RAJKA HANGJA
4. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM

2017. ÁPRILIS

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ LAP

Tartalom
Áprilisi gondolatok
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharca
emlékezünk
Tájékoztató!
Beszámoló a február 28-i testületi ülésről
Beszámoló a Rajkai Német Önkormányzat
márciusi tevékenységéről
A Rajkai Önkéntes Tűzoltó, Polgárőr és
Természetőr Egyesület hírei
A Faluház hírei
75. születésnapján köszöntjük Varga Kálmánt
Az iskola hírei
Meghívó!
Programajánló

Újságunk letölthető!
www.rajka.hu

Az 1848/49-es forradalom és
szabadságharcra emlékezünk
1
1
1
2
2
3
3
3
5
6
6

2017. március 14-én 17 órakor tartottuk a
Faluházban községi megemlékezésünket az
1848/49-es forradalom és szabadságharc 169.
évfordulója
alkalmából.
Pollák
Eszter
köszöntője után a helyi általános iskolások adtak
műsort. Ünnepi beszédet Pausits István
történelem
tanár
mondott.
Beszédében
párhuzamba állította a kor két nagy egyéniségét
gróf Széchenyi Istvánt és Kossuth Lajost. Az
ünnepi beszédet követően közösen átvonultunk
a Szabadság térre. Kiss Vince polgármester és
Pausits István közösen megkoszorúzták a
Polgármesteri Hivatal falán lévő 1848-as Hősök
emléktábláját.
Pollák Eszter

Áprilisi gondolatok
Idén április közepére esik húsvét ünnepe.
Húsvét
alkalmával
Jézus
halálára
és
feltámadására emlékezünk. Azonban magát az
ünnepet egy 40 napos böjti időszak előzi meg. A
böjt számunkra testi- lelki megpróbáltatás.
Azonban nem csak a hústilalmat jelenti, hanem
azt is, hogy le tudjunk mondani számunkra
fontos dolgokról, áldozatokat tudjunk hozni
másokért, vagyis jócselekedeteket hajtsunk
végre. Az idei nagyböjtben a jócselekedetek
egész sorára került sor itt Rajkán. Az Ádámcsalád megsegítésére megmozdult az egész falu,
amit ezúton köszönünk. Kellemes húsvétvárást
kívánunk mindenkinek!
A szerkesztőség

Tájékoztató!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket és Tanulókat,
hogy iskolánkban a Tavaszi szünet 2017. április
13-18-ig tart. A szünet előtt az utolsó tanítási
nap április 12. szerda. A szünet utáni első
tanítási nap április 19. szerda.
Farkas János
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Beszámoló a február 28-i testületi ülésről

igénybevétel esetén 10.000 Ft/alkalom. Jelen
határozatban megállapított bérleti díjakat 2017.
március 1-jétől kell alkalmazni.

Első napirendi pontban a képviselő-testület
határozatot hozott a Mosonmagyaróvári Térségi
Társulási Megállapodás módosításáról. A
képviselő-testület hozzájárul, hogy a társulás
által ellátott feladatkörök április 1. napjától
kiegészüljenek a Kistérségi Egyesített Szociális
Intézményen keresztül, a Fogyatékossággal Élők
Nappali Intézménye telephelyein biztosított
„fejlesztő foglalkoztatás”szolgáltatással.

Az ötödik napirendi pontban a képviselő-testület
határozatot hozott tulajdonában lévő ingatlanok
összevonásáról.
Hatodik napirendi pontban a képviselő-testület
határozatot
hozott
a
búcsúi
helyszín
kiválasztásáról. Kiss Vince polgármester
elmondta, hogy megkezdődött az Egészségház
építése. Korábban az érintett terület adott helyet
a pünkösdi búcsú helyszínének. A kezdődő
beruházás miatt szükségessé vált egy új helyszín
kijelölése, amely hosszú távon biztosítja a
rendezvény lebonyolításának lehetőségét. A
képviselő-testület a búcsú helyszínéül a Faluház
melletti zöldterületet jelölte ki.

Második napirendi pontban a képviselő-testület
megalkotta az intézményi térítési díjakról szóló
önkormányzati rendeletet.
Harmadik napirendi pontban a képviselő-testület
határozatot hozott az Önkormányzati ASP
rendszerhez történő csatlakozásról. Kiss Vince
polgármester elmondta, hogy a program célja az
adminisztratív terhek csökkentése, ami a
közigazgatás
szervezési
feltételeinek
fejlesztésén, az elektronikus folyamatok
egységesítésén
és
növelésén
keresztül
valósítható meg. Az önkormányzatnak 2018
januárjától biztosítania kell a törvényben
előírtak szerint az e-ügyintézés lehetőségét az
állam által biztosított ASP rendszeren keresztül.
A képviselő-testület a „Csatlakozási konstrukció
az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez” című felhívás alapján elfogadta
a támogatási kérelem benyújtását.

Hetedik napirendi pontban a képviselő-testület
határozatot hozott az óvodai körzethatárok
kijelöléséről. A Rajkai Napköziotthonos Óvoda
és Bölcsőde óvodai körzethatárát a Rajka
település közigazgatási határával megegyezően
jelölte ki.
Pollák Eszter

Beszámoló a Rajkai Német Önkormányzat
márciusi tevékenységéről
Február 28.-án Kiss Vince polgármester úr és
jómagam az egyesület képviseletében részt
vettünk a Parlamentben egy fogadáson, amit az
EMMI és a Nemzeti Szószóló szervezett. Ezen a
fogadáson ünnepélyes keretek között egy közel
4 milliós pályázat dokumentumát vettük át a
Vadász Teremben.
Elfogadtuk az iskola, és a Rajkai Német
Önkormányzat költségvetését. Egyetértésünket
adtuk a községi Önkormányzat költségvetéséhez.
Március 11-én Rajkán tartottuk a Német
Önkormányzatok
Megyei
Egyesületének
Közgyűlését. A rendezvényen mind a 15 Német
Önkormányzat képviseltette magát. Az esemény
rövid sétával indult, ahol a polgármester úrral

Negyedik napirendi pontban a képviselő-testület
határozatot hozott az önkormányzati tulajdonban
lévő ingatlanokhoz kapcsolódó bérleti díjak
felülvizsgálatáról. Az önkormányzati lakások
bérleti díját 200 Ft/m²/hó összegben állapítja
meg. Az önkormányzati lakások bérleti díja:
1000 Ft/m²/hó, amennyiben a bérlő nem
tartózkodik a lakásban életvitelszerűen. A bérlő
köteles a lakásból történő két hónapot
meghaladó távollétét és annak időtartamát
írásban a bérbeadó részére bejelenteni. A Patika
bérleti díját változatlanul 30 ezer Ft/hó
összegben állapítja meg. A Faluház bérleti díja:
2.000 Ft/óra, illetve a 4 órát meghaladó
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közösen megmutattuk a falu központi részét.
Megkoszorúztuk a kitelepítési emlékoszlopot, és
megnéztük a temetőt.
A Faluházban a közgyűléssel folytattuk a
programot, majd az óvodások és a Ragendorf
Táncegyüttes adott kulturális műsort. Mindkét
előadásnak nagy sikere volt. Ezúton is
köszönöm a felkészítők munkáját. A program
vendéglátással fejeződött be. Meglepetésként a
vendégek még zenekari produkcióval is
készültek. Mindenki nagyon jól érezte magát, a
faluról és a kulturális műsorról is a legnagyobb
elismeréssel nyilatkoztak. Ezen a napon ismét jó
volt rajkainak lenni.
Befejezéséhez
közeledik
a
tornaterem
tetőszerkezetének felújítása. Elkezdődött az új
tornaterem terveztetése, amit pályázatból
szeretnénk
megvalósítani.
Az
iskolába
megérkeztek az új bútorok, berendezések, amit
még a tavalyi év költségvetéséből sikerült
finanszírozni.
Molnár Kálmánné

minél előbb Sándorné Hönigmayer Erzsébet
gazdasági
vezetőnél
a
tagnyilvántartás
megújítása miatt.
Sándorné Hönigmayer Erzsébet

Faluház hírei
Ebben a hónapban több, az Ádám-család
megsegítését célzó jótékonysági rendezvénynek
adtunk otthont.
Március 19-én tartotta a Faluházban a helyi
Nyugdíjas Klub nőnapi rendezvényét. Kiss
Vince polgármester úr és a klub férfitagjai
köszöntötték a hölgyeket, majd zenés-táncos
mulatozásra került sor.
Március 28-án a Filharmónia Ifjúsági Bérletes
Előadás keretében elérkeztünk a 2016/2017-es
tanév záró előadásához. A Budapest Ragtime
Band
járt
nálunk.
A
gyerekek
megismerkedhettek
a
ragtime
stílussal,
„sétálgatva” a különböző zenei korszakokban.
Sikerült új oktatót találni Szekeres Zsanett
személyében, így április első hetétől újra indul a
ZUMBA. A Zumbára Zsaninál be kell
jelentkezni, vagy sms-ben (+36 70 638 0154),
vagy privát üzenetben a facebook oldalán.
Pollák Eszter

A Rajkai Önkéntes Tűzoltó, Polgárőr,
Természetőr Egyesület hírei
Február
végén
elszámoltunk
a
helyi
önkormányzattól kapott 2016. évi támogatással.
Március 12-én délután jelentős kárt okozó bála
tűzhöz riasztották tűzoltóinkat a Győrffy-ág
partjára.
Március 21-én a Katasztrófavédelem tartott
ellenőrzést a Mercedes gépjármú málházását
vizsgálták. Az ellenőr a Katasztrófavédelemtől
elnyert eddigi pályázati anyagok meglétéről és
egyéb dokumentációkról győződött meg.
Az előző év szeptemberében beérkezett adó
1 %-át, 142.916 Ft-ot, gáz-, villany-, vízdíjakra,
illetve a tűzoltó gépjármű műszaki vizsgájára
használt fel az egyesület.
A 2016. évi személyi jövedelemadó 1 %-át
továbbra is várjuk a felajánlóktól az 189722301-08 adószámra.
Felhívjuk az egyesületi tagok figyelmét, hogy
akinek megváltozott a telefonszáma, vagy új
személyazonosító igazolványt kapott, jelezze

75. születésnapján köszöntjük Varga
Kálmánt
Varga
Kálmán,
Rajka
Község
első
polgármestere március 27-én töltötte be 75.
életévét. Ez alkalomból invitáltuk erre a
beszélgetésre.
Hogy telnek a nyugdíjas napjai?
Gyorsan, főleg az utóbbi időben. Van egy 3, 5
éves kis unokám, gyakran vigyázok rá. Ilyenkor
tavasszal sok a kerti munka is.
Közéleti tevékenységekben részt vesz még?
Régen még részt vettem, ma már kevésbé. 8
évig a Megyei Közgyűlés tagja, Nemzeti
Bizottsági tag is voltam. Az utolsó
3

polgármesteri ciklusomban Dr. Futó Zoltán,
kimlei és Dr. Baranyai Judit, dunaszigeti
háziorvossal, valamint a térség háziorvosaival
közösen szerveztük meg a Mosonmagyaróvár
környéki községek közös orvosi ügyeletét.

Miért?
Kétséges volt a fenntartása.
További fejlesztések történtek?
Az orvosi rendelőt és a fogászatot saját
bevételből hoztuk létre. Jelentős előrelépés volt
ez a korábbi állapotokhoz képest.
A faluház felújítására is sor került. A
nagyteremben kialakítottuk a színpadot. Mozit
indítottunk. A MOKÉP rajkai származású
munkatársa, Baloghné Molnár Elza segítségével
sikerült leselejtezett hordozható kivetítőt
szerezni.
Projektoros
kivetítőre
a
Belügyminisztériumnál pályáztunk, és sikerült.
Csiffáry Zoltán vezette a mozit. Miután minden
háztartásba bekerült a televízió, az igény a
mozira egyre jobban lecsökkent, és sajnos meg
kellett szüntetni.

Mikor és hogy került Rajkára?
1942-ben születtem Nagyváradon. Kolozsváron
éltünk, majd 1945-ben költöztünk Rajkára. 25
évig a Timföldgyárban dolgoztam. Az Üzemi
Tanács elnökségi tagja, szakszervezetis voltam.
1985-ben
lettem
Tanácselnök,
Németh
Miklósnét váltva. 1990-ben választottak meg
először polgármesternek. 4 cikluson keresztül
láttam el a feladatot, összesen 21 évig vezettem
a falut.
Hogy emlékszik vissza ezekre az évekre?
Az első időszak sikeres volt, mert jelentős
pénzek
álltak
rendelkezésre.
Önerőből
fejlesztettük a Crossbar telefonrendszert. Ezért
MATÁV-kötvényeket kaptunk. A MATÁVkötvények eladásából építettük a Sport-öltözőt.
Az Antall-Boross kormány alatt szintén sok
lehetőség volt fejlesztésekre, egy részükkel
éltünk, más részükkel nem. 12 tantermet
építettünk a volt általános iskolához. Az igények
növekedésével
szaktantermek
váltak
szükségessé, így egy nyelvi labort is
létrehoztunk. A katolikus templom előtti
Kálváriát, a Nepomuki-szobort, és a Hősök
emlékművét
restauráltattuk.
Sikerült
megmentenünk és felújítanunk a Rákóczi
szobrot. Pályázati úton sikerült a víz és
szennyvíztisztító rendszert kiépíteni. Kétszer
500 m3-es víztisztító medencét hoztunk létre.
Ezek ma már fejlesztésre szorulnak. Később jött
a gáz. Lakosságszám szerint kaptunk
kedvezményt
az
építéshez.
Lakossági
hozzájárulással épült meg. A befizetett összeget
a lakosság számára a gázszámlából jóváírták.

A kulturális élet területén van amire büszke?
Igen, a Kis Duna Néptáncegyüttesre. Tagjai az
Óvári Gaszdászokból váltak ki, ugyanis a
legtöbb
tag
rajkai
volt.
Komoly
néptáncbemutatókat tartottak a községben, ami
összefogta
a
környékbeli
amatőr
néptánccsoportokat,
akik
zsűri
előtt
bemutatkozhattak, cserébe szakmai tanácsokat
kaptak. Kalmárné Koszonits Klára ebben az
időben
végzett
koreográfus
szakot
a
szombathelyi Tanárképző Főiskolán, és
megalapította a Ragendorf Német Nemzetiségi
Táncegyüttest, mely jelenleg is szép sikereket ér
el. Nagyon profi kulturális élet zajlott itt.
A későbbiekben milyen fejlesztéseket végeztek?
Jelentős útépítéseket hajtottunk végre. Rendbe
tettük a temetőt (pl. a kerítést, vagy a temetői
katasztert azért, hogy nyilván lehessen tartani a
bérleti időt). Erre büszke vagyok. Nagyon
jelentősnek érzem a Hármashatár Szoborpark
létrehozását. Szlovákia biztosította a művészek
számára a helyet és az étkezést, Magyarország a
süttői köveket, amikből a szobrok készültek, és
Ausztria a művészek díjazását. Az Unióhoz való
csatlakozási
ünnepséget
is
mindenképp
szeretném
kiemelni.
A
Hármashatár
Szoborparkban rendeztük, és az akkori

Említette, hogy voltak fejlesztések, amikkel
éltek, voltak, amikkel nem. Melyekkel nem?
A tornacsarnok építését nem használtunk ki, ezt
sajnálom.
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belügyminiszter is részt vett az ünnepségen. A
Német Önkormányzatot is mi hoztuk létre
Pakuts
Károly
vezetésével,
aktív
közreműködésével, abból a célból, hogy
összefogja a községben élő német kisebbséget.

társszervezetekkel
való
kapcsolatért
a
Belügyminisztériumtól Polgármesteri Arany
Pecsétgyűrűt,
1997-ben
közigazgatás
fejlesztésért a Belügyminisztériumtól Magyar
Ezüst Érdemrendet kapott. - (a szerk.)
Születésnapja
alkalmából
jó
egészséget
kívánunk!
Pollák Eszter

Hogy érzi, nehéz volt a polgármesterséggel járó
felelősséget 21 évig viselni?
Hosszú volt a 21 év. Úgy gondolom, nehezebb
lehet most. Akkoriban nagyobb segítséget
kaptak a polgármesterek. Minden évben
tartottak
nekünk
továbbképzéseket.
A
törvényeket gyakran változtatták, és a
továbbképzéseken ezeket nyíltan meg tudtuk
vitatni az előadókkal.

Az iskola hírei
A Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános
Iskola és Szakgimnázium által meghirdetett
„Cziráki Lajos” komplex képzőművészeti
egyéni tanulmányi verseny megyei fordulójában
iskolánk hat tanulóját - Pammer Liza, Radák
Kata, Csinálos Eszter, Sághy Dorina, Vass Réka,
Holzmann Viktória - díjazta a szakmai zsűri. A
díjkiosztóra március 1-jén és 2-án került sor
Győrben.

Milyen volt a kapcsolata a környékbeli
polgármesterekkel?
Jó kapcsolatot ápoltam velük. Napi szinten
álltunk telefonos kapcsolatban egymással,
többször találkoztunk. Tisztában voltunk
egymás településeivel és azok gondjaival.
A község lakóival milyen kapcsolatot ápolt?
Úgy érzem, akkor is, ma is jó a kapcsolat. Jó
érzés volt, hogy az emberek elmondták a
gondjaikat, és segíthettem nekik. Sok fiatal
munkanélkülinek adtunk közmunkát.
Hogy látja? Jó irányba halad Rajka?
Igen. Nagyon szép a település. Fejlődik, úgy
látom, van előrelépés.
Van, amivel nem elégedett?
Polgármesterségem
idején
kezdődött
a
szlovákok betelepedése. A Papkert sornál
alakítottunk ki telkeket, hogy majd ha egy-két
telekigényt benyújtott szlovák állampolgár
szeretne, ideköltözhessen. Nem gondoltuk, hogy
ekkora mértékű lesz a „bevándorlás”.
Nem tetszenek Kiliti felé a svéd jellegű házak.
Nagy tömeg zsúfolódott össze. Kissé
fegyelmezetlenség van. Amit sajnálok még,
hogy az iskolában kevés a gyerek.

Gratulálunk a figyelemre méltó eredményekhez
tanulóinknak
és
felkészítő
tanáruknak,
Horváthné Bekes Viktóriának!

Varga Kálmán 1993-ban településfejlesztésért
Gróf Széchényi Ferenc díjat, 1994-ben a
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Az 1848. évi márciusi forradalomra és az azt
követő
szabadságharcra
emlékeztünk
a
történelmi esemény 169. évfordulóján. Az
ünnepi műsort iskolánk 5. osztályos tanulói
adták. Közreműködött az iskola ének- és
zenekara Deákné Juhász Éva tanárnő
vezetésével. A műsort Farkasné Grózer Ildikó
tanárnő állította össze.
Sághy Dorina, iskolánk 4. osztályos tanulója
képviselheti intézményünket az országos német
nemzetiségi vers- és prózamondó verseny
döntőjében, Budapesten, május 19-én, miután
ötödik helyezést ért el a verseny regionális
döntőjében, ahol hat megye legjobb versmondói
versenyeztek Mosonmagyaróváron, március 3án.
Gratulálunk Dorkának és felkészítő tanárának,
Sághyné Leinwetter Magdolnának! Sok sikert és
eredményes felkészülést kívánunk a májusi
döntőre!
Farkas János

Szülőknek palacsintasütő versenyt tervezünk, de
egy kicsit másképp, mint otthon. A sikeresen
kisütött palacsinták ízesítéséhez szívesen
elfogadunk házilag készült ízeket, lekvárokat.
A teljes programot a kihelyezett plakátok
tartalmazzák.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Várnai István polgárőr vezető

Programajánló
Április 1. Községi szemétgyűjtés
Április 2. 15 óra: Jótékonysági templomi
hangverseny a Szent Márton r. k. templomban.
Április 3. Helyi vers és prózamondó verseny az
iskolában
Április 7. 14-16 óra: Húsvéti játszóház
alsósoknak az iskolában.
Április 8.

10-17 óráig: Húsvéti kézműves

vásár a Faluházban.

Meghívó!

Április

8.

15:30

Húsvéti

játékdélután

a

Faluházban

Sok szeretettel meghívjuk Rajka község
lakosságát, a Rajkai Önkéntes Tűzoltó, Polgárőr,
és Természetőr Egyesület valamint a civil
szervezetek által szervezendő közös Majálisra,
amelyet 2017. április 29-én rendezünk
A program délelőtt 8 órakor kezdődik retró
május 1-jei felvonulással. Gyülekezés az iskola
előtt 7:30-tól.
Intézmények, üzemek, egyesületek dolgozóit is
szeretettel
várjuk,
mint
régen,
saját
transzparenseik alatt.
Felvonulni bármivel lehet. A felvonuláshoz
szükséges kellékeket mindenki maga készítse el
és hozza magával!
A kulturális programok a Faluház udvarán ebéd
után 13 órakor kezdődnek. Kicsiknek,
nagyoknak és felnőtteknek is lesznek különböző
ügyességi versenyszámok.
A nyíllövészethez szükséges nyilakat a kedves
szülőknek, nagyszülőknek kell elkészíteni, mint
gyermekkorukban.

Április 9. 9 órától: Jótékonysági süteményvásár
az Ádám-Család javára az iskolában.
Április 9. 10-17 óráig: Húsvéti kézműves vásár
a Faluházban.
Április 16.

17 óra: Rajka-Lipót labdarúgó

mérkőzés
Április 16. Húsvéti locsolóbál a Faluházban
Április 29. Polgárőr Családi Nap és Majális
Május 1. Majális Kupa
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