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Február 13. 11 óra: Gyermekszínház a
Faluházban. Az előadás címe: A kiskakas
gyémánt félkrajcárja.
Február 17. 17 óra: Felsős Valentin-napi bál az
iskolában.
Február 19. 16 óra: Családi társasjátékozás a
Faluház kistermében.
Február 24. 17 óra: Dr. Perger Gyula
egyháztörténész előadása Mindszenty József
bíboros életútjáról a Faluházban.
Február 25. 19 óra: Vadászbál

Tartalom
Februári gondolatok

Újságunk letölthető!
www.rajka.hu

Széchenyire emlékeztünk

Februári gondolatok
A januári cudar időjárási viszonyai (tartós
mínuszok, havazás, ónos eső) miatt szeretnénk
felhívni a figyelmet arra, hogy fokozottan
figyeljünk oda magányosan élő embertársainkra,
nem szenvednek-e hiányt meleg öltözetben,
fűtőanyagban!
Lehetőségeinkhez
mérten
segítsük
ezeket
az
embereket! Életet
menthetünk. Mindenki fokozott óvatossággal
közlekedjen az utakon, járdákon. Ezek
helyenként csúszósak lehetnek! Mindenkinek jó
egészséget kívánunk!
A Szerkesztőség

Január 13-án Szentkuti Károly történész-tanár,
az Országos Széchenyi Kör tagja tartott
tartalmas és színvonalas előadást gróf Széchenyi
Istvánról a Faluházban. A szép számú érdeklődő
számára az előadó nem csak a reformkor
társadalmáról
és
kultúrájáról
beszélt,
megismerhettük a gróf életét, gondolkodását.
A közel egy órás projektoros vetítéses előadás
az első volt az idén tervezett előadássorozatból.
Szeretnénk minél több témakörben előadást
szervezni, azokat a lakosság minél szélesebb
köréhez eljuttatni.
Téma javaslatokat szívesen fogadunk!
Pollák Eszter

Programajánló:
Február 5. 15 óra: Nyugdíjas Farsangi bál a
Faluházban.
Február 5. 16 óra: Családi játékdélután a
Faluház kistermében.
Február 11. 14 óra: Alsós farsangi bál az
iskolában.
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Beszámoló a decemberi testületi ülésről

Molnár Kálmánné elmondta, hogy a Rajkai
Német
Önkormányzat
benyújtott
egy
igényfelmérést, amelyben kifejezetten a
nemzetiségi intézményeket támogatják. Jövő
évre 8 millió forint maradványt tudnak átvinni,
ami
kifejezetten
nemzetiségi
támogatás
keretéből maradt meg. Ha költségvetésükben
sikerül kigazdálkodni a pályázati önrészt, akkor
nem veszik igénybe az Önkormányzat
támogatását.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a
pályázat megvalósításához szükséges 5 millió
forint önrészt vállalja.

Az első napirendi pontban a képviselő-testület
úgy határozott, hogy a „Vállalkozási szerződés
Rajka Község Egészségházának kialakítása”
tárgyában indított közbeszerzési eljárásban
hiánypótlás keretében nem orvosolható hibában
szenvedő, így érvénytelen ajánlatot nyújtott be
az Óvár Építőipari Kft. Ezért a Társaság ajánlata
az értékelés további szakaszában már nem vesz
részt.
A második napirendi pontban a képviselőtestület úgy határozott, hogy a Rajka területén
található települési szilárd hulladéklerakó, mint
szennyező forrás, és a lerakó által okozott
szennyezés
felszámolásához
kapcsolódó
utóellenőrzési feladatok elvégzésére a Ti-Rol
Környezetvédelmi
Szolgáltató
Kft-vel
vállalkozási szerződést köt. Az Önkormányzat a
szerződés
mellékletében
leírt
pénzügyi
ütemtervben meghatározott 2016 és 2017 évekre
vonatkozó vállalási díjat a 2017 évi
költségvetésbe betervezi. A 2018, 2019 és 2020
évi költségvetésbe pénzösszeget biztosít a
szerződésben vállaltak teljesítésére.

A negyedik napirendi pontban a képviselőtestület határozatot hozott a Mártírok utca
mögötti lakóterület fejlesztéssel kialakuló új
utca elnevezéséről. Az új utca a Kert sor nevet
kapta.
Az ötödik napirendi pontba a képviselő-testület
elfogadta a 2017. évi munkatervet.
Hatodik napirendi pontban a képviselő-testület
határozatot hozott a háziorvos rendelési idejének
módosításáról.
A keddi napon a rendelési idő 2017. január 1-től
8:00-11:30 óra közötti időszakra módosul.

A harmadik napirendi pontban a képviselőtestület határozatot hozott az iskolai melegítő és
tálaló konyha felújítására benyújtandó pályázat
támogatásáról és az önrész vállalásáról. Kiss
Vince polgármester elmondta, hogy megjelent a
Vidékfejlesztési Program keretében a vidéki
térségek kisméretű infrastruktúrájának és
alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére irányuló
pályázati felhívás. A pályázati felhívás szerint
lehetőség nyílik az iskolai melegedő és tálaló
konyha felújítására. A kiírás szerint maximum
20 millió forint értékű beruházás támogatható,
melynek 25%-át kell önrészként biztosítani. A
pályázatot az iskolát fenntartó Rajkai Német
Önkormányzat fogja benyújtani.

Végezetül a polgármester megköszönte a
képviselő-testület egész évi munkáját.
Pollák Eszter

Értesítés!
2017. február 1-től Rajka község védőnői
feladatainak elvégzése határozatlan ideig tartós
helyettesítés keretében kerül megoldásra.
Helyettesítő védőnő: Rostáné Kuller Éva.
Védőnői tanácsadások rendje: szerda 14-16
óráig, péntek 10-12 óráig. A védőnő
elérhetősége: 06-30-219-5667
Rajka Község Önkormányzata
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Megalakult a kézműves klub

A Rajkai Önkéntes Tűzoltó, Polgárőr,
Természetőr Egyesület hírei
December végén elszámoltuk az önkormányzat
felé, a külön kiutalt 220.000,- forintot, amelyet a
gépjárművek
fenntartásából
adódó
többletkiadásokra kaptunk.
2017. január 12-én a határátkelőnél 3
megcsúszott, összekoccant gépkocsit kellett
kimentenie tűzoltóinknak a hó fogságából.
A polgárőrök a hideg téli napokban az idős,
egyedül élő lakosokat az országos előírásoknak
megfelelően
felkeresték,
problémáik
megoldásában segítséget nyújtottak.
Január 23-án benyújtottunk egy pályázatot az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz. A
tervezettek szerint így többlet forráshoz juthat az
egyesület, amelyet felszerelés vásárlására
kívánunk fordítani.
Értesítjük az egyesület tagjait, hogy 2017.
február 11-én tartjuk az év végi és egyben
évnyitó közgyűlésünket, melyről még mindenki
külön meghívót kap.
Sándorné Hönigmayer Erzsébet

Január második felében elindult a Rajkai
Kézműves Klub. Jelenleg 11 állandó tagot
számlál. Terveink szerint régi és új technikákat
szeretnénk elsajátítani, helyi és környékbeli
alkotók munkáján keresztül. A klub nyitott bárki
számára. Kortól és nemtől függetlenül szívesen
látunk mindenkit. Első körben a hímzés
alapfogásaival ismerkedünk meg.
Pollák Eszter
A Faluház hírei
Az idei év első feladatai közé tartozott, hogy a
felújítást és a karácsonyi időszakot követően
újra
indítsuk
az
állandó
tánc
és
tornaprogramokat a Faluházban. Eddig a
szlovákok számára indított modern tánccsoport
oktatója, valamint Rujder Erika Pilates edző
jelezte, hogy az eddig megszokott időpontokra
igényt tart. A Faluház facebook oldalán tettem
fel egy kérdést, van-e igény zumbára, mert
akkor keresünk oktatót, aki átvenné a zumba
csoportot addig, míg Brecskáné Kakuk Rózsa
újra visszatér. Még senki nem jelzett vissza a
zumba csoportból, így a kérdésre visszatérünk
tavasszal.
A gyógytorna jelenleg szünetel, akik
megszokták
az
egészségvédő-prevenciós
mozgásformát, azok számára beindítottuk a
Pilates seniort. Bejelentkezni a foglalkozásokra
Rujder Erikánál, a 0630/6004103 telefonszámon
lehet.
Pollák Eszter

A magyar néptánc gyökerei
2017. január 24-én kedden a Nemzeti
Filharmónia Non Profit Kft, a rajkai Békefi
Ernő Általános Iskola és AMI valamint a Rajkai
Faluház szervezésében az idei tanév második
filharmóniai bérletes előadásának keretében a
Boglya
népzenekar
és
az
Ungaresca
Táncegyüttes fiataljai adtak műsort. A tanulók
megismerkedhettek a magyar néptáncfajtákkal.
Többek között a csárdással, az üveges tánccal,
és a botolóval. Két táncdallam között pedig
projektoros vetítés keretében kaptak elméleti
tudnivalókat ezeknek a tánctípusoknak a
keletkezéséről.
A harmadik és egyben utolsó ifjúsági bérletes
előadásra március 28-án kerül sor.
Pollák Eszter
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Az iskola hírei

március elején rendeznek. Nagy Letícia hatodik
osztályos tanuló pedig különdíjat kapott.

Mint minden évben, idén is növendékhangversennyel ért véget a félév a művészeti
iskolában. Zeneiskolás tanulóink január 18-án,
szerdán este adtak színvonalas koncertet
intézményünk dísztermében.

Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítő
tanáraiknak: Sághyné Leinwetter Magdolnának
és Farkas Jánosnak.
Farkas János

Méltósággal megöregedni

A magyar kultúra napja alkalmából megtartott
iskolai megemlékezésen intézményünk tanulói
egy képzeletbeli irodalmi utazáson vehettek
részt, melynek során megismerkedhettek a
megyéhez kötődő írókkal, költőkkel, irodalmi
emlékhelyekkel. A műsort Szentkuti Károly
magyartanár állította össze.
A kultúra napi megemlékezés után Farkas János
igazgató megemlékezett a január 21-i veronai
buszbaleset áldozatairól is.

2017. január 27-én pénteken Gyurics Nikoletta
családsegítőt láttuk vendégül a Faluházban.
Nikoletta a Békés időskor – avagy a méltósággal
megöregedés művészete címmel tartott előadást
helyi időseknek. Beszélt arról, hogyan élnek az
idősek Európa fejlettebb nyugati országaiban,
összehasonlítva a helyi idősek helyzetével.
Felhívta a figyelmet arra, hogy az idősek éljenek
aktív életet, vegyenek részt őket érdeklő
programokon, ismerkedjenek, beszélgessenek
egymással.
Pollák Eszter

Hét tanuló - Polgári Alexandra, Tóthová Sheila,
Pintér Bálint, Sághy Dorina, Schulcz Milán,
Kató Koppány és Nagy Letícia - képviselte
iskolánkat a megyei német nemzetiségi
szavalóversenyen, amit január 27-én, pénteken
tartottak
Sopronban.
Tanulóink
nagyon
eredményesen
szerepeltek,
mindannyian
kategóriájuk első harmadában végeztek.
Két tanulónkat díjazta a zsűri: Sághy Dorina 4.
osztályos tanuló harmadik helyezett lett, így
bejutott a verseny regionális döntőjébe, amit
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Felhívjuk a Lakosság figyelmét a házi
vízigényt kiszolgáló kutak engedélyezésére
vonatkozó szabályok változására

az nem veszélyezteti a vízkészletek
védelméhez fűződő érdekeket.
Ugyanezek az előírások vonatkoznak a
házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz
tartozó,
víztisztítási
feladatokat
ellátó
vízilétesítmények létesítéséhez, üzemeltetéséhez
fennmaradásához és megszüntetéséhez.
Házi ivóvízigény fogalma: a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
törvény és a törvény végrehajtására kiadott
kormányrendelet szerinti polgár bejelentett
lakóhelyeként nyilvántartott, épülettel vagy
annak építésére jogosító hatósági határozattal,
egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon a
magánszemély részéről emberi fogyasztás
céljából a személyes szükségletek kielégítéséhez
szükséges, saját célú ivóvízműből biztosított,
nem gazdasági célú vízigény.
A fenti jegyzői engedély gyakorlatilag
azon lakóházak lakóira vonatkozik, akik
valamilyen törvényben meghatározott okból nem
tudtak vagy nem tudnak rákötni a vezetékes
ivóvízhálózatra.
A jegyző a házi ivóvízigényt kiszolgáló
kutak
átalakítását,
megszüntetését
vagy
meghatározott módon történő használatát
hivatalból is elrendelheti, ha a jogellenes vagy
káros létesítéssel, üzemeltetéssel, illetőleg a
megfelelő létesítmény hiányával összefüggő, a
vízgazdálkodási,
környezetvédelmi
és
közegészségügyi
követelményeket
rögzítő
jogszabályi rendelkezések érvényesülése azt
szükségesség teszi.
A kiadott engedély kérelemre vagy
hivatalból módosítható vagy visszavonható, ha
megváltoztak azok a körülmények, amelyek az
engedély alapjául szolgáltak.
A jegyzői vízjogi engedély iránti
kérelem igazgatási szolgáltatási díja 5000 forint.
A kérelmet a Rajkai Közös Önkormányzati
Hivatalban (9224, Rajka, Szabadság tér 1.)
ügyfélszolgálati időben lehet benyújtani.
A vízjogi engedélyezési eljáráshoz
szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló

A települési önkormányzat jegyzőjének vízjogi
engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez,
üzemeltetéséhez,
fennmaradásához
és
megszűntetéséhez,
amely
a
következő
feltételeket együttesen teljesíti:
1. 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag
talajvízkészlet vagy parti szűrésű
vízkészlet felhasználásával üzemel.
2. a vízbázisok, a távlati vízbázisok
valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelméről szóló
kormányrendelet
szerint
kijelölt,
kijelölés alatt álló, illetve előzetesen
lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai
védőidom, védőterület, valamint karsztvagy rétegvízkészlet igénybevétele,
érintése nélkül üzemel,
3. épülettel vagy annak építésére jogosító
hatósági
határozattal,
egyszerű
bejelentéssel rendelkező ingatlanon van,
és magányszemélyek részéről a házi
ivóvízigény és a háztartási igények
kielégítését szolgálja,
4. nem gazdasági célú vízigény
5. biztosított a kitermelt víz használata
során
keletkező
szennyvíznek
a
környezetet nem veszélyeztető módon
való elhelyezése,
6. biztosított a vizek hasznosítását,
védelmét és kártételeinek elhárítását
szolgáló
tevékenységekre
és
létesítményekre vonatkozó általános
szabályokról szóló kormányrendelet
szerinti követelmények maradéktalan
teljesítése,
7. biztosított a fúrt kút fennmaradásának
engedélyezése esetén – az illetékes
vízügyi hatóságnak szakértőként történő
bevonásával – annak megállapítása,
hogy a kút az 1-4. pontoknak megfelel és
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18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. számú
melléklete I./B. pontja tartalmazza a jegyzői
engedélyhez
kötött
kutak
létesítéséhez
szükséges terv tartalmát.
A felszín alatti vízkészletekbe történő
beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai
követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.)
KvVM rendelet 3. és 4. melléklete tartalmazza a
helyi önkormányzat jegyzőjének vízjogi
engedélyezési eljáráshoz szükséges adatlapot, a
kérelemre
és
mellékleteire
vonatkozó
előírásokat.
Jelenleg a területi vízügyi hatóság
(Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 9024,
Győr, Munkácsy Mihály utca 4.) vízjogi
engedélye nélkül üzemeltetetett sekély mélységű,
talajvízből történő mezőgazdasági (cégek,
egyéni vállalkozók, őstermelők, stb. öntöző
kútjai)
öntöző
kutak
fennmaradásának
(legalizálásának)
bírságmentes
engedélyeztetésére 2018. december 31-ig van
lehetőség (aki talajvízkutat fúrt, hogy abból
mezőgazdasági területet öntözzön, köteles a kút
meglétét két éven belül engedélyeztetni.) Ha ezt
elmulasztja,
akkor
cégként
1
millió,
magánszemélyként pedig 300 ezer forint
vízgazdálkodási
bírságra
számíthat.
A
bejelentési kötelezettsége nem vonatkozik a házi
nem
ivóvízigényt
kiszolgáló,
nem
mezőgazdasági célra, a kertekben fúrt kutakra.
Rajkai Közös Önkormányzati Hivatal

A veronai buszbalesetben elhunytak
emlékére
„Nem múlnak ők
Hiába
szállnak
Ők itt maradnak
Hiszen hazánk

el, kik szívünkben élnek,
árnyak,
álmok,
évek.
bennünk csöndesen még,
nekünk a végtelenség.

Emlékük, mint a lámpafény az estben,
Kitündököl és ragyog egyre szebben
És melegít, mint kandalló a télben,
Derűs
szelíden
és
örök
fehéren.
Szemünkben
tükrözik
tekintetük
még
S a boldog órák drága, tiszta üdvét
Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt
És élnek ők tovább, szűz gondolatként.”
Juhász Gyula: Consolatio

Felhívás!
2017. január 31-én sajnálatos körülmények
között teljesen leégett Ádám Kálmán és családja
tulajdonában lévő lakóház.
A család megsegítésére és a ház újjá építésére
gyűjtést kezdeményezünk.
Felhívjuk mindazok figyelmét, akik a bajba
jutott családon segíteni szeretnének, hogy az
újra építéshez anyagi támogatást nyújthatnak,
amelynek befizetése az alábbi bankszámlára
lehetséges.
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Belföldi számlaszám: 59500100-10020078
IBAN: HU20 5950 0100 1002 0078 0000 0000
SWIFT/BIC kód: TAKBHUHB

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

Segítő együttműködésüket a család nevében
köszönjük!
Rajka Község Önkormányzata
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