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szerepére, nemzetalkotó munkásságára. A szentmisét
követően plébános úr megáldotta az új kenyeret, melyet a
községi ünnepségen a segítő gyerekek szétosztottak a

Szeptemberi gondolatok

hívek között. A községi ünnepi megemlékezésen a
Dunakilitiért

Egyesület

és

Rajka

Egyházközség

Szeptemberben ünnepeljük a népmese napját. Kádár

Vegyeskara énekelte a Magyar hazánk, te jó Anya

Annamária pszichológus szerint a népmesék megtanítanak

kezdetű éneket, majd Pammer Máté Faludi Ferenc

minket arra, hogy higgyünk a csodákban. Ez azt jelenti,

gyönyörű versét adta elő Szent István királyról. Ezután

hogy észrevesszük életünkben a lehetőségeket, azokat a

Radák István az Ó, Szent István dicsértessél kezdetű

segítőtársakat, akik segíthetnek minket problémáink

csángó népdallal gyönyörködtetett minket. Ezután Kovács

megoldásában. A népmesék megtanítják a gyermekeket

Nikoletta Reményik Sándor Mindennapi kenyér c. versét

arra, hogy tűzzenek ki maguk elé célokat, lássák meg az

szavalta el. A műsor tetőpontja Kiss Vince polgármester

utat, amin céljaik elérése érdekében haladniuk kell, nem

úr beszéde volt. Polgármester úr a hagyományokhoz híven

megijedve

türelmesen,

értékelte falu életében az elmúlt évben elért eredményeket.

kitartóan küzdeni. Iskolakezdés előtt különösen érdemes

Külön kiemelte az iskolában, óvodában nemrégiben

megszívlelni a népmesék tanácsait, járj mindig egyenes

történt eseményeket, és a falu fejlődése szempontjából

úton, segíts, ahol tudsz, és ha nehéz feladat előtt állsz,

leglényegesebb történéseket.

higgy abban, hogy képes vagy elérni bármit, ha van erős

A műsor végén a Magyarország az én hazám kezdetű

hited!

népdal hangzott el, végezetül a Szózattal zárult a műsor.

egy-egy

akadálytól,

hanem

A szerkesztőség

Pollák Eszter
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Beszámoló a július 31-i testületi ülésről

Takarékszövetkezettel

megkötött

kölcsönszerződés

módosításának jóváhagyásáról.
Ments Tiborné Helyi Választási Bizottsági Elnök napirend
előtt elmondta, hogy a választáson elért eredmény alapján

Végezetül a polgármester tájékoztatta a képviselő-testület

soron következő legtöbb szavazatot kapó képviselő jelölt,

tagjait, hogy az 1001. hrsz-ú ingatlan megvásárlója

Kelemen Sándor tölti be a megüresedett képviselői helyet.

kifizette a vételár felét. A Magyar Államnak 35 napja van

Kiss Vince polgármester felkérésére Kelemen Sándor

a fellebbezésre. Az Egészségház építése jó ütemben halad,

letette a képviselői esküt.

látványos részhez érkeztek.
Pollák Eszter

A napirendek tárgyalása során elsőként a képviselőtestület határozatot hozott arról, hogy a Rajka Község
Önkormányzata

mellett

működő

Pénzügyi

és

A Rajkai Német Önkormányzat beszámolója

Településfejlesztési Bizottság, a Szociális és Oktatási
Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság tagjává

Ismét itt a szeptember megkezdődik a tanév. Remélem a

választják Kelemen Sándort.

tanulók és a pedagógusok is kipihenten kezdik az új
tanévet. Szeptember elsejétől új igazgató, Medgyesi Imre

Második napirendi pontban a képviselő-testület lezárta a

irányítja iskolánkat. Gratulálunk, és sok sikert kívánunk

rendezési terv módosítását.

munkájához. Az elmúlt évben jelentős fejlesztések
valósultak meg az iskolában / új bútorok, felszerelések,

Harmadik
megemelte

napirendi
az

pontban

Árpád

a

szobor

képviselő-testület

digitális táblák, új kerítés, a tornaterem felújítása/, melyre

talapzatának

közel tízmillió forintot fordítottunk. Minden tanulónak,

és

környezetének kialakítására fordítandó pénzügyi keretet.

pedagógusnak, intézményi technikai dolgozónak sikeres
tanévet kívánunk.

A negyedik napirendi pontban a képviselő-testület

Molnár Kálmánné

határozatot hozott arról, hogy az önkormányzat hozzájárul
ahhoz, hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás
Társulási Megállapodása 2018. január 1. hatállyal

Összefoglaló a nyári táborokról

kiegészüljön Ásványráró Község, Várbalog Község és
Mosonszolnok

Község

Önkormányzatának

Június utolsó hetében az iskolában tartották a 2016/2017-

csatlakozásával a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás

es

által

jutalomtábort,

fenntartott,

Kistérségi

Egyesített

Szociális

tanév

legjobban
melyen

teljesítő
24

tanulói

diák

részletesen

a

számára

a

részt

(A

Hangja

4.

vehetett

Intézményen keresztül, az idősek szakosított ellátását

jutalomtáborról

Rajka

biztosító: „Aranykor” Idősek Otthona, Idősek Otthona,

évfolyamának júliusi számában írtunk. – a szerk.).

Idősek Gondozóháza intézmények szolgáltatásaihoz.

Az iskola 2017. június 25. és július 1. között szervezte
meg immáron kilencedik alkalommal a német nemzetiségi

Az ötödik napirendi pontban a képviselő-testület úgy

népismereti és hagyományőrző nyári táborát a Baranya

döntött, hogy a Kert sor közművesítésére a 2017. évi

megyei Liptód település Jómadár Ifjúsági Szállójában. A

tartalék terhére előirányzatot biztosít.

programon 30 felső tagozatos tanuló vett részt. A tábor
nagymértékben hozzájárult a német hon- és népismeret

A

hatodik

napirendi

pontban

a

képviselő-testület

kerettantervében is megfogalmazott célkitűzéshez, hogy a

határozatot hozott az Egészségház építéséhez a Kisalföld

német

nemzetiségi

helyzetekben
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iskolák

találkozzanak

tanulói

élményszerű

a

legfontosabb

hagyományokkal,

az

életmóddal

és

a

nemzetiség

legsikeresebbnek. Főként az edzők minősége miatt, és

kultúrájával.

azért is, mert most vettek részt rajta a legtöbben.

A tábor elérte célját: jelentős mértékben elősegítette a

Többségében rajkai gyerekek, de jöttek Bezenyéről,

gyermekekben a német nemzetiségi identitást, a német

Levélről, Óvárról, és Halásziból is. Sok szlovák kisgyerek

nemzetiségi hagyományok megőrzését, ápolását, a német

is jelentkezett, főleg a 6-8 éves korosztályban. Nyelvi

kultúra és irodalom közvetítését – közölte lapunkkal

nehézségek szerencsére nem akadtak, hiszen Jan Belovic

Farkas János, az iskola leköszönő igazgatója.

edző szlovákul és magyarul is beszél.

Július 10-től 14-ig tartott a kézműves tábor az iskolában.

A tábor szervezői köszönik Bucsuházy Sándornak és

25 tanuló szebbnél-szebb dolgokat készített, többek között

Somának, hogy a gyerekek számára naponta biztosították,

üvegfestéssel saját poharat, batikolással tornazsákot,

és a helyszínre szállították a tízórait, ebédet és uzsonnát,

marionett kutyust, falapra szalvéta-technikával névtáblát,

valamint a felajánlott frissítőket. Pénteken a Garázsban

illatmécsest,

állatkákat,

fagyiztak a táborozók. A szervezők köszönetet mondanak

monogramos mappát és fényképtartót. A szervezők

az edzőknek is, akik lelkiismeretesen felkészültek a

köszönik a segítséget minden támogatónak és a táborban

táborra, és a nagy meleg ellenére a legjobb tudásukat

segítőnek.

nyújtották.

Deákné Juhász Éva tanárnő idén július 3-7-ig várta a Zene

Jövőre is lesz focitábor, ami nagyon jó lehetőség a

- bóna táborban azokat a rajkai és nem rajkai fiatalokat,

sportolni szerető gyerekek számára, egészségmegőrző,

akiknek életében fontos szerepet játszik a zene. Kortól,

egészségfejlesztő

zenei tudástól függetlenül bárki részt vehetett a táborban.

fejleszt, a térlátástól a jó és gyors reflex kialakításán

32 gyerek 1 héten keresztül zenélt - énekelt - táncolt

keresztül az egymásra figyelésben, koncentrációban is

együtt. Pamela Travers történetét, a Mary Poppinst a

segít.

Sherman-fivérek zenéjének segítségével, saját maguk

A nyár folyamán Varga Eszter vezette HUNGARYthmic

készítette díszletekkel keltették életre a tábor lakói.

Sportegyesület rajkai táncosai az iskolában egy Nyári

Naponta többször próbáltak. Külön csoportokban tanulták

Tánctábor keretein belül készültek fel a 2017-es

az énekeket, külön csoportokban a hangszeres betéteket.

Falunapra. Az edzéseken a résztvevő diákok Showtánc,

A betanult darabot a tábor zárónapján, július 7-én adták

Pompom és Rock and Roll koreográfiákat tanultak meg.

elő szép számú közönség előtt.

A tábor első napján egy koreográfia megtanulását tűzték

Július 10-14-ig idén is megrendezésre került a Focitábor.

ki célul. Ez az úgynevezett közös tánc volt. Keddtől a

A 45 gyerekekkel életkoruk szerint 4 korcsoportra osztva

gyerekek csoportokban dolgoztak. A kisebbek egy

5 edző foglalkozott: a 6-7 évesekkel Jan Belovic, a 8-9

pompom koreográfia lépéseit, a nagyobbak egy Show- és

évesekkel Gansberger Mónika, a 10-11 évesekkel Derdák

színpadi tánc kűr mozdulatait sajátíthatták el.

Gábor, a 12-14 évesekkel Szalai Zsolt. Rohrwild Tamás,

Mivel az egyesületben szinte minden rajkai gyermek

edző a kapusokkal foglalkozott. A délelőtti edzéseket

versenyző (utánpótlás és Táncfesztivál versenyeken

ügyességi sor-váltóversenyek, tizenegyes – kapufa - és

mérték össze tudásukat más egyesületekben táncoló

célba rúgó versenyek követték, melyekből a gyerekek

gyermekekkel),

szabadon

koreográfiákat is felelevenítették az 5 nap folyamán, majd

ceruzatartót,

gyöngyfűzéssel

választhattak.

13:30-tól

délutáni

edzés,

hatása

ezért

mellett számos képességet

az

év

közben

megtanult

meccsezés következett. Szerdán csobbantak egyet Lipóton

a Falunapon színpadra is vitték.

a termálban.

A tábori próbák közötti szünetekben a nagyobb lányok

A focitábor szervezői ez úton köszönetüket fejezik ki a

szívesen segítettek a kisebbeknek a pompom készítésében,

német

valamint a csütörtöki napon Váradi István arcfestéssel

önkormányzatnak,

hogy

rendelkezésükre

bocsátották a kisbuszt, a kísérő szülőknek a segítségét.
A

szervezők

az

idei

tábort

érezték

az

örvendeztette meg a résztvevőket.

eddigi
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A 2017/2018-as tanévben ismét folytatja a rokis csoport a

üzenetben! A klub indulásával kapcsolatban egyeztető

közös munkát. A cél most is a nagyobb versenyekre való

megbeszélést tartunk szeptember 12-én kedden 17 órakor

eljutás, mely kitartást és akaraterőt igényel (A rokis

a Faluházban. Szeretettel várjuk a fiatalokat akár egyedül,

táborról az információkat írta Varga Eszter, edző – a

akár szüleikkel együtt a megbeszélésre!

szerk.)

Tájékoztatom a nyugdíjas klub és a kézműves klub tagjait,

Az Ádám-család Lovastanyáján júliusban folyamatosan

hogy a nyári szünet után a klubfoglalkozások szeptember

zajlott a lovastábor színes programokkal,

6-tól szerdánként a szokott időben folytatódnak.

sok-sok

lovaglással.

Pollák Eszter

Augusztus második hetében a Ragendorf Tánctábor
„költözött be” egy hétre a Faluházba. A 46 gyermekkel
négy oktató foglalkozott. Kalmárné Koszonits Klára

A Rajkai Önkéntes Tűzoltó, Polgárőr, Természetőr

néptánc-oktató és Gaál László koreográfus, a szekszárdi

Egyesület hírei

Ifjú Szív Német Nemzetiségi Táncegyüttes művészeti
vezetője a néptáncot, - köztük karikázót, marschot

Augusztus

(indulót), keringőt, moldvait-, Mózer Melinda a zumbát és

mosonmagyaróvári Városközpontiak Napján a gyermekek

Bognár Csaba, a mosonmagyaróvári Pulzus TSE egyik

legnagyobb örömére kivitték a tűzoltóautót. Szintén ezen

vezetője rock and roll formációkat tanította be a

a napon az egyesületből többen részt vettek az Árpád

gyerekeknek.

szobor ünnepélyes avatásán, a polgárőrök biztosították a

Az

egyik

táborozó,

Csiffáry

Zoltán

5-én

délelőtt

önkéntes

tűzoltóink

a

magyarországi férfi táncokkal ismertette meg az idősebb

rendezvény helyszínét.

fiúkat. Sok segítséget nyújtott a táncpedagógusoknak

Az idei tánctáborban augusztus 7-én a tűzoltók tűzoltó-

Egerszegi Iveta táborozó is. A táborzáró koncerten,

bemutatót tartottak, 8-án pedig a polgárőrök céltáblára és

augusztus 11-én 17 órakor mutathatták be a gyerekek

vízzel teli lufikra tanították lőni a táborozókat.

mindazt, amit a héten megtanultak. A táborban a tánc

Augusztus 11-én a vihar miatt kidőlt fákhoz, nagyobb

mellett gazdag programokban is részt vehettek a gyerekek.

méretű leszakadt ágakhoz riasztották tűzoltóinkat, Rajka,

A tűzoltókkal a tűzoltást, a polgárőrökkel a lövést

Bezenye és Dunakiliti településekre.

gyakorolhatták. Szitás Gergő bőrművessel bőrkarkötőket,

Augusztus

Haász Gyöngyi tanárnővel képeslapokat készítettek,

Jánossomorján, amelyen egyesületünk polgárőrei is

gyöngyöt fűztek. A nagy melegben pedig felüdülést

képviseltették magukat.

jelentett számukra a fürdőzés a lipóti termálban.

Augusztus 24-én a késő esti órákban Hegyeshalom és

Pollák Eszter

12-én

polgárőr

találkozót

rendeztek

Rajka között lángra kapott a vasúti töltés oldalának száraz
növényzete A kb. 2 km hosszban égő sáv lángjait a
mosonmagyaróvári és a lébényi hivatásos, valamint a

A Faluház hírei

hegyeshalmi és a rajkai önkéntes tűzoltók több vízsugárral
fékezték meg.

A

Faluház

gazdagabb

lett

egy

asztali

focival

Sándorné Hönigmayer Erzsébet

(csocsóasztallal). A könyvtár nyitva tartási idejében (HSz-P: 14-18 óráig) bárki jöhet játszani, labdát a
könyvtárban kell kérni!
Ahogy az előző lapszámunkban is írtuk, szeretnénk ősztől
ifjúsági klubot indítani a Faluházban. A klubba várjuk a
tinédzserkorú fiúkat, lányokat. Programokra javaslatokat
lehet küldeni a Rajka Faluház facebook oldalra privát
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Árpád szobrot avattunk.

Beszámoló a Halnapról

Idén augusztus 12-én szombaton került megrendezésre a
Rajkai Horgászegyesület szervezésében a Halnap a
Homokbánya-tónál. Ahogy minden évben, most is nagy
hangsúlyt

fektettek

a

szervezők

a

rendezvény

lebonyolítására. Az egyesületi tagok horgászversenyen
vettek részt. A verseny előtt frissen telepítettek halat a
bányatóba. Napokig horgászati tilalom volt érvényben,
ezért jó fogás reményében folyt a halnapon a verseny.
A halnapon a gyerekeket színes programok várták. Ismét
Négy év hosszú és kitartó szervező munka eredményeként

"kiköltözött" a tóhoz a mosonmagyaróvári Kalandpark.

2017. augusztus 5-én szombaton 17 órakor sor került

Maász Attila jóvoltából a gyerekeket pónilovas-fogat vitte

Árpád vezér szobrának átadására Rajkán. A Bem utca és a

kirándulni

Petőfi utca

m magas süttői

motorcsónakjával csónakáztatta a gyerekeket a tavon. A

mészkőből készült szobrot a 907. évi pozsonyi csata

résztvevők éhségüket ponty-halászlével, roston sült hallal

emlékére állíttatta a 907. évi pozsonyi csatáért Alapítvány

és csülökpörkölttel csillapíthatták.

kereszteződésében 3

a

környéken.

Végh

László

saját

Pollák Eszter

és az önkormányzat.
A köztéri emlékmű állítását Dr. Varga László ügyvéd
kezdeményezte. A nemes ügy mögé állt Kiss Vince

Szent István-kupa eredmények

polgármester és Dr. Nagy István országgyűlési képviselő,
parlamenti államtitkár.

vállalkozás, civil szervezet támogatta. A szobrot Bujtás

községünkben a Szent István-kupa. Az eredmények a

László lébényi szobrász készítette. A szobor talapzatán

következők lettek:

tardosi

I. helyezett: Rajka, II. helyezett: Bős, III. helyezett:

kőbe

vésve

Árpád

vezér

mellett

19-én

megrendezésre

2017.

vörös

augusztus

került

A szoborállítást több önkormányzat, magánszemély,

megtalálható a hét törzs neve is.

Dunacsúny, a mezőny végén Gútor csapata végzett.

Az átadó ünnepségen Dr. Nagy István méltatta a szobrot,

Köszönjük

Dr. Varga László ügyvéd úr a történelmi hátteret emelte ki.

meghívásunkat. Gratulálunk a verseny győzteseinek!

A beszédek között a dunakiliti származású Horváth Mária

Kiss Vince

a

csapatoknak,

hogy

elfogadták

a

megzenésített verseket énekelt.
Több szervezet, - köztük a CSEMADOK, a Magyarok
Tájékoztató

Világszövetsége és a Magyar Közösség Pártjának
képviselői helyeztek el koszorút tiszteletük jeléül.
A szobrot főtisztelendő Molnár Tamás atya, a pozsonyi

Tájékoztatom a Tisztelt Olvasókat, hogy a könyvtár 2017.

magyarok plébánosa áldotta meg.

szeptember 22-től szeptember 28-ig szabadság miatt zárva
tart.

Forrás: Kisalföld c. napilap, LXXII./183. szám

Nyitás: szeptember 29.
Megértésüket köszönöm!
Pollák Eszter
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A Debreceni Virágkarneválon jártak

Szeptember 13. 15:30: Találkozzunk a könyvtárban!
Molnár Zoltánné 3D origami és quilling - technikával
kézműves foglalkozást tart.

A foglalkozás látogatása

díjtalan.
Szeptember 17. 16 óra: Rajka Green SE – Soproni FAC
1900 labdarúgó mérkőzés

Községszépítő verseny

Rajka Község Önkormányzata és a Rajkai Hármashatár
Szervezett kirándulás keretében mintegy 50 rajkai utazott

Kft. idei évben is díjazza a település arculatáért, az

augusztus 20-án a debreceni Virágkarneválra. A MÁV Zrt.

utcakép kialakításáért legtöbbet tevő lakókat. Az elmúlt

évente több alkalommal is szervez utazásokat különböző

évek során nagyon sokat tettek a lakók a környezetük

magyarországi helyszínekre. Idén ez volt a második

parkosításáért, virágosításáért, ezért egyre nehezebb a

alkalom, hogy rajkaiak is szép számmal igénybe vették

döntés, hogy kit emeljünk ki a nevezettek közül. Az

ezt a szolgáltatást. A hegyeshalmi vasútállomásról

elbírálás során az idei évben az ingatlan előtti közterületet

hajnalban külön vonat indult Debrecenbe.

vizsgáltuk, és jutalmaztuk azok gondozóit.

Reggel 8 órakor érkeztek a városba, ahol elsétáltak a
főtérre és megtekintették a karnevált. Szebbnél szebb

A községszépítő verseny díjazottjai: Batyanek Tamás és

virágkompozíciók sorakoztak fel, és vonultak végig a

családja, Görcs Tibor és családja, László István és

nézőközönség

hagyományőrző

családja, Tóth Ignác és családja, Lengyel Alexander és

csoportok, magyar és külföldi együttesek produkciói

családja, Urban Peter és családja, Vörös László és

tették színesebbé.

családja, Szabó Béla és családja, Nagy László és családja.

előtt.

A

felvonulást

A kirándulók 17 órakor indultak el Debrecenből hazafelé.
Útközben

megálltak

megtekintették

a

Budapest-Ferencvárosban,

tűzijátékot.

Kimerülten

az

ahol
átélt

izgalmaktól, kevéssel éjfél után értek haza.
Pollák Eszter

Programajánló

Szeptember 1. 8 óra: Tanévnyitó a Békefi Ernő
Általános Iskola és AMI-ben.
Szeptember 3. : Rajka Green SE – Beled SE labdarúgó

Az Önkormányzat nevében gratulálunk a díjazottaknak, és

mérkőzés
Szeptember

továbbra is bíztatjuk a falu lakóit környezetük szebbé
8.

:

Rajkai

Nyugdíjas

Klub

őszi

tételére.

összejövetele a Faluházban.

Kiss Vince polgármester

Szeptember 12. 17 óra: Az alakuló Ifjúsági Klub
egyeztető megbeszélése a Faluházban.
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