja.
A képviselő-testület ezután arról határozott, hogy
a település nyugdíjasai részére települési
támogatást nyújt a téli többletkiadások
enyhítésére.
Kiss Vince polgármester elmondta, hogy a rajkai
lótartók egyesületet szeretnének alapítani a lovas
sport
népszerűsítésére
és
versenyszerű
működtetésére. Az egyesület, a nevében szeretné
Rajka község nevét használni, ezért kérte az
önkormányzat hozzájárulását a névhasználathoz.
A képviselő-testület, a megalakuló Rajkai Lovas
Egyesület részére a névhasználatot engedélyezte.
Rajka Község Önkormányzat képviselő-testülete
a következő napirendi pontban elfogadta az
Orientál Kft.-vel megkötendő, a Víztorony utca
kialakításához szükséges településfejlesztési
szerződést.
A következő napirendi pontban a képviselőtestület határozatot hozott a Rákóczi Ferenc
utcában lévő vízi közmű bővítésére, amely a
Bem apó utca és a Kiss János utca közötti
szakaszát érinti. A határozat szerint megrendeli a
tervek előkészítését és a vízjogi létesítési
engedély beszerzését az Aqua Szolgáltató Kft.től.
A következő napirendi pontban a képviselőtestület támogatta Dr. Láng és Társa Fogorvosi
Bt. kérelmét, miszerint a heti rendelési idő 30
órára módosul, ezt az OEP szerződés módosítás
tette szükségessé.
Kiss Vince polgármester elmondta, hogy a
rendezési terv alapján kialakított Rajka 824/7
helyrajzi számú ingatlant, annak tulajdonosai
közút céljára térítésmentesen át kívánják adni, a
kérelmet a testület elfogadta.
A képviselő-testület a következőben arról
határozott, hogy Dr. Kiss Barbara szülésznőgyógyász szakorvossal vállalkozási szerződést
köt a terhesgondozás és nőgyógyászati rákszűrés
biztosítására.
Dr. Balogh Elek főorvos elfoglaltságára
hivatkozva a szakrendelését a továbbiakban nem
tudja a településünkön ellátni.

Tudósítás az októberi testületi ülésről
A
közművelődési
rendelet
megalkotása
kötelezettség az önkormányzatok számára, és
sokszor
a
közművelődéssel
kapcsolatos
pályázatok esetén pályázati feltétel is. Így
elsőként
Rajka
Község
Önkormányzata
rendeletet hozott a helyi közművelődési
feladatok ellátásáról.
Kiss Vince polgármester elmondta, többször
felvetődött, alkalmazzon-e az önkormányzat
közterület-felügyelőt. A képviselő-testület úgy
döntött, hogy egyelőre nem alakítja ki a
szervezetet, mert túl nagy terhet jelentene a
településnek egy önálló közterület felügyelő
alkalmazása. Az Ügyrendi Bizottság javaslatára
az önkormányzat felveszi a kapcsolatot a
Mosonmagyaróvár Városi Településrendészettel,
egy jövőbeni együttműködési megállapodás
reményében, amely alapján Rajkán is ellátná a
közterület felügyeleti feladatokat.
Az önkormányzat határozatot hozott a
„Vállalkozási szerződés a Rajka Község
Faluházának bővítése és felújítása” tárgyú, a
nemzeti értékhatárt elérő közbeszerzési eljárás
megindításáról. Négy társaság pályázatát várja az
Önkormányzat: Óvár Építőipari Kft., Szabó és
Társa Belsőépítészeti Kft., Terán Kft., FE-GE
2006. Kft.
A képviselő-testület határozatot hozott a Rajka
külterületén lévő 0218/42 helyrajzi számú
ingatlan belterületbe vonásáról, valamint a
0218/43 helyrajzi számú ingatlan művelési
ágának kivett beépítetlen terület művelési ágra
történő módosításáról a rendezési terv alapján.
A következő napirendi pont az óvoda
működésével
kapcsolatos
szabályzatok
módosítása lett volna. A képviselő-testület úgy
határozott, hogy a Rajkai Napköziotthonos
Óvoda és Bölcsőde működésével kapcsolatos
szabályzatok módosításáról szóló napirendet a
testület a következő ülésen fogja megtárgyalni.
Továbbá határozat született az Óvoda
költségvetési előirányzatának módosításáról, egy
eddig
gyesen
lévő
óvodapedagógus
munkaviszonyának megszűnése következtében
esedékessé vált kifizetés miatt. A képviselőtestület a módosításhoz szükséges összeget a
2015. évi költségvetési tartalék terhére biztosítja.
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A következő napirendi pontban úgy határozott a
testület, hogy a német önkormányzat Opel Vivaro
kisbuszának üzemeltetését és fenntartását a
Rajkai
Hármashatár
Kft.-vel
kötött
együttműködési
megállapodás
keretében
biztosítja.
Ezután a képviselő-testület megtárgyalta a Rajkai
Német
Önkormányzat
iskolaátvételt
kezdeményező szándékát. A kezdeményezést a
testület egyhangúlag támogatta.
Utolsó napirendi pontként a képviselő-testület a
község településrendezési terveinek módosítására
vonatkozóan elfogadta a partnerségi egyeztetés
szabályait, ennek alapján az Önkormányzat a
településrendezéssel
kapcsolatos
dokumentumokat a község honlapján illetve a
Hivatal hirdetőtábláján teszi közzé.

Természetőr Egyesület 100 ezer forint
támogatásban részesült.
Az egyházi kórus Győrben adott adventi
koncertet, az utazás költségeit a Német
Önkormányzat fizette.
A templom
mindenszenteki
díszítésének
költségeit szintén a Német Önkormányzat állta. A
november 26-án megtartott közmeghallgatáson a
német önkormányzat is beszámolt a 2015-ös év
tevékenységeiről.
Molnár Kálmánné

Szent Márton-nap

A november 26-án a Faluházban megtartott
közmeghallgatáson elhangzottakról összefoglalót
a következő számunkban olvashatnak!
Pollák Eszter

A Rajkai Német Önkormányzat hírei

2015. november 11-én, szerdán községünkben is
megünnepeltük templomunk védőszentje, Szent
Márton ünnepét. Az iskolában a 7. osztályosok és
a Margaréták adtak színvonalas műsort. Az
óvodában a csoportok versekkel, dalokkal
készültek a szülőknek. Előadták a Szent Mártonlegendát, vidám ludas játékot játszottak. A műsor
végeztével az ovisok vendégül látták a szülőket.
A kellemes családi délután megkoronázása a
sötétedés utáni lampionos felvonulás volt. Az
óvoda és az iskola tanulói kivonultak a
templomhoz, ahol az ovisok szép műsorral
kedveskedtek az idén is szép számú
érdeklődőknek.
Pollák Eszter

Októberben és novemberben többször is összeült
az önkormányzat testülete. A testület a falusi
önkormányzat képviselőinek egyetértésével, ami
a két önkormányzat közös ülésén született,
megbízta a közoktatási szakértőt, az iskola
fenntartásának és működésének átvételét
előkészítő dokumentumok összeállítására.
A Szülői Munkaközösség és a Diák
Önkormányzat pozitív vélemény nyilvánítása
után a Német Önkormányzat és a Községi
Önkormányzat határozatot hozott az iskola
átvételéről. Az elkészült vélemények és
határozatok jelenleg az Országos Német
Önkormányzat előtt vannak, hogy az egyetértő
nyilatkozatot tőlük is megkapjuk. Majd további
határozatok hozatala után a kérelem az illetékes
miniszterhez kerül, akinek a jóváhagyása után
kerülhet az iskola fenntartása és működése a
Német Önkormányzathoz.
Az üléseken döntések születtek a támogatási
kérelmekről. Az óvoda 80 ezer forint
támogatásban, az iskola 30 ezer forint
támogatásban,
a
Tűzoltó,
Polgárőr
és

Újságunk letölthető:
www.rajka.hu
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vesperás éneklésére került sor. A résztvevők egy
felejthetetlen napot tudhatnak maguk mögött. A
rajkaiak közül néhányan meglátogatták Hrotkó
Géza atyát, aki jelenleg a papi otthonban él, Géza
atya mindenkit üdvözöl. Az Egyházközség kis
közössége ez úton köszöni a Német
Önkormányzat támogatását, amely a busz
költségét állta.
Mayer Gizella

Zenetanári hangverseny az iskolában

November közepén használatba vehette az utazó
közönség a Petőfi Sándor és a Kossuth Lajos
utcákban újonnan kialakított buszmegállókat. A
buszmegálló környezetében a tavasz folyamán az
Önkormányzat pihenő padokat és szemetes
gyűjtő edényeket, illetve bicikli tárolókat helyez
ki a teljes körű kiszolgálás érdekében.

November 19-én, csütörtökön este került sor a
zeneiskola
már
hagyományos
tanári
hangversenyére, amelyen a művészeti iskola
pedagógusai - Deákné Juhász Éva, Erdész Gábor,
Lakatos Tamás, Nemes Zoltán - és a zenetanárok
által meghívott vendég előadók - a
mosonmagyaróvári Halmos László Énekegyüttes,
Oláh Margit zongoraművész, Dombi Rajmond
hegedűművész és János Norbert zongoraművész
- adtak színvonalas műsort. Az est egyik
fénypontjaként a koncert végén a művészeti
iskola pedagógusai egy közös produkcióval,
Schubert Katonaindulójával örvendeztették meg
a közönséget. Köszönjük a vendég előadóknak,
hogy elfogadták a meghívást és megtiszteltek
bennünket fellépésükkel!
Farkas János

Kiss Vince

Borház
Rövid hírek
December 4. – Rajkai Baráti Kör
December 5. – Polgárőrség
December 6. – Rajkai Horgászegyesület

November 28-án délután megrendezésre került
Mosonszolnokon a Hagyományőrző Fesztivál,
melyen több más község néptáncosai mellett a
rajkai Ragendorf Táncegyüttes is sikeresen
szerepelt.
Pollák Eszter

December 11. – Rajkai Hármashatár Kft.
December 12. – Békefi Ernő Általános Iskola
December 13. – Rajkai Önkéntes Tűzoltó, Polgárőr,
és Természetőr Egyesület
December 18. – Polgármesteri Hivatal
December 19. – Napköziotthonos Óvoda és
Bölcsőde
December 20. – Rajkai Öregfiúk (gesztenyesütés)

A Rajka Egyházközség és a Dunakilitiért
Egyesület Vegyeskara november 21-én a győri
bazilikában vett részt a Szent Cecíliakórustalálkozón, melyet összekötöttek az "Aporév" bezárásával. 10 órai kezdettel püspöki
szentmise volt. 11.30 órától pedig 11 kórus vett
részt a kórustalálkozón. 16 órától ünnepi

December 31. – Rajkai Futókör

Mindenkit sok szeretettel várunk!
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