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Február 24-én pénteken 17 órakor szép számú
érdeklődő vett részt Téli esték sorozatunk
keretében megtartott előadáson, melynek témája
Mindszenty József bíboros élete volt. Az
előadást Dr. Perger Gyula, egyháztörténész,
toronyi plébános, püspöki referens, a
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Márciusi gondolatok

szombathelyi Egyházmegyei Gyűjtemények
igazgatója tartotta. Mindszenty József bíboros
életét fotókon és a Mindszenty-per hiteles
anyagából felolvasott részleteken keresztül
mutatta be. A plébános úr az előadás végén
szívesen válaszolt a résztvevők kérdéseire is.
Pollák Eszter

Márciusban az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc hőseire emlékezünk. Fel kell
tennünk a kérdést, mit jelent a szabadság? A
szabadság a szabad választás joga. Hétköznapi
értelemben szabadon dönthetünk az életünkről.
Eldönthetjük, milyen ruhát veszünk fel aznap,
mit teszünk le családunk elé a vacsoraasztalra,
mit olvasunk. Voltak idők, amikor nem
dönthettünk szabadon. Mások mondták meg

Különszám!

nekünk, mi a jó, mi a helyes. Ilyen volt az 184849-et megelőző korszak. Elődeink azért fogtak
fegyvert, hogy a későbbi generációknak, nekünk
szabadabb,
boldogabb
életünk
legyen.
Emlékezzünk áldozatukra!
A Szerkesztőség

Megjelent a Rajka Hangja Különszáma, amelyet
minden postaládába magyar és szlovák nyelven
is eljuttatunk! A különszám tartalmazza az
együttélés szabályait. Kérjük a lakosságot, hogy
olvassa el a lapot és az abban leírtak szerint
szervezze életét a településen.
Rajka Község Önkormányzata
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Beszámoló a februári 9-i testületi ülésről

vele köti meg a vállalkozási szerződést a Kbt.
előírásainak, a közbeszerzési dokumentumoknak
és az ajánlat tartalmának megfelelően, kiemelt
figyelemmel a vállalási díjra, a 12 hónap
teljesítési határidőre, késedelmi kötbér napi
mértékére vonatkozóan.
Tizenegyedik napirendi pontban a Képviselőtestület határozatot hozott a Közbeszerzési és
Beszerzési Szabályzat módosításáról.
A tizenkettedik napirendi pontban a Képviselőtestület határozott a 2017. évi közbeszerzési terv
elfogadásáról.
A tizenharmadik napirendi pontban a Képviselőtestület határozatot hozott a Rajka, 728 hrsz.-ú
ingatlan térítésmentes átvételéről. Kiss Vince
polgármester elmondta, hogy az önkormányzat
megkereste a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt-t, hogy a kezelésében és a Magyar Állam
tulajdonában lévő Rajka, 728 helyrajzi számú
ingatlant az önkormányzati kötelező feladatok
ellátása érdekében az önkormányzat részére
térítésmentesen adja át. Az ingatlan megfelelő
lenne egy új bölcsőde kialakítására. Az
önkormányzat vállalja, hogy a tulajdonba adás
érdekében felmerülő költségeket megtéríti. Az
önkormányzat vállalja, hogy a bérlő részére
legalább ugyanolyan használatra alkalmas lakást
biztosít.
Tizennegyedik napirendi pontban a Képviselőtestület úgy határozott, hogy a Rajka 1001
helyrajzi számú ingatlant értékesíti. Az
értékesítés módjáról a testület később határoz.
Tizenötödik napirendi pontban a Képviselőtestület határozatot hozott a Rajka, 334 helyrajzi
számú ingatlan megvásárlásáról.
A tizenhatodik napirendi pontban a Képviselőtestület határozott a Rajka, 330 és 331/1
helyrajzi számú ingatlanok telekalakításáról.
Tizenhetedik napirendi pontban a Képviselőtestület úgy határozott, hogy a Rajkai Római
Katolikus Plébánia által a Mártírok utca mögötti
területen kialakítandó telkek közművesítésének
költségét az önkormányzat átvállalja. A
közművesítés költségeinek ellenértékeként, a
kialakítandó telkek közül a leendő 312/7
helyrajzi számú kivett beépítetlen terület

Az első napirendi pontban a Képviselő-testület
rendeletet alkotott a rendezési terv módosítása
során alkalmazandó partnerségi egyeztetés
szabályairól.
Második napirendi pontban a Képviselő-testület
elfogadta
a
Rajkai
Hármashatár
Kft.
közszolgáltatási
területen
elvégzett
tevékenységéről szóló 2016. évi elszámolás
tartalmát.
Harmadik napirendi pontban a Képviselőtestület jóváhagyta a Rajkai Hármashatár Kft.
2017. évi üzleti tervét, és úgy határozott, hogy
jóváhagyja a Rajkai Hármashatár Kft-vel kötött
közszolgálati szerződés módosítását.
A negyedik napirendi pontban a Képviselőtestület határozatot hozott a Rajkai Hármashatár
Kft-vel megkötött tagi kölcsön szerződések
tartalmának módosításáról.
Ötödik napirendi pontban a képviselő-testület
jóváhagyta a 2017. évi kulturális és szabadidős
programtervezetet.
Hatodik napirendi pontban a képviselő-testület
elfogadta az Óvoda és a Rajkai Közös
Önkormányzati
Hivatal
közötti
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét
szabályozó megállapodás tartalmát.
Hetedik napirendi pontban a képviselő-testület
elfogadta a Rajkai Német Önkormányzattal
kötendő megállapodás tartalmát.
A nyolcadik napirendi pontban a Képviselőtestület elfogadta a Mosonmagyaróvár Térségi
Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló
beszámolót.
Kilencedik napirendi pontban a törvényváltozás
alapján a képviselő-testület határozatot hozott a
polgármester
és
az
alpolgármester
tiszteletdíjának
és
költségtérítésének
megállapításáról.
A tízedik napirendi pontban a Képviselő-testület
határozatot hozott a „Vállalkozási szerződés
Rajka Község Egészségházának kialakítása”
tárgyában
indított
közbeszerzési
eljárás
eredményének megállapításáról. Az eljárásban a
legelőnyösebb ajánlatot a Cserkút Generál Kft.
(Budapest) nyújtotta be, így az Önkormányzat
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megnevezésű ingatlant az önkormányzat
térítésmentesen átveszi.
Tizennyolcadik napirendi pontban a Képviselőtestület úgy határozott, hogy az önkormányzat, a
654/4 helyrajzi számú ingatlan egy részét
útszélesítés céljából térítésmentesen átveszi.
Tizenkilencedik napirendi pontban a képviselőtestület határozatot hozott a Kis- és a MosoniDuna felfedezése kerékpárral és kenuval című
projekt
megvalósításához
szükséges
hozzájárulásról. A pályázatban kérelmezett vízi
közlekedést biztosító kisműtárgyak létesítéséhez
szükséges terezés és engedélyezés költségeihez
az önkormányzat hozzájárul.
Huszadik napirendi pontban a Képviselő-testület
határozott arról, hogy a Faluház parkosításra és
az udvar fejlesztésére 2,895 millió forintot a
2017. évi költségvetésben biztosít.
A huszonegyedik napirendi pontban a
Képviselő-testület elfogadta a helyi adókról
szóló önkormányzati rendelet módosítását.
A huszonkettedik napirendi pontban a
képviselő-testület elfogadta a 2016. évi
költségvetés módosítását.
Huszonharmadik napirendi pontban a képviselőtestület döntött a Költségvetési kitekintő
határozat tartalmáról.
A Képviselő-testület
megállapította az önkormányzat egyes saját
bevételeinek és adósságot képező ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségének összegét a
2017-2020 évekre.
Huszonnegyedik
napirendi
pontban
a
Képviselő-testület az előterjesztés szerint
elfogadta a Rajkai Napköziotthonos Óvoda és
Bölcsőde 2017. évi költségvetését. Ezután a
Képviselő-testület elfogadta a Rajkai Község
Önkormányzat 2017. évi költségvetését az
előterjesztés szerint.
Huszonötödik napirendi pontban a képviselőtestület elfogadta a havonta megjelenő Rajka
Hangja
önkormányzati
tájékoztató
lap
különszámának
tartalmát.
Hozzájárul
a
tájékoztató
anyag
településen
történő
terjesztéséhez.
Pollák Eszter

Plébános Úr 70 éves
Február végén, a vasárnapi szentmisét követően
Somfai Árpád atyát köszöntöttük 70.
születésnapja alkalmából.
Kiss Vince polgármester szólt az ünnepelthez.
Hosszú, Isten kegyelmében eltöltött életet, és
sok-sok évi, jó egészségben a településen töltött
lelkipásztori munkát kívánt a plébános úrnak. A
község lakói és a hívek nevében egy könyvet
adott át. Ezt követően Sándorné Hönigmayer
Erzsébet köszöntötte az atyát. A Rajkai Német
Önkormányzat és a Békefi Ernő Általános
Iskola és AMI nevében adott át egy
ajándékcsomagot a jeles nap alkalmából.
A Plébánia Tanácsadó Testülete jelenlévő tagjai
is felköszöntötték az atyát, az énekkar két
gyönyörű kórusdalt énekelt a tiszteletére.
Az atya háláját fejezte ki a figyelmességért, és a
szentmisén elhangzott evangéliumi idézetre utalt,
melynek mondanivalója illett a születésnapi
köszöntéshez.
Sándorné Hönigmayer Erzsébet

Visszatekintés a Faluház februári
programjaira
Február 5-én tartotta a Rajkai Nyugdíjas Klub
idei farsangi mulatságát. A zenés estre az
énekkarosok vidám műsorral kedveskedtek
klubtársaiknak.
A nyugdíjas klub januártól egy férfi és 4 új női
taggal bővült.
Február 13-án a helyi óvodások és alsósok
megtekinthették
a
győri
Chip-színház
előadásában a Kiskakas gyémánt félkrajcárja
című élőszereplős mesejátékot. Károly Szabolcs,
a Chip-színház vezetője elmondta: évtizedek óta
járnak Rajkára gyermekszínházi darabokkal. A
rajkai gyerekek mindig szeretettel fogadják őket.
Külön hálásak a pedagógusoknak, hogy a
gyerekek lelkesen, aktívan részt vesznek az
interaktív előadásokon.
Pollák Eszter
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Bemutatkozik a helyettes védőnő

49/2004. ESzCsM rendelet a területi védőnői
ellátásról, 2015. évi 122. törvény az
alapellátásról és az 1997. évi 31. törvény a
gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról.
A jogszabály módosítások alapján a védőnői
ellátást
kötelező
igénybe
venni
a
lakónyilvántartásban szereplő, 0 – 7 éves korú
gyermekeknek (erről a törvényes képviselő
köteles gondoskodni). A védőnői ellátást
visszautasítani nem lehet.
Első lépésként össze kell vetni a területi védőnő
nyilvántartását és a lakónyilvántartás listáját.
Akik nem szerepelnek a lakónyilvántartásból a
védőnői ellátásban, azon gyerekek szüleinek
névre szóló levelet kell küldeni, amelyben arra
kapnak felszólítást, hogy 15 napon belül
jelentkezzenek a területileg illetékes védőnőnél.
Amennyiben nem jelentkeznek/nem jeleznek
vissza, a védőnő az ellátás elutasításának
megfelelő eljárásrend szerint kezdeményezi a
hatósági eljárást, amelynek során a Járási
Hivatal Népegészségügyi Osztálya rövid
határidővel kötelező határozatot bocsájt ki,
amely
fellebbezésre
tekintet
nélkül
végrehajthatóvá nyilvánítható. A határozatban
felszólítja a szülőt, hogy 15 napon belül igazolja
a védőnői ellátás igénybe vételét. Amennyiben a
határozatban írt határidő eredménytelenül telik
el, végrehajtási bírság kiszabása iránt intézkedik
a hatóság.
Rajka községben megtörtént a névsorok
egyeztetése (0 – 7 évesek): lakcímmel
rendelkezők: 229 fő, védőnői ellátásban
részesülők: 97 fő. Jelenleg tehát 132 (0 – 7 éves)
gyerek nincs védőnői gondozásban.
Bízom benne, hogy a Rajkán végzett védőnői
munkám a település aprajának, nagyjának a
megelégedését szolgálja.

Rostáné Kuller Éva vagyok, 1983. január 1-től
Kimle község védőnőjeként dolgozom. 2017.
február 1-től a megüresedett rajkai védőnői
körzetet tartós helyettesítésben, az állás állandó
védőnővel való betöltéséig látom el. 1980-ban
védőnői, majd 1996-ban családgondozószakvédőnői diplomát szereztem Budapesten.
Férjemmel két fiút neveltünk, akik már felnőttek,
önálló életet élnek. A védőnői munka során a 0
– 7 éves korú gyerekek ellátása mellett az
iskoláskorúak gondozása, egészségnevelése és a
falu
lakosságának
egészség megőrzésre
ösztönzése is a feladataim részét képezi. Az
évek során, a napi munka mellett tanfolyamokat,
továbbképzéseket végeztem, többek között
nemzetközi babamasszázs oktatói képesítést és
alapfokú homeopátiás ismereteket szereztem.
ECDL Start vizsgával rendelkezem. 2000-től a
képesítés megszerzése után részt veszek a
védőnői méhnyak szűrésben.
Rostáné Kuller Éva védőnő

A védőnői tanácsadásokra Rajkán minden
szerdán 14:00 és 16:00 óra között, péntekenként
pedig 10:00 és 12:00 óra között kerül sor.
Elérhetőségem: +36 30 219 5667
Rostáné Kuller Éva védőnő

Védőnői tájékoztató
2017. 01. 01-től több védőnői ellátást érintő
jogszabály is módosult. A legjelentősebbek: az
egészségügyről szóló 1997/154. törvény,
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A könyvtár hírei

hunyt el 2016. évben, akikről gyertyagyújtás és
1 perces néma felállással emlékeztek meg a
jelenlévő tagok. 1 tagot elköltözés miatt törölni
kellett a tagnyilvántartásból.
Február 18.-án a Kiliti út végén közlekedési
balesethez riasztották a tűzoltókat.
Február 24.-én Győrben tartotta közgyűlését a
Megyei Polgárőr Szövetség, ahol Várnai István
polgárőr vezető képviselte az egyesületet.
Sándorné Hönigmayer Erzsébet

Könyvtárunk új felnőtt és gyermekkönyvekkel,
2 új társasjátékkal (Magyar népmesék, Bogyó és
Babóca Cseresznyéskert) és folyóiratokkal (Nők
Lapja,
Praktika,
Kiskegyed
Konyhája,
Természetgyógyász
Magazin,
Dörmögő
Dömötör, National Geographic, Rubicon) bővült.
A régi és új könyvek kölcsönzési ideje egy
hónap, kétszer lehet hosszabbítani. A régi és új
társasjátékok
nem
kölcsönözhetők,
a
könyvtárban nyitvatartási időben (h-sz-p: 14-18
óráig),
valamint
a
Társasjáték
Klub
foglalkozásain lehetőség van kipróbálni őket. A
folyóiratok helyben olvashatók, és egy
hétvégére kölcsönözhetők.
Pollák Eszter

Épül az Egészségház

A Rajkai Önkéntes Tűzoltó, Polgárőr és
Természetőr Egyesület hírei
Január 30-án a Kossuth Lajos u. 37. számú
társasházhoz kérte a közös képviselő dugulás
elhárításához a tűzoltók segítségét.
Január 31-én a délutáni órákban az Ady Endre
utcába, az Ádám-család lakásához riasztották a
tűzoltókat. Akkor még senki nem gondolta,
hogy az Ádám-család lakása teljesen
megsemmisül. A családból 3 tag aktív lovas
polgárőr,
illetve
a
családfő
tűzoltó
gépjárművezető is. A család gondjaiban
mindannyian osztozunk, és minden segítséget
megadunk az újjáépítés során.
Február 4-én szombaton a romok eltakarítására
került sor. Az egyesületből a tűzoltók és
polgárőrök közül is sokan részt vettek.
Február 6-án a Kossuth Lajos u. 81. alatti
társasház lakásában kéménytűz volt. A
katasztrófavédelem kötelezte a tulajdonosokat a
kémény felújítására.
Február 7-én a kora esti órákban Bezenyére
riasztották a tűzoltókat egy erdősávban
keletkezett tűzhöz.
Február 11-én tartotta az egyesület az éves
közgyűlését, amelyen a 2016. évi beszámolók
hangzottak el. 2 fő nyert tagfelvételt, 2 aktív tag

Az elmúlt napokban aláírásra került az
Önkormányzat és a kivitelező között az
Egészségház
kivitelezési
szerződése.
A
szerződést Kiss Vince polgármester és a
pályázaton nyertes kivitelező Cserkúti Generál
Kft. képviseletében Németh Péter ügyvezető
igazgató írta alá. A munkaterület átadását
követően a kivitelezés március hónapban
megkezdődik. A szerződés szerinti teljesítés
határideje 12 hónap. A beruházás szerződés
szerinti bruttó vállalási ára 355 millió forint,
melyet az el nem adósodott településeknek
nyújtott 44 millió forint állami támogatásból és
kormányengedéllyel felvett 163 millió forint
projekthitel mellett a fennmaradó rész önerőből
történő finanszírozásával valósít meg az
Önkormányzat.
Pollák Eszter
Tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasókat, hogy újságunk a
jövőben bővebb tartalommal jelenik meg. Várjuk az Önök
által fontosnak tartott témákban megírt cikkek,
vélemények beküldését, amelyeknek alkalom adtán helyet
biztosítunk az újságban.
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Önkormányzati támogatás a közbiztonság
javítása érdekében

Jótékonysági rendezvények az Ádám-család
otthonának újjáépítéséhez
2017. március 10. 18 óra: A láperdő szelleme.
című színdarab a mosonmagyaróvári Piarista
Diákszínpad előadásában a Faluházban. Az
előadásra vásárolt támogató jegyekkel az Ádámxsalád támogatható. A jegyek megvásárolhatók
a Bucsuházy CBA-ban, a Polgármesteri
Hivatalban, és Pollák Eszternél a Faluházban.
2017. március 18. 19 óra: Jótékonysági bál a
Tulipános Csárdában. Jegyek kaphatók a
Bucsuházy
CBA-ban,
a
Polgármesteri
Hivatalban, és a Tulipános Csárdában.

A korábbi évekhez hasonlóan Rajka Község
Önkormányzata 2017. évben is támogatja a
helyi körzeti megbízottak munkáját. A rendőrőrs
munkatársaival történt egyeztetést követően az
önkormányzat egy többfunkciós digitális
fényképezőgépet vásárolt és adott át a
munkavégzéshez.
A
fényképezőgépet
a
szolgálat során nyomok illetve bűnügyi
helyszínek rögzítésére használhatják rendőreink,
melyek később a bizonyítás során nagy
jelentőséggel bírnak.
Pollák Eszter

2017. március 25. 18 óra: Jótékonysági
kulturális est a Faluházban.
2017. április 2. 15 óra: Hangverseny a rajkai
Római Katolikus Templomban. Fellépnek a
Rajka-Dunakiliti Egyházi Kórus, és a
dunaszigeti Pax Humana énekkar és zenekar.
Programajánló
Március 11. Megyei Német Közgyűlés a
Faluházban.
Március 12. 16 óra: Családi társasjátékozás a
Faluházban.
Március 14. 17 óra: Községi megemlékezés az
1848/49-es forradalom és szabadságharcról a
Faluházban.
Március 26. 16 óra: Családi társasjátékozás a
könyvtárban.
Március 28. 12 óra: Filharmónia ifjúsági
bérletes előadás a Faluházban. Amerikából
jöttünk! - a Budapest Ragtime Band műsora.
Március 31. 17 óra. Csakrák. A test kapui. Elek Csilla természetgyógyász előadása a
Faluházban a Kézműves Klub szervezésében.
Külső érdeklődők számára az előadáson való
részvétel előzetes bejelentkezéshez kötött!
Bővebb info Pollák Eszternél: +36 30 423 8464

Meghívó
Rajka Község Önkormányzata nevében
meghívom a település minden lakóját, a március
14-én
17
órakor
tartandó
ünnepi
megemlékezésre. Az 1848/49-es szabadságharc
és forradalom eseményeire. A megemlékezés
helyszíne a Faluház.
Műsort adnak a Békefi Ernő Általános Iskola és
AMI tanulói, ünnepi beszédet mond Pausits
István történelem tanár. Az ünnepi műsort
követően közösen elhelyezzük a megemlékezés
koszorúját a Polgármesteri Hivatal falán lévő
emléktáblánál.
Kiss Vince polgármester

Felhívjuk mindazok figyelmét akik a bajba jutott Ádám-családon segíteni szeretnének, hogy az újra építéshez anyagi támogatást nyújthatnak,
amelynek befizetése az alábbi bankszámla számra lehetséges.
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet: belföldi számlaszám: 59500100-10020078, IBAN: HU20 5950 0100 1002 0078 0000 0000
SWIFT/BIC kód: TAKBHUHB
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