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Megújult a Rajkai Községi Könyvtár
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Szeptemberi gondolatok
A győri Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és
Közösségi Tér jóvoltából megújult könyvtárunk.
A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR)
nyújt segítséget a vele szerződésben lévő
településeknek abban, hogy az olvasóknak ne
kelljen messzire utaznia ahhoz, hogy igénybe
vehessék a könyvtári szolgáltatásokat (pl.
hozzájuthatnak az újdonságokhoz, könyvtárközi
kölcsönzésben
részesülhetnek,
könyvtári
rendezvényeket látogathatnak).
A megyei könyvtár szeptember végéig 15
településen 20,5 millió forint értékben újít fel
olyan könyvtárakat, melyeknek már elavult a
berendezése (Forrás: Kisalföld, LXX./194. Szám).
A rajkai könyvtár új polcokkal, egy könyvtáros
pulttal, 2 számítógépasztallal, egy olvasóasztallal,
7 székkel, egy gyerekasztallal, két kis puffal, és
egy görgős könyves ládával bővült.
Reméljük, az újítások az olvasók megelégedésére
szolgálnak. A könyvtár a megszokott nyitva tartási
időben szeretettel várja régi és új olvasóit.
P. E.

„Hívogat az iskola. Kapuját kitárja.” Ahogy az
ismert gyermekdal is mondja, a szeptember az új
tanév kezdete. Akik még nyáron óvodások voltak,
hirtelen új környezetbe kerülnek, ami nem
feltétlenül rosszabb, mint az előző, de
mindenképp más, érdekes, és izgalmas lesz. Akik
már iskolások a nyári élményekkel telítődve
örülhetnek a régi osztálytársaknak, régi és új
tanároknak, tankönyveknek. Minden rajkai
diáknak sikeres új tanévet kívánunk!
A szerkesztőség

Programajánló
Szeptember 1. 8:00 Tanévnyitó a Békefi Ernő
Általános Iskola és Művészeti Iskolában.
Szeptember 1. 9:30 Közös piknikezés a BabaMama Klub szervezésében az Aranykárász
kempingben. A szervezők kérése, hogy a harmatos
fű miatt megfelelő cipőt, valamint kinti játékokat
hozzon mindenki magával!
Szeptember 13. 16:00 Rajka-Gönyű labdarúgó
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A tűzoltók július 12-én a mosonmagyaróvári
tűzoltó laktanyában teljesítettek ügyeletet.
Július 15-én a hegyeshalmi tűzoltók kértek
segítséget, ahol nagyobb tarlótűz volt egy
földterületen.
Július 15-én a rajkai vasútállomáson két vagon
ütközött. A tűzoltók segítségét az oltást sikeresen
végrehajtották.
Július 16-án az M 15 úton történt balesetnél
tűzoltóink is segítettek a mentésnél és forgalom
irányításánál.
Július 23-án hajnalban tűz ütött ki Bezenye
határában. Aznap délután a magyar-szlovák
határon keletkezett nagyobb tűz és a szlovák
tűzoltók kérték a segítséget. Az oltás mindkét
esetben sikeresen megtörtént.
Július 25-én a falunap keretében sikeresen
megrendezésre került a veterán tűzoltó verseny. Itt
szeretnénk megköszönni a résztvevő csapatok,
illetve azon tagok, illetve családtagok segítségét,
akik bármilyen segítő, szervező-munkában részt
vettek.
Augusztus 1-én tűz volt a régi magyar-szlovák
határátkelőnél, ahol az útszéli gyep égett. A
mosonmagyaróvári hivatásos egység már a
helyszínen volt és megkezdte az oltást, nekünk a
vízszállítási feladat jutott.
10-én tűzeset volt a Bezenye és Hegyeshalom
vasút melletti "Fehér kápolnánál", szerencsére
gyorsan sikerült lokalizálni a tűzet.
30-án a Breitenau-i (Alsó-Ausztria) tűzoltók
ünnepségén vett részt 4 fő tűzoltó.
S. H. E.

Tudósítás az Önkormányzat júniusi üléséről
Első napirendi pontban a képviselő testületi
döntést hozott a Rajka, 88. helyrajzi számú
ingatlan megosztásából kialakuló 88/2 helyrajzi
számú kivett beépítetlen terület ½ tulajdoni
arányának megvásárlásáról.
Kiss Vince polgármester elmondta, hogy a terület
megvásárlása a település hosszú távú fejlesztési
tervének megvalósítása érdekében szükséges. A
tulajdonosoknak érdeke az eladás, ezt ki kell
használnia az önkormányzatnak. A képviselőtestület úgy döntött, hogy fent említett ingatlan
megosztásából származó beépítetlen terület ½
tulajdoni részét 5000 Ft/m² áron megvásárolja. A
vételár fedezetét a 2015. évi költségvetési tartalék
előirányzat terhére biztosítja.
Második napirendi pontban a képviselő-testület
határozatot hozott a Rajkai Önkéntes Tűzoltó,
Polgárőr, és Természetőr Egyesület polgárőr
alegységének szolgálatellátásához szükséges
gépjárműbeszerzéshez
szükséges
önerő
biztosításához.
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Rajkai
Önkéntes Tűzoltó, Polgárőr, és Természetőr
Egyesület
kérését
támogatja,
a
jármű
beszerzéséhez szükséges 150.000 Ft-os költségeit
vállalja.
P. E.

A Rajkai Önkéntes Tűzoltó, Polgárőr és
Természetőr Egyesület hírei

Összefoglaló a nyári táborokról

Az Országos Polgárőr Szövetség igazolása alapján
3 fő polgárőr lovas polgárőr szolgálatot láthat el.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól
megérkezett a Suzuki Vitara Prémium 1,6
terepjáró gépkocsi támogatási kérelmének
határozata,
majd
később
az
gépjármű
elnyerésének ténye is, így a polgárőröknek
terepen is használható járművük lesz a jövőben.

Az általános iskolában a nyári szünet első hetében
tartották a jutalomtábort. Az egy hétig tartó
programon 25 alsós tanuló vett rész, akik
kiemelkedő tanulmányi eredményeikért jutalmul
vehettek részt a táborban, és szép élményekkel
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gazdagodtak (lásd.: Rajka Hangja, 2. évfolyam 8.
szám – a szerk.)
Június végén huszonnyolc általános iskolás diák
táborozott a Baranya megyei Liptód településen
immáron hetedik alkalommal. A német
nemzetiségi tábor fő célja, hogy a tanulók élő
idegen nyelvi környezetben megismerjék a német
szokásokat és hagyományokat. A tábort a Rajkai
Német Önkormányzat és az iskola közösen
szervezte, számos szervezet támogatta, pl.:
Országos Német Önkormányzaton keresztül a
német
belügyminisztérium,
az
Emberi
Erőforrások Támogatáskezelője és a Megyei
Német Önkormányzat is.
A július végi focitábor is kiváló szórakozásitanulási lehetőséget nyújtott a helyi fiatalok
számára. Az egyhetes táborban 28 gyerekkel
foglalkozott Derdák Gábor, Samu Zoltán és
Szabados Gábor edző. A szervező Sportegyesület
jövőre is várja a jelentkezőket.
Július első hetében került sor Deákné Juhász Éva
szervezésében a már hagyományos Zenebóna
táborra. Az öt nap szorgalmas gyakorlással, remek
játékokkal, vidám hangulatban telt. A gyerekek az
Óz a csodák csodája c. előadásra készültek, amit
nagy sikerrel adtak elő a táborzáró estéjén.

táncprodukciót tanultak be, amit a Falunapon
adták elő.
Kalmárné Koszonits Klára idén is megszervezte a
szintén hagyományos néptánc tábort. A gyerekek,
fiatalok a hétvégi Gálaműsorra készülhettek,
közben kreatív kézműves foglalkozásokon,
légpuskalövészeten is részt vettek, jártak az
Aranykárász kempingben, és Lipóton a termálban.
Ezekkel a táborokkal a nevelők a szakmai
fejlődésen kívül a csapatmunkára, valamint az
összetartásra, az egymásra figyelésre is szeretnék
felhívni a figyelmet.
P. E.

Ünnepi megemlékezés és Szent István kupa

Augusztus 20-án államalapítónkról, Szent István
királyról emlékeztünk, valamint imádkozhattunk
az új kenyérért a Szent Márton-templomban.
A mosonmagyaróvári Piarista gitáros kórus az
ünnepi misét modernebb zenével színesítette.
A kenyéráldást követően az ünnepi műsor
keretében a Rajkai Templomi Kórus, valamint két
helyi középiskolás, Czenki Laura és Kalmár Zsolt
mondtak verset az új kenyérről és Szent István
királyról. Furulyadarabbal készült Bolla Kamilla,
a Békefi Ernő Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola tanulója.
Kiss Vince polgármester beszédében az ünnepet
méltatta, valamint a község fejlődéséről, a
közelmúltban történt eseményekről mondott
értékes gondolatokat. A beszédet követően Radák
István énekelt egy Szent István éneket. Az ünnepi
műsort a Piarista gitáros kórus Szállj velem c. dala
zárta.
Augusztus 22-én az Öregfiúk szervezésében
megrendezésre került a hagyományos Szent István
Kupa, amelyet az idei évben Dunacsúny csapata
nyert meg a helyi öregfiúk előtt.
P. E.

Július 13-17. között kézműves tábor került
megrendezésre az iskolában, melyen kb. 35 tanuló
vett részt. A gyerekeknek az iskola pedagógusai és
meghívott vendégek mutatták meg a nagy
kézügyességet igénylő fogásokat.
Az Ádám-család Lovastanyája is szervezett tábort
több héten át. Szeretettel várták a lovaglás iránt
érdeklődőket. A kezdők megismerkedhettek az
alapokkal, a már lovagolni tudók a saját
szintjükhöz mérten gyakorolhattak.
Az első rajkai HungaRocky tábort Varga Eszter és
Magyar Rebeka tartották a Faluházban július 20-i
héten. Az egy hét alatt egy komplett akrobatikus
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XIX. Ragendorf Német Nemzetiségi Táncgála

Halnap

2015. augusztus 7-én pénteken este megtelt a
Faluház. A héten az iskolában táborozó
„Ragendorfosok” szép, színvonalas gálaműsorral
készültek a falubelieknek. Az egy hét alatt
lelkesen gyakorló diákok idén is szolgáltak némi
újdonsággal. A német táncok (ländlerek, polkák)
mellett rock and roll formációkat, hastánc- és
zumba produkciókat is bemutattak a közönségnek.
P.E.

Augusztus 15-én került megrendezésre a Horgász
Egyesület szervezésében a Halnap, ahol az
egyesületi tagok számára meghirdetett horgász
versenyt követően finom halételekkel várták a
falu lakosságát a homokbánya tónál.
A horgász verseny díjazottjai:
I. helyezett: Szabó István, II. helyezett: Szekeres
Albert
III. helyezett: Várnai Gyula
A szervezők kötélpályával és pónilovas fogattal
készültek a kilátogató gyerekek szórakoztatására.

Tanévkezdés az iskolában
Szeptember 1-jén, kedden becsengetnek a rajkai
Békefi Ernő Általános Iskolába is: a nyári szünet
után kezdetét veszi az új tanév.
Farkas János igazgató tájékoztatása szerint
összességében várhatóan 148 diák, köztük 11 első
osztályos
kezdi
meg
tanulmányait
az
intézményben.
A nyáron három személyi változás történt a
nevelőtestületben: Keresztes Éva gyógypedagógus
logopédusként a mosonmagyaróvári Nevelési
Tanácsadóban, Nagyné Zsoldos Tímea tanítónő a
halászi általános iskolában, Kalmárné Koszonits
Klára tanárnő pedig a mosonmagyaróvári Bolyaiiskolában folytatja pedagógiai munkáját. A
megüresedett tanítói álláshelyet sikerült betölteni.
Az új tanítónő, Gansberger Mónika testnevelést
fog tanítani, és napközis foglalkozást fog vezetni,
a sajátos nevelési igényű és a tanulási nehézséggel
küzdő gyermekek fejlesztését pedig utazó
pedagógusok látják el. A magyartanári állást
Szentkuti Károly mosonmagyaróvári pedagógus
látja el szeptembertől.
(A tanév célkitűzéseire, várható eseményeire
következő számunkban visszatérünk.)
F. J.

Felhívás!
Szeretnénk felhívni azoknak a 18 év feletti
magyar állampolgároknak a figyelmét, akik
elköteleznék magukat a Rajkai Önkéntes Tűzoltó,
Polgárőr, Természetőr Egyesület munkájába, hogy
önkéntes munkára jelentkezhetnek Krupich János
tűzoltó parancsnoknál, illetve Várnai István
polgárőr parancsnoknál. Erre az önkéntes
munkára várjuk Bezenye községből is a
jelentkezőket!
S. H. E.

Köszönetnyilvánítás
Ez úton szeretném köszönetemet kifejezni minden
magánszemélynek és szervezetnek, akik a június
29-i balesetem óta – melynek következtében a bal
lábamat térd alatt amputálni kellett – mellettem
állnak, gyógyulásomat bármilyen módon – akár
egy kedves, biztató szóval vagy pénzbeli
támogatásukkal, adományaikkal – segítik. Hálával
és szeretettel gondolok Mindenkire, rendkívül jól
esik a felém áradó törődés és szeretet, amit a
családomtól,
barátaimtól,
munkatársaimtól,
ismerőseimtől, különböző cégektől, szervezetektől
és sok esetben ismeretlenektől kapok.
Kiss István autóbuszvezető, Dunasziget

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
településünkön szeptember 1-től új munkatárs,
Gulyásné Tóth Liliána látja el a védőnői
feladatokat. Kérjük a védőnői szolgálatot
igénybevevő anyukákat forduljanak hozzá
bizalommal.
K. V.

Újságunk letölthető: www.rajka.hu
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