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2015. AUGUSZTUS

perc alatt, szép kényelmes tempóban tettük meg. A strandon
egy órás pihenőt tartottunk, ezalatt a gyerekek fürdőzhettek
a kellemes hűs vízben, a felnőttekkel együtt fagyit vagy
lángost ehettek a büfénél. Este hat órakor, kicsit feszesebb
tempóban indultunk vissza Rajkára.
Egyik túrázónkat a polgárőrök a dunaszigeti strandon
elsősegélyben részesítették. Szerencsére nem volt komoly
baja, haza tudott biciklizni velünk.
A túrát reméljük jövőre is hasonló jó hangulatban
megrendezhetjük.
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Pollák Eszter

Jutalomtáborozás

Augusztusi gondolatok

A nyári szünet első hetében iskolánk legjobb teljesítményt
nyújtó alsós diákjai egy hetes jutalom táborban pihenhették
ki az év végi hajrá fáradalmait. Az öt nap alatt sok program
várta a gyerekeket. Hétfőn délelőtt sapkát és nyakláncot
készítettünk. Délután Magyarország nemzeti parkjait
ismertük meg. Később átkerekeztünk Bezenyére, ahol Zsófi
néni kalauzolt el bennünket a régi időkbe, majd fagyizás
után a bezenyeiek játszóterét látogattuk meg. Este régi
táborozós dalokat tanultunk.
Kedden a rossz idő sem fogott ki rajtunk: csapatépítő
játékokat tanultunk, fazekaskodtunk, egy játékos német
nyelvi versenyen mértük össze tudásunkat és sokat
táncoltunk. A szerdai napot az Aranykárász kempingben
töltöttük. A sétahajózás feledhetetlen élmény volt! Köszönet
érte Szirtl Gyuri bácsinak!
Csütörtök délelőtt az Ádám család lovas tanyájára
látogattunk el, ahol mindenki kipróbálta a lovaglást. Közben
nyilazni is megtanultunk. Elsétáltunk a homokbányához,
ahol Takács Ernő bácsi mesélt a vízi világról, és Szöllős Peti
bácsival csónakáztunk. Este sorversenyeken mérhettük
össze ügyességünket, majd a tábortűznél szalonnát
sütöttünk. „Pizsidiszkó” után, amikor már besötétedett,
előkerültek a zseblámpák és elindultunk csillagokat
gyűjteni. A fáradságos keresgélés után mindenkit hamar
elnyomott az álom.
Az utolsó napon elkészült a „tábor Fája”, mely a következő
tanév során remélhetőleg sokszor eszünkbe fogja juttatni a
jutalom tábort, ahol a sok-sok segítségnek, támogatásnak és
nem utolsó sorban az anyukák, nagymamák által küldött sok
finom süteménynek, gyümölcsnek, fagyinak köszönhetően a
nagyon jól éreztük magunkat!
A gyerekek nevében is szeretnénk köszönetet mondani a

A hónap első felében sokan, sokat szenvedtünk a
kánikulától, augusztus elejére is 30 fok feletti hőmérsékletet
jósolnak a meteorológusok. Fokozott figyelemre szeretnénk
kérni mindenkit, hogy a nagy forróság idején, ha csak
tehetik, lehetőleg hűvös helyen tartózkodjanak, ne
erőltessék meg magukat és igyanak sok folyadékot!
A szerkesztőség

Biciklitúra Rajkán
Július 11-én rendezte meg az önkormányzat és a
mosonmagyaróvári Egészségfejlesztési Iroda a „Gurul a
kistérség” programot.

A regisztrációt követően utunk Dunakilitin keresztül a
dunaszigeti (zátonyi) strandra vezetett. A távot mintegy 50
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Békefi Iskoláért Alapítványnak, a Szülői Közösségnek, a
rajkai Önkormányzatnak, Irma néninek, - akinek külön
köszönjük, hogy nyugdíjasként visszajött hozzánk segíteni -,
Fódi Éva néninek, Gabi néninek, Ildi néninek, Keresztes
Éva néninek, Klári néninek, Muci néninek, Sanci Kati
néninek, Viki néninek, valamint ifjú segítőinknek: Nagy
Rékának, Puszter Dorkának és Kalmár Zsoltnak!

Zsuzsa és Bősi Szabó László és Lord of Magic, a mágus.
Este sztárvendégként Zsédenyi Adrienn lépett fel. A
programokat tűzijáték és disco zárta.
Ez úton is szeretnénk köszönetünket kifejezni mindenkinek
(cégeknek, egyesületeknek, magánszemélyeknek), akik
valamilyen módon hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
Pollák Eszter

A szervezők: Magdi néni és Eszti néni
Tudósítás az Önkormányzat júniusi üléséről
Összefoglaló a Falunapról
Első napirendi pontban a képveselő testület jóváhagyta
Győrzámoly Község csatlakozását a Mosonmagyaróvári
Térségi Társuláshoz. Győrzámoly belépésének esetén a
2016. évben szolidaritás elven 25 forint/lakos/év összeggel
járul hozzá a társulás támogatásához.
Ezután lakossági kérelem alapos megfontolása után úgy
határozott a képviselő-testület, hogy a Rajka, 459/2 hrsz.-ú
ingatlant 11.000Ft/m² áron értékesíti a kérelmező részére.
Az önkormányzat egy korábbi (2011-es) döntése alapján
vásárolta meg a Rajka, 0233/1 hrsz.-ú ingatlant, mely
közvetlen szomszédja a mellette lévő rekultivációval érintett
szemétlerakó területének. A felhalmozott hulladéktest
átlógott az ingatlanra. Az elmúlt évek során a rekultiváció
befejeződött, az ingatlan területén hulladék nem található,
így az eredeti művelési ágnak megfelelően hasznosítható. A
területen nincs az önkormányzatnak beruházási terve. Mivel
a buszöblök kialakítása során plusz költségek merültek fel,
pl. járdaépítés, ezért Kiss Vince polgármester azok
fedezetére javasolja értékesíteni az ingatlant. A szomszédos
ingatlan tulajdonosa szívesen megvásárolná az ingatlant 200
Ft/m² áron. A képviselő-testület a határozatot az
ingatlanértékesítésről elfogadta.
A következőkben a képviselő-testület elfogadta a Rajkai
Egyházközség 200.000 Ft támogatási kérelmét. A
támogatást a plébánia tantermébe történő székvásárlásra
fordítaná az Egyházközség.
A Rajkai Önkéntes Tűzoltó, Polgárőr és Természetőr
Egyesület sikeresen pályázott a 2015. július 25. napján, a
falunap keretében megvalósuló nemzetközi tűzoltóverseny
megszervezéséhez szükséges anyagi forrás biztosítására. A
pályázat alapján szükséges 90. 000 Ft önrészt biztosítani a
program lebonyolításához. A képviselő-testület úgy
határozott, hogy ezt az összeget az egyesület részére
biztosítja.
A képviselő-testület a buszöblök építése során felmerülő
többletköltségek (járdaépítés) biztosításáról határozott a
következőképpen: a költségvetésben tervezett urnafal építés
költségéből egy nagyobb összeget átcsoportosít a
járdaépítésre, valamint erre fordítja a Rajka, 0233/1 hrsz.-ú
ingatlan értékesítéséből származó összeget.
Az Ein-Stein Kft. ügyvezetőjének kérelmét bírálta el a
képviselő-testület. A kérelmező egy szabadidőközpontot
szeretne létrehozni, ám a tulajdonában lévő ingatlanok
területébe belelóg két önkormányzati tulajdonú ingatlan. Ezt

Rajka Község Önkormányzata 2015. július 25-én rendezte
meg a Falunapot. Idén is sikerült színes, változatos
programokat kínálni a lakosságnak.
Délelőtt sor került az immár hagyományos falunapi
főzőversenyre, a mindenkor résztvevő csapatok mellett újak
is jelentkeztek. A versenyen 9 csapat mérte össze tudását. A
három tagú zsűri: Simonné Pammer Lívia gasztroblogger,
Somogyi László, a Szépassszony Vendéglő tulajdonosa, és
Szalai Zsolt, a Tulipános Csárda üzletvezetője a következő
döntést hozta: idén a cégek közül első helyezést a Calida
Kft., az egyesületek közül pedig a Rajkai Napköziotthonos
Óvoda és Bölcsőde érte el. A zsűri sok különdíjat is odaítélt
a csapatoknak. Reméljük, jövőre többen is kedved kapnak a
főzéshez, így folytatódhat ez a szép hagyomány.
Délelőtt megrendezésre került az utánpótlás labdarúgó
mérkőzés, ahol Rajka Dunakilitivel játszott. A meccset
Rajka csapata nyerte 4:3-ra. Góllövők: Wurm Krisztián (3)
és Poschwanz Máté (Rajka), Lang Gergő (2 és Szekeres
Edmund (Dunakiliti) voltak. Gratulálunk!
Délután a Rajkai Önkéntes Tűzoltó, Polgárőr, és
Természetőr Egyesület megalakulásának 135. évfordulója
alkalmából a tűzoltók veterán tűzoltóversenyt szerveztek,
melyre külföldről (Szlovákiából és Ausztriából is érkeztek
csapatok). A versenyt az oroszvári egyesület nyerte.
A kulturális műsorok keretében nagyrészt a Faluházban
működő helyi amatőr tánc és énekcsoportok léptek fel,
köztük a Hungarocky TSE rajkai csoportja, a helyi
nyugdíjas kórus, Beátá Geffertová kis tanítványai, a
Ragendorf Táncegyüttes, Egerszegi Nikoletta, és végül a
rajkai zumbások. Vendégünk volt a dunaszigeti Tündér KSE
mazsorett csoport és a dunakiliti Kelet Lányai
Hastánccsoport, valamint a felvidéki nótapáros: Dóka
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a két ingatlant szeretné megvásárolni. A képviselő-testület
úgy határozott, az említett két ingatlant értékesíti az EinStein Kft. részére.
Ezután a képviselő-testület határozatot hozott a Kenderesi út
területének rendezéséről.
Végül Kiss Vince polgármester tájékoztatta a képviselőket a
laktanya kiürítésére szolgáló per jelenlegi állásáról.

Felkészítő tanár: Horváthné Bekes Viktória
Kormos István reg. Vers- és prózamondó verseny megyei
döntő, 2014. 11. 15.
különdíj: Tibold Krisztina (8. o.)
Felkészítő tanár: Kalmárné Koszonits Klára
Cziráki Lajos Megyei Komplex Képzőművészeti Verseny,
2015. 03. 05.
1. Németh Panka (1. o.)
3. Varju Jázmin (4. o.)
3. Vass Réka (4. o.)
Felkészítő tanár: Horváthné Bekes Viktória

Pollák Eszter

Békefi Ernő Általános Iskola és AMI 2014/2015-ös
tanévének versenyeredményei
A természet gyerekszemmel – országos fotópályázat, 2014.
11. 20.
2. Mészáros Bence (6. o.)
3. Eőri Zalán (6. o.)
3. Egerszegi Iveta (7. o.)
Felkészítő tanár: Horváthné Bekes Viktória

Cziráki Lajos Megyei Komplex Képzőművészeti Verseny,
2015. 03. 05.
1. Ádám Boglárka (6. o.)
2. Pintér Glória (5. o.)
3. Nagy Dominik (7. o.)
különdíj: Galgóczi Alexandra (1. o.)
különdíj: Kovács Nikoletta (6. o.)
Felkészítő tanár: Horváthné Bekes Viktória

Herman Ottó Verseny 5-6. osztályosoknak,
2015. 06. 07.
12. Spanraft Ede (6. o.)
Felkészítő tanár: Kissné Orosz Gabriella

Nyelvünk és otthonunk – kistérségi vet. (csapat)
2014. 11. 17.
4. helyezés: 7-8. o.: Sághy Gergő, Holzmann Anita,
Egerszegi Iveta, Fischer Daniella
Felkészítő tanár: Kalmárné Koszonits Klára

Holenda Barnabás reg. matematika-logika verseny,
6. Rajki Ábel (3. o.)
Felkészítő tanár: Sághyné Leinwetter Magdolna

Anyanyelvi játékok – kistérségi csapatverseny
2014. 11. 24.
2. helyezés: Vörös Zsófia, Brunauer Petra, Holzmann Anita,
Domonkos Aida.
Felkészítő tanár: Kalmárné Koszonits Klára

VI. Reg. Furulyaverseny, Fertőd, 2015. 05. 06.
ezüst: Eőri Zalán
ezüst: Bolla Kamilla Zsófia
bronz: Sághy Dorina
Felkészítő tanár: Erdész Gábor

Kiskörzeti népdaléneklési verseny, 2014. 11. 26
2. Tóth Anna (5. o.)
2. Egerszegi Iveta (7.o.)
Felkészítő tanár: Kalmárné Koszonits Klára

Megyei német nemzetiségi szavalóverseny,
2015. 01. 30.
3. Sághy Dorina (2. o.) - Felkészítő tanár: Sághyné
Leinwetter Magdolna

Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület
prózamondó versenye, 2014. 12. 09.
1. Tibold Krisztina (8. o.)
3. Nagy Orsolya (6. o.)
3. Holzmann Anita (7. o.)
Felkészítő tanár: Kalmárné Koszonits Klára

Nyelvész Országos Tanulmányi Verseny megyei ford., 2015.
03. 27.
8. Serfőző Réka (7. o.) - Felkészítő tanár: Kalmárné
Koszonits Klára
4. Bolla Kamilla Zsófia (3. o.) - Felkészítő tanár: Holzmann
Lászlóné
Tudásbajnokság (4 ford. levelezős verseny
természetismeret
1. Spanraft Ede (6. o.) - önálló felkészülés

vers-

és

'48-as kaszinó történelmi vetélkedő és városismereti séta,
Mosonmagyaróvár,
2015. 04. 14.
1. Fisher Daniella, Serfőző Réka, Tóth Máté
2. Domonkos Aida, Nagy Alexandra, Sághy Gergő
Felkészítő tanár: Farkasné Grózer Ildikó

után),

„Csicsergő tavasz” - megyei rajzpályázat a Haller-iskola
szervezésében
különdíj: Vilcsek Krisztián (3. o.)
különdíj: Bankó Erika (5. o.)

Zongoraverseny, Mosonyi-zeneiskola, Mosonmagyaróvár,
2015. 04. 14.
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bronz: Vörös Zsófia
ezüst: Matusich Anna
ezüst: Grafleitner Krisztina
Felkészítő tanár: Lakatos Tamás

Környezetszépítő verseny
Rajka Község Önkormányzata 2015 évben első alkalommal
hirdette meg a községszépítő versenyt, amelyen
ingatlantulajdonosok,
lakóközösségek,
vállalkozások
jelentkezhettek parkosított, virágosított környezetükkel,
kiskertjükkel, udvarukkal.
A díjak a július 25-én megtartott falunapi rendezvény
keretében kerültek átadásra.

Bozsik Intézményi labdarúgó torna, 2015. 05. 14. és 05. 16.
2. 5-6. osztályos fiúk
3. 3-4. osztályos fiúk
3. 7-8. osztályos lányok
Felkészítő tanár: Somodi Gyula
Körzeti vers- és prózamondó verseny, Dunasziget, 2015. 04.
09.
1. Mészáros Bence (6. o.)
3. Pintér Glória (5. o.)
4. Nagy Orsolya (6. o.)
1. Tibold Krisztina (8. o.)
3. Puszter Richárd (7. o.)
5. Holzmann Anita (7. o.)
Felkészítő tanár: Kalmárné Koszonits Klára
1. Pintér Bálint (2. o.)
Felkészító tanár: Simon Lászlóné
2. Domonkos Alexa (4. o.)
Felkészítő tanár: Holzmann Lászlóné
3. Ments Roland (1. o.)
Felkészítő tanár: Nagyné Zsoldos Tímea

I. helyezett: Éder Józsefné és Éder József
II. helyezett: Egerszegi Imréné (Vera néni)
III. helyezettek: Major Viktorné és Major Viktor valamint
Várnai Károlyné és Várnai Károly
Az Önkormányzat különdíjában részesült: Tulipános Csárda
és Ádám Család Lovastanyája.
A Rajkai Hármashatár Kft. különdíját kapta Tóth Ignácné és
Tóth Ignác.

Városi és Területi Vers- és Prózamondó Verseny,
Mosonmagyaróvár, 2015. 04. 10.
1. Mészáros Bence (6. o.)
3. Nagy Orsolya (6. o.)
1. Puszter Richárd (7. o.)
3. Tibold Krisztina (8. o.)
Felkészítő tanár: Kalmárné Koszonits Klára

Programajánló

Farkas János

Augusztus 7. Tánctábor gálaműsora
Augusztus 15. Halnapok
Augusztus 16. 17.00 óra Rajka SE – DAC labdarúgó
mérkőzés
Augusztus 20. 8:00 Tábori misével egybekötött ünnepi
megemlékezés a katolikus templom előtti téren.
Kenyérszentelés, ünnepi beszédet mond: Kiss Vince
polgármester. A megemlékezésen közreműködnek a Békefi
Ernő Általános Iskola és AMI tanulói, a Ragendorf
Táncegyüttes, és a Rajkai Római Katolikus Templomi
Kórus.
Augusztus 22. 13.00 óra Szent István kupa, résztvevő
csapatok: Dunacsúny, Dunakiliti, Gútor, Rajka
Augusztus 30. 17.00 óra Rajka SE – Jánossomorja SE
labdarúgó mérkőzés

Art Flexum művésztelep Rajkán
17. alkalommal megrendezett Art Flexum nemzetközi
művésztelep alkotói az idei évben a Rajkai Aranykárász
kempingben gyűltek össze, ahol megkötés nélkül szabadon
alkothattak egy héten keresztül.
A rendezvényen festők, grafikusok, szobrászok, fafaragók és
fotósok vettek részt.
A tábor ideje alatt készített alkotásokat a július 5-én
megnyitott kiállításon tekinthették meg az érdeklődők. A
tábor zárását követően a művészek egy-egy alkotásukat
ajándékozták a település részére, amelyeket a későbbiek
során közintézményeink díszítésre használhatunk fel.
K. V.

Újságunk letölthető: www.rajka.hu
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