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Bemutatkoztak a zeneiskolások
Az általános iskolához hasonlóan a zeneiskolában is
január 16-án ért véget az első félév. Több éves

Szilveszteri szaladgálás

hagyomány már, hogy a félévzárás alkalmából a
művészeti iskola növendékei adnak hangversenyt
családtagjaik és tanáraik nagy örömére, bemutatva egyegy darabot a félév során tanult zeneművekből.

2014. december 31-én délután a Rajkai Futókör
ismételten

megszervezte

a

már

hagyományos

Szilveszteri Szaladgálás rendezvényét.
A regisztrációt követően Sebő Ilona és kisfia mozgatta
meg a résztvevőket. Sokan színes jelmezt öltöttek
magukra, kihozták házi kedvencüket is a fő térre,

A hangversenyre január 21-én, szerdán, a magyar

ahonnan a bemelegítés után indult a futás végig a

kultúra napjának elő-estéjén került sor az intézmény

Dózsa, Táncsics, Kossuth, Dózsa útvonalon. Ezután a

dísztermében. A növendékek a koncert után vehették át

résztvevők tombolát húzhattak. A jó hangulathoz

félévi értesítőjüket.

hozzájárult a forró tea és a forralt bor, valamint a

A tanulók többsége rendszeresen gyakorol, nagyon

programot záró tűzijáték.
Ezúton

szeretnénk

köszönetünket

kifejezni

szorgalmasan készül a hangszeres és aszolfézs órákra

a

egyaránt, így nem meglepő a zeneiskola 4,6-os félévi

rendezvény valamennyi támogatójának a felajánlott

átlageredménye.

nyereménytárgyakért.

F. J.

P. E.
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Vezetőváltás a Sportegyesület élén

Elkészült az Evangélikus templom szigetelése

A Rajkai Sportegyesület 2015. január 25-én

Pályázati forrásból készült el a rajkai Evangélikus

megtartott közgyűlésén új elnököt választott. Az új

Templom lábazati szigetelése és a szigetelés utáni

elnök megválasztására azért volt szükség, mert a

külső lábazati vakolat javítása.

korábbi vezető, László Tamás nem tudta tovább

A Nemzeti Örökségvédelmi Hivatallal egyeztetve,

vállalni a feladat ellátását.

annak engedélye alapján kerültek a munkák

Az egyesület közgyűlése egyhangúan Kelemen

kivitelezésre.

Sándor egyesületi tagot választotta meg az

oldalának meghibásodott palafedésének kijavítása

egyesület élére. A vezetőség többi tagja továbbra is

is elkészült.

Ezen

kívül

a

torony

nyugati

vállalta a feladattal járó munkát, így ők továbbra is
a helyükön maradnak.
Az egyesület vezetése megkezdte a felkészülést a
2015. tavaszi szezonra. Várhatóan február végén
újabb közgyűlést tartanak, ahol elfogadják a 2014.
évi beszámolót, és a 2015. évi munkatervet.
Sok sikert kívánunk a megújult vezetésnek az
egyesület vezetéséhez!
K. V.
A templom felújított lábazata
Külterületi utak javítása
Rajka

Község

munkákra

8.178.254,-

Ft-ot

fordíthattak, melyet az evangélikus egyházközség

időszakban nagy mennyiségű útépítésre alkalmas

a rajkai önkormányzat közreműködésével nyert el

kavicsot vásárolt a Vízügyi Igazgatóságtól, azzal a

a Leader pályázati kiírás során a Darányi Ignác-

szándékkal, hogy a külterületi utak állagát elérhető

terv keretében. A kivitelezés során a munkák

áron feljavítsa.

határidőre történő befejezéséhez nagy segítséget

Az önkormányzat felkeresi a helyi gazdákat, hogy

nyújtottak a Rajkai Hármashatár Kft. munkatársai.

a tavaszi olvadást követően az időjárás kedvezőre

A jövőben szükséges lenne az esőcsatorna

fordultával

helyszínre

kijavítása, illetve a teljes homlokzat átfestése,

szállítást, és a tömöríthető kavics elterítését. A

valamint a templom belső terének felújítása. Az

munkák

a

egyházközség reméli, hogy mindezekre sikerül

alkalmakra

további pályázati forrást elnyernie, és hosszú távra

gépeikkel
elvégzéséhez
Társulás

segítsék
az

az

felújítási

elmúlt

Víziközmű

Önkormányzata

A

a

önkormányzat
ilyen

kölcsönözhető gréderét is a helyszínre kéri.

gondoskodni a templom állagának megóvásáról.

Az önkormányzat az összefogással szeretné elérni,

P. E.

hogy a település környéki utak állapota mindenki
megelégedésére használhatóvá váljon.
K. V.
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A német önkormányzatok napja
A

Rajkai

januárban

Német
egy

Önkormányzat

megyei

és

egy

Új autót kapott a Polgárőrség

képviselői
országos

rendezvényen is részt vettek.
Minden évben megtartják a Győr-Moson-Sopron
megyei német önkormányzatok napját. Az idei
rendezvénynek január 3-án, szombaton Lébény
adott otthont, melynek német önkormányzata
2010-ben alakult, így az egyik legfiatalabb
nemzetiségi

önkormányzat

a

megyében.

A

Várnai István és Kiss Vince

lébényiek nagy szeretettel vártak bennünket. A
tartalmas,

színvonalas

programoknak

Előző számunkban már utaltunk rá, hogy a rajkai

köszönhetően megismerkedhettünk a kisvárossal,

Önkéntes

és betekintést nyerhettünk a település gazdag

Egyesület Polgárőr egysége egy jobb műszaki

kulturális életébe.

állapotú használt szolgálati autóhoz jutott.

Január 11-én, vasárnap a Budapest Kongresszusi

A polgárőr egység előző szolgálati autója nagyon

Központban immár tizenkilencedik alkalommal

rossz állapotba került. Lehetőség szerint csak

került

akkor

sor

a

Magyarországi

Német

Tűzoltó,

használták,

Polgárőr

ha

és

egy-egy

Természetőr

rendezvényt

Önkormányzatok Napjára, melyet minden évben

biztosítani kellett, vagy más tevékenységhez több

január második hétvégéjén, az első ízben 1994

autóra volt szükség. Többször előfordult, hogy

decemberében

feladatuk ellátáshoz saját gépjárművüket vették

választott

kisebbségi

önkormányzatok megalakulásának évfordulóján

igénybe.

ünnepelünk. A rendezvény védnöke Áder János,

Októberben kilyukadt az autó hűtője. A szakértői

Magyarország

A

vizsgálat kimondta: a felhalmozódott műszaki

gálaműsor keretében adják át a magyarországi

problémák miatt nincs értelme megjavíttatni.

németség

Várnai

köztársasági
legmagasabb

„Magyarországi

Németségért

elnöke

volt.

kitüntetését,

István,

a

polgárőr

vezetője

erről

Dísztűt”

tájékoztatta az önkormányzatot. A november 27-i

három, a német nemzetiségért kiemelkedően sokat

testületi ülésen a képviselő-testület megszavazta a

tett személyiségnek. Az idei évben tizenkettedik

támogatást, amiből vásárolhattak egy jó állapotú,

alkalommal került sor a Valeria Koch Díj

használt Suzuki Ignis típusú autót, amelyet Kiss

átadására,

Vince polgármester december 20-án adott át

melyet

Arany

a

magyarországi

német

középiskolások kapnak meg kiemelkedő iskolai

hivatalosan a polgárőröknek.

teljesítményük és nemzetiségi területen végzett

Z. K.

munkájuk alapján.
A német önkormányzat januárban testületi ülést

A Tűzoltó Egyesület közleménye

nem tartott. Az Étel kerekeken c. projekt keretén
belül

nyert

kisbusz

ünnepélyes

2015. február 14-én (szombat) 18 órakor az

átadására

egyesület közgyűlés tart, melyre várják a tagságot

készültünk, amelyre február 4-én kerül sor.

a kiküldött meghívók szerint.
F. J.

S. H. E.
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Eredményes félévet zárt az iskola

Visszavárunk!

Január 16-án, pénteken ért véget a 2014/2015. tanév
első féléve. A Békefi Ernő Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskolában végzett szakmai munkát január 29én értékelte a nevelőtestület.
Az előző tanévhez képest egy személyi változás történt
a nevelőtestület összetételében: Ments Tiborné négy
évtizedes pedagógiai munka után nyugdíjba vonult.
Helyére nem érkezett új tanító, így a tantestület
létszáma egy fővel csökkent.
A tanévet 166 általános iskolás és 35 zeneiskolás tanuló
kezdte meg. Ősszel három tanuló lakóhelyváltás miatt

2015. január 24-én, szombaton került megrendezésre a

iskolát is váltott, a félévzárást követően pedig egy

már hagyománnyá vált Visszavárunk! című kultúrest.

hetedik osztályos tanuló átiratkozott a Kossuth-

Horváthné Bekes Viktória tanárnő abból az indíttatásból

gimnázium hatosztályos tagozatásra, így az általános

kezdeményezte öt éve ennek a rendezvénynek a

iskolás tanulók létszáma jelenleg 162 fő. A tanulók 84

létrejöttét, hogy a Békefi Ernő Általános Iskolában

százaléka részesül német nemzetiségi nyelvoktatásban.

korábban

A gyerekek 11 százaléka sajátos nevelési igényű vagy

bemutatkozási lehetőséget biztosítson. Fontosnak tartja,

tanulási nehézséggel küzd,

hogy az „öregdiákok” érezzék, annak ellenére, hogy

őket gyógypedagógus

végzett

diákoknak

és

barátaiknak

fejleszti.

már nem tanulnak az intézményben, az iskola kapuja

Az első félévet 16 tanuló kitűnő, 17 tanuló pedig jeles

mindig nyitva áll előttük.

tanulmányi eredmény zárta, így elmondható, hogy a

Ezen az estén a Ragendorf Táncegyüttes, Egerszegi

tanulóközösség 20 százaléka nyújtott kiemelkedő

Nikoletta, Horváth Bence Tamás, Mészáros Enikő, Jégh

teljesítményt. Két tanuló kapott félévkor elégtelen

Dávid

osztályzatot matematikából, ill. német nyelvből.

mutatkozott be a nagyszámú közönség előtt.

és

Richárd

valamint

Somogyi

A felső tagozat összesített tanulmányi eredménye 4,01

Andrea
P. E.

lett, ami járási szinten is nagyon jónak mondható.
Az előző évekhez képest újdonságot jelentett, hogy a 6.
osztályosok heti rendszerességgel úszásoktatáson vettek

Programajánló

részt Mosonmagyaróváron, a második félévben pedig a

Február 7. szombat 19 óra: Vadászbál a Tulipános

2. osztályosok járnak úszni.

Csárdában

A pedagógusok rendszeresen szerveznek szabadidős és

Február 10. 15 óra: Filharmónia 2. bérletes előadás a

kulturális programokat a gyerekek számára. Reméljük,

Faluházban. Közreműködik: Hegedűs Endre Kossuth-

hogy mindenki talált magának hasznos időtöltést,

díjas zongoraművész.

kikapcsolódási lehetőséget. Az intézmény a második
félévben is számos programot szervez tanulói számára,

Február 14. szombat: 8-12 óráig Valentin napi

de természetesen a nevelés mellett az iskola fő feladata

bolhapiac a Faluházban. 16 óra: Alsós farsangi bál az

továbbra is az oktatás. A második félévben sor kerül a

iskolában.

felső

tagozatos

tanulók

fizikai

állapotának

és

Február 16. hétfő 11 óra: A győri Csörgősipka Színház

edzettségének vizsgálatára. A 6. és 8. osztályosok május

műsora: Az öreg halász és nagyravágyó felesége.

27-én országos kompetenciamérésen vesznek részt,

Helyszín: Faluház.

június 11-én pedig idegen-nyelv tudásukat vizsgálják.
F. J.

Újságunk letölthető: www.rajka.hu
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