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10 tanuló ért el kitűnő tanulmányi eredményt. Az iskola
összesített tanulmányi eredménye a tanév végén 4,17 lett.

Júliusi gondolatok

Az alsó tagozat 4,44, a felső tagozat pedig 3,97-es átlag„Tétlenül az élet se örömöt, se bánatot nem mér az

eredményt ért el. Mind a 24 nyolcadik osztályos tanuló

emberre.” Itt a nyári szünet. A gyermekeket jobbnál-jobb

továbbtanul,

programok várják. Kirándulások, táborok, nem köti őket

középiskolában

gúzsba a folytonos hajtás. Van idő és mód a szabadidő aktív

gimnáziumban, 16 tanuló szakközépiskolában, 4 tanuló

eltöltésére. Üzenetünk a gyermekeknek szól: merjetek

pedig szakiskolában tanul tovább. A tanévzáró ünnepély

gyerekek lenni, játszatok sokat a nyáron!

végén az intézményvezető mindenkinek jó pihenést,
A szerkesztőség

többségük

az

folytathatja

első

helyen

tanulmányait:

megjelölt
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tanuló

kellemes időtöltést kívánt a nyári szünetre.
Farkas János

Programajánló
Befejeződött a kiliti úti hulladéklerakó rekultivációja
Július 11. 16 óra. Biciklitúra Dunaszigetre. Regisztráció:
15:30, a Polgármesteri Hivatal előtt. Frissítőt, szendvicset,
költőpénzt fagyira mindenki hozzon!
Július 25. Falunap. Helyszín: Sportpálya
Július 25. Nemzetközi Tűzoltóverseny
Felhívás!
A Július 25-én tartandó Falunapon ismét megrendezésre
kerül a Főzőverseny. Várjuk azoknak a csapatoknak a

Az Új Széchenyi Terv keretében 370,9 millió forintos uniós

jelentkezését, akik a versenyen részt kívánnak venni.

támogatásból került felszámolásra a rajkai szennyező

Regisztráció

hulladéklerakó.

és

tájékoztatás

Pollák

Eszternél

(0630/4238464).
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A következő napirendi pontban a képviselő-testület döntést

Tudósítás az Önkormányzat májusi üléséről

hozott

a

Szigetköz
történő

Moson

Sík

Leader

hozzájárulásról.

Egyesület

Első napirendi pontban a Rajkai Hármashatár Kft. 2014. évi

működéséhez

mérlegbeszámolójának megtárgyalására került sor, Szirtl

polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a szigetközi

György ügyvezető ismertette az adatokat, a Képviselő-

településvezetők

testület elfogadta az éves beszámolót.

Munkacsoport további fenntartásának szükségességéről, és a

Második napirendi pontban Kalmárné Koszonits Klára, a

továbbműködéshez

Szociális és Oktatási Bizottság elnöke ismertette a

önkormányzat továbbra is fenntartja a Szigetköz Moson Sík

Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálat beszámolóját,

Leader Egyesület munkaszervezetét, és annak második

melyet a képviselőt-testület elfogadott.

féléves működéséhez hozzájárul, valamint a 2008-2010-es

Harmadik napirendi pontban a háziorvos, fogorvos és

években az egyesület számára nyújtott kamatmentes

védőnői szolgálat tevékenységéről történt tájékoztató.

kölcsönt a továbbiakban is a szervezet rendelkezésére

Nickné dr. Láng Magdolna elmondta, korára való tekintettel

bocsátja.

el szeretné adni praxisát, bízik benne, hogy az új fogorvos

A képviselő-testület úgy határozott nem támogatja a

egy új rendelőben kezdheti meg tevékenységét.

Mosonmagyaróvár és Környéke Diáksport Bizottságának

Kiss Vince polgármester aggodalmát fejezte ki az utóbbi

támogatás iránti kérelmét, mivel az általuk szervezett

években tapasztalható alacsony születésszámok miatt. Rövid

sporteseményeken rajkai diákok nem szoktak részt venni.

időn belül veszélybe kerülhetnek a település oktatási-

A képviselő-testület arról döntött, hogy a korábbi 3000 Ft.

nevelési intézményei. Kiss Ferenc képviselő elmondta,

összegű beiskolázási támogatást, 5000 Ft összegre növeli.

sajnos a településen élő szlovák állampolgárok nem élnek a

Kiss Vince polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a

helyi intézmények adta lehetőségekkel, a gyerekeket

két pár buszöböl kialakítását július 30-ig kell elvégeznie az

továbbra is pozsonyi oktatási-nevelési intézményekbe

erre megbízást nyert vállalkozónak.

egyhangúlag

járatják. Molnár Krisztián képviselő hozzáfűzte, sajnos a

szükséges

döntöttek

Kiss
a

Vince
Leader

támogatásról.

Az

Pollák Eszter

Rajkára költözött szlovákiai magyarok sem a helyi
intézményeket választják, pedig nekik az anyanyelvi oktatás
szükségszerű lenne.

Újraszentelték a Lourdes-i barlangot

A következőkben rendezési tervmódosítást érintő lakossági
kérelmekről tárgyalt az önkormányzat, melyeket végül nem

Rajkán június 14-én, egy szép forró vasárnapon nagy és

támogatott.

egyedi esemény részesei lehettek, akik részt vettek a

Ötödik napirendi pontban az önkormányzat határozatot

Lourdes-i barlang újra áldásán, ami délelőtt 10:30-kor

hozott a település rendezési tervének módosításáról, többek

kezdődött ünnepélyes szentmisével ft. Drobilits József nyug.

közt arról, hogy a Rajkán jellemző sűrű beépítés miatt

bezenyei plébános celebrálásában. A mise végén a hívek

gyakran

magánutak

meghallgatták a dunabogdányi Cecília-kórust, a Rajkai

kialakításával létrejövő elzárt belső telkek beépítése.

Templomi Kórus és Dunakiliti Község Vegyeskarának

Szükséges az egész településre vonatkozó szabályozás,

énekeit. Ezután közösen átvonultak a Szabadság-térre, ahol

amely

legkisebb

pontban délben kezdődött a barlang újraszentelése. A

szélességét, mely optimális esetben minimum 4 m.

megjelentek üdvözlését követően a vendégkórusok közös

Szükséges

mely

előadásában egy Mária-ének következett, majd a Békefi

meghatározza azokat a minimális infrastrukturális és

Ernő Általános Iskola diákjai, név szerint Fisher Daniella és

közműfejlesztési beruházásokat, amelyeket egy esetleges

Holzmann Anita szavalták el Greta Marzig Neuberger rajkai

beruházó számára kötelezően előírna az önkormányzat.

származású költőnő versét német nyelven. Végül Kalmár

A képviselő-testület változatlanul fenntartja a Helyi

Zsolt előadásában egy Szűzanya imádságot (Az út szélén áll

Esélyegyenlőségi Program tartalmát, mellyel a Rajkai

egy szobor) hallhattunk.

felmerülő

előírja
egy

a

kérdés

az

kialakítható

olyan

átfogó

egyedi

magánutak
szabályozás

is,

Német Önkormányzat is egyetért.

2

A Rajkai Német Önkormányzat hírei
Június hónapban nem tartottunk német önkormányzati
gyűlést, de a hónap nem volt eseménytelen. Részt vettünk a
lourdes-i barlang újra szentelésének előkészületében és a
dunabogdányi vendégek fogadásában. Június 19-22-ig a már
hagyományossá vált zarándokúton jártunk. Ebben az évben
Salzkammergut környékét, Salzburgot és a Sasfészket
tekintettük meg. Az úton 42 fő vett részt. Élményekkel
gazdagodva tértünk haza, már tervezve a következő úti célt.

Kiss Vince polgármester úr ünnepi beszédében kiemelte,
egy szobor újraszentelése egyedi alkalom egy község
életében. Kitért a szobor eredetére, mely 1913-ra nyúlik
vissza. Ekkor ugyanis Hennin Károly gróf és neje Lourdes-i
zarándoklatukról hazatérve Rajkára, a kastélyuk parkjában

A hónap végén az iskola nemzetiségi tanulói a szokásos

egy emlékhelyet állítottak, a Lourdes-i csodatevő kegyhely

liptódi táborukba indultak, amit 750 000 forinttal támogatott

másolatát. Ez év márciusáig a kastély hátsó udvarán állt a

a Német Önkormányzat. Az összeget az iskolával közös

szobor. Ekkor kezdődött meg áthelyezése a kastély elé, jól

pályázaton nyertük.

frekventált helyre, a Dózsa György és a Szent István utcák

Molnár Kálmánné

sarkára.
Köszönetét fejezte ki a szobor restaurátorainak, a Németh
testvérpárnak, Frigyesnek és Ferencnek, valamint a Rajkai
Hármashatár

Kft.-nek

munkálatokért.

a

helyreállítási

Hangoztatta,

Rajka

és
ettől

Rajzkiállítás a Faluházban

parkosítási
a

naptól

Zsúfolásig megtelt faluházunk nagyterme június 6-án,

tulajdonképpen zarándokhellyé is vált egyben, ahová

délután 5 órakor. A 15. Rajzkiállítás megnyitóján és

ellátogathatnak a hívek hálájukat, köszönetüket kifejezni,és

ünnepélyes díjkiosztóján minden korosztály jelen volt. A

a Szűzanya segítségét kérni. Az ünnepi beszéd elhangzása

2014-15-ös tanév rajzos munkájának összegzéseként a

után Drobilits atya felszentelte a barlangot s elmondta:

Békefi Általános Iskola növendékeinek legszebb alkotásait

fontos, hogy életünkben a nehéz időkben mindig, mielőtt

választotta ki Horváthné Bekes Viktória rajztanár. Az 1 év

döntenénk, beszélgessünk el Égi Édesanyánkkal, hallgassuk

terméséből létrejött tárlatban 4 napig gyönyörködhettünk.

meg tanácsait, ahogy tette Szent II. János Pál pápa is,

Összesen 105 tanuló közel 600 művével találkozhattunk. A

mielőtt hivatását megkezdte volna. Záróakkordként még

megnyitón került sor az ünnepélyes díjkiosztóra, ahol 51

néhány ének következett a kórusok közreműködésével, majd

rajzos, 3 fotós, 5 versíró, 9 sorsolt díj + 1 alkotói támogatás

a meghívott vendégeket egy kellemes ebédre invitálták.
Ebéd

után

kötetlen

beszélgetésre,

ismerkedésre,

talált gazdára.

sőt

Ahogy az elmúlt 15 évben, idén is a kiállított alkotások

dalolásra is lehetőség nyílt a két helyi harmonikás és a

alapján választhatták ki a díjfelajánlók, hogy kinek ítélik

dunabogdányi kórus vezetésével.

oda ajándékukat. Egy névtelen felajánlónak köszönhetően

Zilizi Kristóf
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egy olyan diák kapott még támogatást, aki a nyert összegből

János iskolaigazgatótól vehettek át.

rajzeszközt vásárolhatott. Mivel az egyik legaktívabb rajzos

Domonkos Aida (8. o.)

diák Nagy Letícia volt a tanévben, ezt a felajánlást ő kapta.

Nagy Dominik (7. o.)

A kiállítást Kiss Vince polgármester úr nyitotta meg. Eőri

Ádám Boglárka (6. o.)

Zalán,

zeneiskolánk

növendéke

szép

furulyaszólóját

hallgathatta meg a közönség. (Felkészítő nevelője Erdész

A megnyitót követő 3 napban is sokan látogatták a kiállítást.

Gábor.)

Jó, hogy odafigyelünk egymásra, hogy büszkék vagyunk

6 éve kapcsolódik a rajzkiállításhoz a szintén iskolai

társainkra, hogy elismerjük a másik munkáját, hogy ahhoz

szervezésű Természetközelben c. fotópályázat illetve 5 éve

segítséget nyújtunk, és méltán lehetünk büszkék a mi

a Versíró és Illusztráció Pályázat is. A versíró pályázatot

községünk tehetséges diákjaira! Ez adhatott erőt Horváthné

Kiss Veronika, a fotópályázatot a Zalaegerszegi Fotóklub

Bekes Viktória rajztanárnak is. Köszönjük a háttérből

művészfotósai bírálták el, az illusztrációkat pedig iskolánk

biztató szülők támogatását is!

rajztanára.
A Versíró Pályázat győztesei:

A Tűzoltó Egyesület hírei

Felső tagozat:
Novák Federica (8. o.). I. díj

Június

7-én

a

rendőrökkel

Puszter Kata (6. o.) A díjfelajánló különdíja

biztosították az Úrnapi körmenet útvonalát. Június 9-én a

Alsó tagozat:

polgárőrök az iskolában a tanulók részére elsősegély és

Nagy Letícia (4. o.) I. díj

baleset

Piacek Gáspár (3. o.) A zsűri különdíja

bevonásával előadást szerveztek. 11-én az óvodások részére

Sághy Dorina (2. o.) A díjfelajánló különdíja

a

megelőzési

közösen

ismeretekből

mosonmagyaróvári

a

rendőrségi

Rendőrkapitányság

polgárőrök

szakértő
beosztott

járőreivel és a helyi polgárőrökkel a kerékpáros közlekedés
A 3 alsós győztes verset meg is hallgathatta közönségűnk a

biztonsági ismeretekből elméleti és gyakorlati foglalkozást

„szerzők” előadásában. A győztes versírók Schanzenbacher

tartottak. A nap során a bölcsődések a tűzoltóautókkal és

Katalin tanító néni értékes könyvjutalmait vehették át.

felszerelésekkel ismerkedhettek.

A Fotópályázat nyertesei:

Június 18-án délután tűz volt az úgynevezett "túzokföldek"

Mészáros Bence (6. o.) I. hely

egy részén, szerencsére a zöld növényzet gyorsan oltható

Eőri Zalán (6. o.) II. hely

volt.

Egerszegi Iveta (7. o.) III. hely

20-án az egyesület tagjai kiránduláson vettek részt

A könyvjutalmakat a Békefi Általános Iskoláért Alapítvány

Komáromban és Visegrád környékén.

biztosította.

Június 27-én ünnepelte 120 éves fennállását a Dunacsúnyi
Tűzoltó Egyesület. Az ünnep alkalmával tűzoltó versenyt

A legszebb versillusztrációkat készítették:

szerveztek, amelyen Egyesületünket egy férfi raj képviselte.

Nagy Letícia (4. o.) saját vershez, Méhes Jázmin (3. o.)

S. H. E.

Sághy Dorina (2. o.) saját vershez, Czenki Fanni (3. o.).
A jutalmakat Schanzenbacher Katalin és Horváthné Bekes

Felhívás!

Viktória ajánlották fel.
Július 11-én 16 órától kerül megrendezésre a Szigetközi
Minden évben megtekinthettük 1-2 végzett diákunk

Kerékpártúra (30 km) a Rajkai Önkormányzat és az

alkotásait is. Idén Horváth Bence Tamás kölcsönözte a

Egészségfejlesztési Iroda közös szervezésében. Regisztráció

kiállításra 4 gyönyörű, egyéni megoldással készített fotóját.

15.30-tól a Hivatal előtt. A Túrára frissítőt és költőpénzt

A kiállításon a legtöbb szép alkotással szereplő 3 diák

mindenki vigyen magával.

hagyomány szerint Békefi Nívódíjat kapott, amelyet Farkas

Útvonal: Rajka - Dunasziget strand - Rajka
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