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Programajánló
1

Január 4. 16 óra: A januárban induló Kézműves
Klub alakuló ülése a Faluházban.
Január 8. 16 óra: Családi társasjátékozás a
könyvtárban.
Január 13. 17 óra: Szentkuti Károly történész
előadása Széchenyi Istvánról a Faluházban.
Január 18. 17 óra: Félévi növendékhangverseny az
iskolában.
Január 22. 16 óra: Családi társasjátékozás a
könyvtárban.
Január 24. 12 óra: Filharmónia ifjúsági bérletes
előadás a Faluházban. Nézd a tánc nemeit! – az
Ungaresca Táncegyüttes műsora.
Január 27. 15 óra: Gyurics Nikoletta családsegítő
előadása a békés időskorról a Faluházban.
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Lélek az alkotásokban
Januári gondolatok
Rohan az idő. Már 2017- et írunk. Az évek múlása
ijesztőnek tűnhet, mert nem mindig úgy alakulnak a
dolgaink, ahogyan szeretnénk. Ha ezekre kihívásként
tekintünk, akkor vigasztalhat minket a tudat, hogy
rajtunk múlik a siker. Az előző évhez képest szebb,
boldogabb, új évet kívánunk mindenkinek!
A Szerkesztőség

A kistérségi nyugdíjas klubok karácsonyán jártak

Tizenhárom kreatív alkotó műveiből nyílt kiállítás
2016. december 2-án a Faluházban. Kiss Rita
paverpol-oktató, a kiállítás ötletgazdája elmondta:
már régóta szeretett volna egy olyan kiállítást
megszervezni Rajkán, ahol a helyi és környékbeli
alkotók bemutathatják tehetségüket. A kiállításon
paverpol - technikával készített szobrokon, hímzett horgolt- varrott tárgyakon kívül, festményekkel is
találkozhatott a közönség. A megnyitón fellépett
Bolla Kamilla, a Békefi Ernő Általános Iskola és

A Rajkai Nyugdíjas Kórus 2016. november 30-án
délután első alkalommal mutatkozhatott be
községünkön
kívül.
Mosonmagyaróváron
a
kistérségi nyugdíjas klubok közös karácsonyváró
műsorral készültek a Flesch Károly Művelődési
Központban, ahol a nyugdíjas kórusunk is fellépett
egy adventi-karácsonyi dalcsokorral. A kórus
műsorát óriási tapssal jutalmazta a hálás közönség
Pollák Eszter
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AMI tanulója (felkészítő tanára: Deákné Juhász Éva),
és Kovács Bálint tanuló Mosonszolnokról.
A kiállítást Kiss Vince polgármester ajánlotta a
közönség figyelmébe.
A kiállított műveket december 6-ig több százan
tekintették meg.
Pollák Eszter

tetőszerkezet
felújítására
az
intézmény
költségvetésében nem biztosítható a szükséges forrás,
az önkormányzat a 2017. évi költségvetésében
tervezze be a felújítás költségét.
A negyedik napirendi pontban a képviselő-testület
határozatot hozott a Család és Gyermekjóléti
Központ 2017. január 1-jei hatállyal történő
fenntartóváltásával kapcsolatos döntés hatályon
kívül helyezéséről. A képviselő-testület a Társulási
Megállapodást az előterjesztés 2. sz. melléklete
szerinti egységes szerkezetbe foglalva fogadta el.

Beszámoló a novemberi testületi ülésről
Elsőként a képviselő-testület határozatot hozott a
helyi adókról szóló önkormányzati rendelet
felülvizsgálatáról. A hatályos rendelet összességében
megfelel a helyi sajátosságoknak, figyelembe veszi
az adóalanyok széles körét érintő teherviselő
képességet, így az önkormányzat a rendelet
tartalmán nem változtatott. A képviselő-testület
elfogadta a helyi adókban keletkezett bevételek,
követelések és kötelezettségek 2016. szeptember 30i állományának bemutatásáról szóló tájékoztatót. A
hátralékok beszedésével kapcsolatos munkában
mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az
adóbevételek a tárgyévben befolyjanak.

Az ötödik napirendi pontban a képviselő-testület
elfogadta Darnózseli, Hédervár, Dunaremete
települések csatlakozási szándékát a Térségi
Társulás által fenntartott Családi Napközihez.
A hatodik napirendi pontban a képviselő-testület
jóváhagyta Máriakálnok Község csatlakozási
szándékát a Községek Orvosi Ügyelete Nonprofit
Közhasznú Kft. által fenntartott vidéki orvosi
ügyelet szolgáltatáshoz.
Pollák Eszter

Második napirendi pontban a képviselő-testület
elfogadta a Rajkai Napköziotthonos Óvoda
intézményi beszámolóját. Szalainé Szabó Mária
intézményvezető elmondta, hogy az intézményben
gondozott, nevelt gyermekek számára biztosítottak a
megfelelő körülmények, lehetőségek személyiségük
fejlődéséhez. Az intézmény értékeit, hagyományait
megőrizve, új tartalmakkal kiegészítve nevelik a
gyermekeket. Az óvodában 30%-70% a szlovákmagyar gyermekek aránya, ez jövőre emelkedni fog.
Így
azt
tervezik,
hogy
jövőre
szlovák
nyelvtanfolyamon vesznek részt, hogy a nyelvi
nehézségeket a kommunikációban csökkentsék.

Beszámoló a Német Önkormányzat decemberi
tevékenységéről
December 7-én tartottuk a Német Önkormányzat év
végi gyűlését. Farkas János iskolaigazgató beszámolt
a német önkormányzat fenntartásában működő
iskola első három hónapjáról.
Tájékoztatta a
képviselő-testületet, hogy decemberben még 4,5
millió forintot kell elkölteni, különben a támogatást
vissza kell fizetni. A testület döntése alapján ebben
az évben a következő pénzeszközöket kell
felhasználni. A tornaterem felújításához anyagok
vásárlása: 1,3 millió forint, 3 db interaktív tábla:
2,876 millió forint, Tantermi bútorok: 500 ezer Ft. A
technikai dolgozók illetmény kiegészítése: 140 ezer
Ft. Jutalomként kifizethető: 928 ezer forint. A
következő évre átviszünk közel 8 millió forintot.
Az első hónapok kimutatásából látható, az iskola
átvétele anyagilag sokkal jobb helyzetbe hozta az
intézményt. Ezúton is szeretném megköszönni a
szülőknek, az önkormányzat képviselő testületének,
az iskola 12 pedagógusának és technikai
dolgozóinak, akik IGEN szavazatukkal támogatták a
fenntartó váltást.

A harmadik napirendi pontban a képviselő-testület
határozatot hozott a Békefi Ernő Általános Iskola és
AMI tornatermének tetőszerkezet javításáról. Kiss
Vince polgármester elmondta, hogy a korábban
elkészített szakértői vélemény szerint mindenképp
sort kell keríteni a felújításra. A képviselő-testület az
augusztusi testületi ülésen úgy döntött, a felújításra 1
millió forintot biztosít. A 3 db beérkezett árajánlat
közül a legkedvezőbb ajánlati ár a korábban
betervezett összeget jóval meghaladta. A képviselőtestület úgy döntött, hogy amennyiben a
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December 10-én 40 fővel Grazba utaztunk, ahol
megnéztük a Grazi Adventi vásárt.

Ezután a polgármester áttért a községfejlesztéssel
kapcsolatos tájékoztatásra. Tavasszal a Mező Imre
utcában, illetve a József Attila utcában murvás
burkolatjavítást végeztek. Aszfaltozni még nem
tudták, mert a József Attila utcában a telekrendezés
még hátra van, illetve a Mező Imre utca végén a
laktanyánál folyamatban van a terület megvásárlása,
amely a megfelelő nyomvonal kialakításához
szükséges. A Rákóczi utca elején ki kellett cserélni
az ivóvíz nyomóvezetéket. Új tűzcsapokat kellett
elhelyezni, mivel a társasházi fejlesztések miatt
nagyobb a tűzi oltóvíz igény. Elkészült a Faluház
bővítése. A közbeszerzéssel és a tervezéssel együtt
62 millió forint feletti összeget költött az
önkormányzat. Az önkormányzat kb. 80 millió
forintot tudott fejlesztésekre fordítani 2016-ban.
Ebből 44 millió forint az állami támogatás, amit az el
nem adósodott önkormányzatok részére kiírt
pályázatból nyertek el. Ezen kívül megvásároltak
egy telket közterület bővítése céljából az
Evangélikus templom mellett.

A csodálatos időben három órás idegenvezetői
segítséggel bejártuk Graz belvárosát és felmentünk a
város nevezetes hegyére, a Schlossbergre, ahonnan
az egész város látható. Megtekintettük a Mura-folyó
melletti Művészetek Palotáját, és a tartományi
székház udvarán található 50 tonna jégből készült
jászolt. Az út oda-vissza közel nyolc órás volt.
Fáradtan, de élményekkel gazdagon tértünk haza.
Molnár Kálmánné

A polgármester elmondta, hogy az önkormányzat
pályázatot nyújtott be az Egészségház kiépítésére, a
vasút mögötti út felújítására, az iskola épületének
energetikai megújítására, új óvoda és bölcsőde
építésére, , fitness elemekkel kialakított sporttérre.
Mosonmagyaróvár gesztorságával a Mosoni-Dunán
egy kishajó lerakó sólya kerül kialakítására, ehhez
szükséges pályázatot is benyújtották. A jövő évi
pályázati tervekre is kitért a polgármester. A
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel
konzorciumban a szennyvíztelep fejlesztésére és a
szennyvízgerinc cseréjére pályázatot nyújtanak be,
valamint a Németjárfalusi út építésére is kitért, ahol
a Kormány döntése alapján a NIF nyújtja be a
pályázatot.

Közmeghallgatás
Rajka Község Önkormányzata, valamint a Rajkai
Német Önkormányzat 2016. november 24.-én
csütörtökön közmeghallgatást tartott a Faluházban.
Első napirendi pontban Kiss Vince polgármester
beszámolt a képviselő-testület munkájáról. Elmondta,
hogy az intézmények működését minden tekintetben
biztosították, lehetőséghez mérten támogatták a
kisebb fejlesztéseket. Az óvodánál megteremtették a
negyedik csoport beindulásának technikai feltételeit,
és az udvari játszótér kialakítására sikerült annyi
összeget biztosítani, hogy a csoport meg tudta
kezdeni az évet. Segítették a Német Önkormányzatot
az iskola átvételében, azóta is igyekeznek támogatni
az intézményt. Elkezdődött az iskola udvarrendezése,
tavaszra tervezik a befejezést. A Faluház működését
is biztosították, terv szerint lebonyolították a
kulturális
programokat.
Megfelelő
módon
megtartották a közösségi eseményeket, a nemzeti
ünnepeket. Jól felkészültek az adventi időszakra, év
végi programokra. Az egyesületeket megfelelő
szinten támogatták.

A polgármester beszámolója után helyi lakosok
tehették fel kérdéseiket.
T.J.-né rajkai lakos sérelmezte, hogy a Szent
Márton-napi megemlékezés német nyelven volt
megtartva.
Molnár
Kálmánné
a
Német
Önkormányzat elnöke azt a választ adta, hogy
egyrészt ez egy német hagyomány, másrészt így a
gyerekeknek lehetőségük van megmutatni német
tudásukat, gyakorolhatják a német nyelvet. A 3
kastély leromlott állapotával kapcsolatos kérdésére a
polgármestertől azt a választ kapta, hogy
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folyamatosan
figyelemmel
kísérik
az
önkormányzatnál a pályázatokat, de eddig még nem
írtak ki olyat, ami megfelelő lenne kastélyok
felújítására.

ezelőtt volt Idősek-napi rendezvény, de gyakorlatilag
nem volt rá igény. Azonban ha lesz, semmi akadálya,
hogy ismét megtartsák az ünnepélyt.
Dr. N. L. M. sérelmezte, hogy szinte lehetetlen a
békés egymás mellett élés. A közterületeken
lakókocsik parkolnak, füvet nyírnak ünnepnapokon,
a kutyatartásra is jobban oda kell figyelni. Erre azt a
választ kapta, hogy Rajkán két lakókocsi parkol
közterületen. A Dózsa György utcában parkolót
hamarosan elviszik, az Ifjúság utcában parkoló
lakókocsi tulajdonosa ellen eljárást folytatnak.
K. K. rajkai lakos elmondja, hogy egyes
építkezéseknél tapasztalható, hogy a vízelvezető
árkokat betemetik. Továbbá ő is nehezményezte a
nem megfelelő kutyatartást.

S.H.E. rajkai lakosnak több témában is voltak
észrevételei. A falu honlapját frissíteni, a Rajka
Hangja újságot bővíteni szeretné. Ezzel kapcsolatban
a közeljövőben folyamatos változások történnek
majd (a szerk.). A Kiliti út belterületi szakaszán
szeretné, ha járdát építene az önkormányzat. Azt a
választ kapta: a járda építés tervezése folyamatban
van. Érdeklődött a Rajka község által igénybe vett
Kistérségi szolgáltatásokkal kapcsolatban is. Erre
válasz: a Kistérségi szolgáltatások közül Rajka
község igénybe veszi a Hajléktalan szállást, a
Gyermekek Átmeneti Otthonát, a Szociális
étkeztetést, az Idősek klubját, a Fogyatékkal Élők
Nappali Ellátását, a Család- és Gyermekjóléti
Központ Családi Napközije szolgáltatásokat.

R. M. rajkai lakos érdeklődött, mit lehet tenni a rossz
helyen parkoló autókkal?
A polgármester elmondta, hogy a kutyatartással és a
parkolással kapcsolatban felhívást fognak intézni a
falu lakosságához.
Pollák Eszter

M.L. rajkai lakos azt kérdezte, miért ég a lámpa a
temetőben éjszakánként? Azt a választ kapta, hogy a
temetői lámpák mindenszentek hetében vannak
bekapcsolva. Sérelmezte, hogy ritkán vannak karban
tartva a játszóterek, azokat rendbe kéne tenni. A
polgármester válaszában elmondta: a játszótereket
évente 2-3 alkalommal műszakilag ellenőrzik, az
előírásoknak
megfelelnek.
A
fűnyírást,
szemétszedést heti rendszerességgel végzik. Kéri a
szülőket, ha bármi hibát észlelnek, azonnal jelezzék,
hogy mielőbb kijavíthassák a hibákat.

A közmeghallgatáson felvetett kérdésre utólagos
tájékoztatás
Évekkel ezelőtt az érdeklődés hiánya miatt az
Önkormányzat megszűntette az Idősek napi
köszöntő megemlékezését.
Helyette bevezette a nyugdíjasok karácsonyi
támogatását, amely kezdetben 1000 forint támogatást
jelentett. Az évek során az összeg folyamatosan
emelkedett az önkormányzat lehetőségeihez mérten.
2016 év végén 4000 forint támogatást kapott az a
nyugdíjas aki megfelelt a rendelet feltételeinek és
időben beadta kérelmét. A támogatást igénylők
száma
alapján
megállapítható,
hogy
az
önkormányzat jól döntött.
Rajka Község Önkormányzata bízik benne, hogy
támogatását a nyugdíjasok továbbra is örömmel és
szeretettel fogadják.
Rajka Község Önkormányzata

T.J.-né rajkai lakos érdeklődött, a hajléktalanok, a
Hármashatár Kft., az idősek gondozása, és az Idősek
Napja után. Azt a választ kapta, hogy igen, sajnos
vannak hajléktalanok, de senki nincs az utcára
kényszerítve, mindenki elhelyezéséről gondoskodott
az önkormányzat. A Hármashatár Kft.-t az
önkormányzat
hozta
létre,
100%-ban
az
önkormányzat tulajdonában van. A Kft-ben
dolgozók megbecsült munkásai a falunak. A
rászoruló idősek problémáival tisztában van az
önkormányzat. Felkeresik az egyedül élőket,
igyekeznek problémáikra megoldásokat keresni.
Egyetlen idős lakost sem hagynak magára. Az
Idősek Világnapja alkalmából az Önkormányzat a
Nyugdíjas Klub tagjait köszönti évek óta. A klub
nyitott minden rajkai érdeklődő számára. Kalmárné
Koszonits Klára képviselő hozzáfűzte, évekkel
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Az Iskola hírei

üzemeltették aznap este a borházat, nekik ezúton
köszönjük a sok segítséget.
A téli szünet előtti utolsó tanítási napon intézményi
szinten is megünnepeltük a karácsonyt.
Farkas János

December 2-án került sor a hagyományos adventi
vásárra az iskola dísztermében. Idén is sok szép
dolgot vásárolhattak azok, akik ellátogattak a
vásárba.
December 6-án kedden iskolánkban járt a Mikulás,
aki a Szülői Munkaközösség jóvoltából egy-egy kis
ajándékcsomaggal kedveskedett tanulóinknak. A
harmadik osztályosok pedig egy kedves téli
történettel örvendeztették meg alsó tagozatos
tanulótársaikat. Műsorukat a délelőtt folyamán
előadták a bölcsődében és az óvodában is. Felkészítő
tanáruk Horváthné Bekes Viktória volt.
Idén is megrendeztük iskolai német szavalóversenyünket, amin összesen 28 tanuló vett részt. Az
1-2. osztályosok közül Polgári Alexandra érte el az
első helyezést, a második helyen Pammer Liza
végzett, Török Bence pedig harmadik helyezett lett.
Tóth Sheilát különdíjjal jutalmazta a zsűri.
A 3-4. osztályosok versenyét Pintér Bálint nyerte.
Sághy Dorina végzett a második, Schulcz Milán a
harmadik helyen. Pammer Lili különdíjban részesült.
A felső tagozatosok versenyét Kató Koppány nyerte
meg. Őt követi Nagy Letícia és Nagy Orsolya a
második és harmadik helyen. Tóth Marco különdíjat
kapott a zsűritől.
A legeredményesebb tanulók január végén a soproni
megyei szavalóversenyen képviselhetik iskolánkat.
A helyezést elért tanulók könyvutalványban
részesültek iskolánk alapítványának jóvoltából.

A Faluház hírei
December 4-én a 2. Mikulás túra keretében a
Bezenye határában álló Krisztus Mennybemenetele
Kápolnához sétálhattak el a rajkai mozgáskedvelők.

December 7-én a Baba-Mama Klubba is ellátogatott
a Mikulás.
December 9-én pénteken Hámor Vilmos író-újságíró
tartott könyvbemutatót az iskola dísztermében. Az
igazgató úr köszöntőjét követően Vili bácsi vicces,
ugyanakkor rendkívül tanulságos történetekkel
szórakoztatta a gyerekeket. Mesélt nemrég megjelent
mesekönyvéből, a Csodacsákóból is. A programot a
győri Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi
tér, valamint a mosonmagyaróvári Huszár Gál
Városi Könyvtár támogatta.

A harmadik községi gyertyagyújtáson iskolánk 1-2.
osztályos tanulói adtak színvonalas műsort a
Szabadság téren. A Szülői Munkaközösség tagjai

December 15-én tartotta a Rajkai Nyugdíjas Klub
karácsonyi összejövetelét a Faluházban. A délután
családias hangulatban telt.

5

napon este a Borház üzemeltetését a tűzoltók
vállalták. A gyerekek megismerkedhettek a
Mercédesz tűzoltó kocsival.
Sándorné Hönigmayer Erzsébet

Rövid hírek
A negyedik gyertyagyújtáson a Rajkai Napköziotthonos Óvoda óvodásai adtak műsort. Magyarul,
németül és szlovákul verseltek-énekeltek. Az óvoda
Szülői Munkaközössége rendezett jótékony-sági
borházat.

December 16-án zárult a II. Nagyi Net tanfolyam,
amit az iskolában tartottunk. A 10 alkalmas elméleti
és gyakorlati képzés keretében a résztvevők
megismerkedhettek a számítógép kezelésének, és az
internet használatának alapjaival.
December harmadik és negyedik hétvégéjén a
Faluházban egy helyi szlovák anyuka szervezett
kézműves vásárt.
Pollák Eszter

A Rajkai Önkéntes Tűzoltó, Polgárőr,
Természetőr Egyesület hírei

Az év utolsó napján délután 15 órakor a Rajkai
Futókör sikeresen megrendezte a hagyományos
Szilveszteri Szaladgálást.
Pollák Eszter

November 29-én egy kamionhoz riasztották a
tűzoltókat a kamionterminálhoz. A helyszínre
ékezett mentők sajnos már csak a kamionos halála
beálltának pontos időpontját tudták megállapítani.
December 5-én a polgárőrök megtartották a már
hagyományos
Mikulás-ünnepséget,
melynek
keretében lovas felvonulás, és állatsimogató várta a
gyerekeket. Műsort adott az Új Moson Szél
Egyesület.

Felhívás!
Kézműves Klub indul január második hetétől a
Faluházban. Kortól és nemtől függetlenül szeretettel
várunk mindenkit. A foglalkozások minden héten
szerdán, 16 órától 18 óráig lesznek a Faluházban.
Bővebb információ Pollák Eszternél.

Felhívás!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasókat, hogy a Rajka
Hangja újság terveink szerint a jövőben a korábbinál
bővebb tartalommal jelenik meg. A bővebb
tartalomhoz várjuk az Önök által fontosnak tartott
témákban megírt cikkek, vélemények beküldését,
amelyeknek alkalom adtán helyet biztosítunk az
újságban.
A Szerkesztőség

December 16-án a tűzoltók átvették Győrben az
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól, a
pályázat útján nyert ruhákat, eszközöket. Ezen a
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