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2016. május 7-én a kitelepítés 70. évfordulójára emlékeztünk. A program a római
katolikus templomban kezdődött, majd a Rákosi Madonna emlékműnél beszédekkel és koszorúzással folytatódott. Beszédet mondott Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke, Franz Ringbauer szemtanú, a
Rákosi Szülőföld Egyesület elnöke és Palkovits János polgármester, a Német Önkormányzat elnöke. A rendezvényre szép számmal látogattak el az egykori kitelepítettek. Folytatás a 2. oldalon
Palkovits János
polgármester
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A kitelepítés 70. évfordulójára emlékeztünk

Olaf Bernauer, Steinheim am Albuch polgármestere és Palkovits János, Fertőrákos polgármestere aláírják a történelmi megállapodást.
A iskola udvarán felállított sátorban került sor a Testvértelepülési Szerződés aláírására, majd kultúrműsor következett. Felléptek: Rákosi Fúvósok, Söhnstetteni
Fúvósegyesület, Szekszárdi Mondschein Német Nemzetiségi Kórus Egyesület,
Német Dal- és Kultúregyesület Fertőrákos kórusa, Testvériség Néptáncegyesület
és a Fertőrákosi Általános Iskola tanulói.
Most már csak rajtunk áll a szerződésben foglaltakat tartalommal kitölteni!
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Iskolai hírek
Anyák napja az alsó tagozaton
Hagyományainkhoz híven alsó tagozatos diákjaink
nagy szeretettel köszöntötték az édesanyákat és a
nagymamákat. Az 1. osztályosok Belák Brigitta
tanító néni, a 2. osztályosok Bors Hubáné, Jutka
néni, a 3. osztályosok Szovátiné Rózsa Csilla tanító
néni, a 4. osztályosok Reinhofferné Németh Klára
tanító néni segítségével készítettek ünnepi műsort.

Kitelepítés 70. évfordulója
Május 7-én iskolánk tanulói részt vettek a falu
megemlékezésén. 5. és 8. osztályos tanulóink műsorral készültek a Testvér-települési szerződés ünnepélyes aláírásra. Gratulálunk a diákoknak és felkészítő tanáraiknak: Orbánné Kalmár Judit, Leopold Beatrix

Siker a Gárdonyi Matematika Versenyen
Pákozdi Krisztián 8. osztályos tanulónk I. helyezést
ért el a Gárdonyi Géza Általános Iskola által szervezett matematika tanulmányi versenyen.
Felkészítő tanára: Prajcerné Ács Marianna
Papírgyűjtés
Tavaszi programként a Földnapja szellemében papírt gyűjtöttünk. 6. osztályos tanulóink kiskocsival,
talicskával járták végig a falut. Szorgalmas munkájuk összekovácsolta a közösséget és győzelmet hozott a felső tagozatosok versenyében. Az alsó tagozatosok versenyét ismételten a 3. osztályosok nyerték.
Iskolánk diákjainak összefogásával: 11.358 kg papírt gyűjtöttünk. Köszönjük a résztvevők munkáját!
Nyelvi vetélkedő
Német nyelvi tanulmányi
versenyen vettek részt a 3. és
a 4. osztályos tanulók, Tama
Kenéz, Ferenczy Mátyás,
Kalmár István és Táncsics
Dominik. Szituációs feladatokban mutathatták be nyelv-

tudásukat. Nagyon ügyesen szerepeltek, büszkék
vagyunk rájuk. Felkészítő tanáruk: Leopold Beatrix
Költészet napja
Alsó tagozatos tanulóink szavalóversennyel emlékeztek meg a költészet napjáról, melyet Bors Hubáné Jutka néni honosított meg iskolánkban. A népszerűségét is mutatja, hogy idén is sok tanuló vett
részt a megmérettetésen. Minden résztvevő egy
szép verssel és élménnyel gazdagodott.
Eredményeink: 1-2.osztály: I. helyezett: Lipták
Lea, II. helyezett: Oláh Patrik, III. helyezett: Párizs
Liliána és Czeglédi Eszter. 3-4.osztály: I. helyezett:
Varga Bercel, II. helyezett: Tama Kenéz és Kalmár
István, III. helyezett: Magyar Balázs.
Föld napja
Már sokadjára április 22-én a 7. osztályos diákok
akadályversenyt rendeztek az iskola tanulóinak.
Palkovits Tamásné, Maja néni segítségével játékosan hívták fel a többi diák figyelmét a környezetvédelemre. A szabadban töltött délelőtt az ismeretek
rendszerezésén túl, azt is eszünkbe véste milyen jó
együtt lenni és együtt kirándulni.
Rákos kupa
2016. április 29-én “Rákos Kupa” meghívásos labdarúgó tornát rendeztünk. Vendég csapatok érkeztek Harkáról és Egyházasfaluból. Iskolánk 2 csapattal indult a megmérettetésen. A kupát Egyházasfalu vihette haza, gólkirály: Pfeiffer Erik 5. osztályos tanuló lett. Iskolánk ezen a rendezvényen avatta fel a Fertőrákosi Labdarúgó Egyesülettől kapott
új mezeket. Fiaink nemcsak ügyesek, de szépek is
voltak. Köszönjük az egyesület támogatását!

Balázs Gabriella
igazgatóhelyettes
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Óvodai hírek
Idén is megrendezésre került a majális
kupa, ahol focizni szerető fiaink képviselték óvodánkat. Küzdelmük jutalma
gyönyörűen csillogó aranyérem lett,
melyet büszkén mutattak társaiknak.
Köszönjük a szülők együttműködését!
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Tavasz kezdetével megkezdtük nevelési évünk utolsó szakaszát. Talán a legszebb ünnepre készültek csoportjaink,
mely az anyukák, nagymamák, dédik
számára biztosan emlékezetes marad.
Erre az ünnepre nagy lelkesedéssel készülnek a gyerekek. Az a tudat, hogy
titokba készítjük a kis ajándékainkat,
ez már maga felpezsdíti őket. Sokszor
hangoztatták, hogy „nem szabad otthon elárulni”. Versekkel, énekekkel,
tánccal, dramatizálással tették szebbé,
ezt az ünnepet. Mindhárom csoportunk
nyílt nap keretében köszöntötte az ünnepelteket. Először a Méhecske csoport, majd a Lepke, végül a Katica cso-

port mutatta be kis műsorát. Meghitt,
szeretetteljes légkört teremtettek a gyerekek és az óvó nénik.

Rá k o s i H í r m o n d ó

Újra meglátogatta óvodánkat a Csemete bábszínház, előadását érdeklődéssel
és szeretettel hallgatták gyerekeink.
Sopron Trió vidám kis hangversennyel
örvendeztette meg óvodánk kis lakóit.
Mint minden évben idén is elengedjük
nagycsoportos gyermekeink kezét. Ebben az évben 17 csemetét indítunk útnak a nagybetűs élet felé. Május 26-án,
csütörtök délután rendezzük meg évzárónkat és a nagycsoportosok búcsúztatását, tavaszi zsongással egybekötve. A
szülők jóvoltából lesz minden, mi
szem-szájnak ingere. Süteményvásár,
zsákbamacska, palacsinta, ugráló vár,
lufi hajtogatás. Köszönet a szülőknek a
felajánlásokért és támogatásokért, nélkülük nem sikerült volna. Külön köszönet Fojtyik Józsefnek a palacsintákért. Méltó módon zárjuk a 2015/2016os nevelési évünket.
A közelgő nyárra mindenkinek élményekben gazdag nyaralást és jó pihenést kívánnak óvodánk dolgozói.
Lang Viktória
óvónő
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Fertőrákosi Sportegyesület 2015. évi beszámolója
A 2015-es év folyamán az egyesület tagságát megújítottuk, civil támogatókat, pártoló tagokat toboroztunk. Az Önkormányzatnak, illetve támogatók
összefogásának köszönhetően sikerült fellendíteni a fertőrákosi labdarúgást. Egyre több helyi fiatal csatlakozik/csatlakozott hozzánk, és időt
és fáradságot nem sajnálva vesz részt
rendszeresen az edzéseken és mérkőzéseken. 2015-ben 15 alkalommal
szerepeltünk hazai pályán és 15-ször
megyeszerte más településeken, a
felkészülési mérkőzéseket nem számolva.
A szakmai munka meg is hozta gyümölcsét, hiszen csapatunk a 2014/2015-ös szezon
végén megnyerte Megyei III. osztályú bajnokságot.
A bajnoki cím után szerettünk volna egy osztállyal
feljebb lépni, azonban az MLSZ által támasztott követelményeknek nem tudtunk megfelelni (tartalék
csapat korosztályos megkötései miatt).
A jó szereplés, illetve az újjáalakult közösség egyre
több fiatalt vonz, így egyre népszerűbb a foci. Az
idei szezonban újra tudtunk tartalék csapatot indítani. Rendszeresen részt veszünk a pályázatokon.

TAO pályázaton elnyert támogatásnak köszönhetően alumínium kapukat, labdákat és felszereléseket
vásároltunk valamennyi játékosunk számára.
Még 2014. évben elindítottuk a gyermekek képzését is. Jelenleg mintegy
35 fertőrákosi kisiskolás és iskolás
korú gyermek sportol nálunk. Felkészülésüket heti 2 alkalommal szakképzett edzők irányítják, és rendszeresen részt vesznek az MLSZ megyei
Igazgatósága szervezésében megrendezésre kerülő Bozsik tornákon. Továbbra is várjuk az 5 és 13 év közötti
gyerekeket az edzéseken kedden és
pénteken 16:15-től a fertőrákosi
sportpályán. A nálunk futballozó gyermekek igazolt
sportolók, így mentesülnek a kötelező napi testnevelés óra alól. Ezzel nagy terhet veszünk le a helyi
általános iskoláról is.
Majoros Zoltán
elnök
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Védőnői
tanácsadás rendje:
Hétfő:
08:00 - 09:00
Kedd:
10:00 - 11:00
14:00 - 15:30
Csütörtök:
08:00 - 09:00
Péntek:
08:00 - 09:00

Védőnői hírek
Örömmel számolhatok be arról, hogy
baba-mama klubunk változatlanul működik lelkes kis csapatunkkal. Az iskola igazgatásának köszönhetően lehetőségünk van a legújabb tornaszobában
megtartani összejövetelünket. Szőnyeggel borított, tiszta helységet kaptunk
ezáltal, ahol a kis csecsemők is bátran
csúszhatnak-mászhatnak.
Több érdeklődő vett részt az óvoda vezetője – Heizer Csabáné – tájékoztatóján. Köszönjük szépen Mariannak az
óvodáról szóló információkat.
Áprilisban a kullancs okozta megbetegedésekről, oltásról, kullancs eltávolításáról beszélgettünk, megismerkedhettek
a szülők a kullancs eltávolítására használható eszközökkel.
Májusban fogápolásról kaptak információt az érdeklődők. Az önkormányzatnak köszönhetően sikerült fogápolási
makettet vásárolni, amely segítségével
bemutathattam a helyes fogmosási
technikát. A picik is lelkesen próbál-
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koztak a fogmosással. Az iskolában is
ennek segítségével szeretném a gyermekeket a helyes technikára tanítani.
Sajnos még mindig nagyon sok a szuvas fogú kis gyermek. Nem elegendő
hangoztatni, ne adjunk este, illetve
egész nap cukros italokat (picit cukrosat sem!) gyermekeinknek.
Júniusban a nyaraláshoz szükséges házi
patikáról beszélgetünk, szó lesz mi a
teendő csípések, égések esetén. Szeretettel várok minden új érdeklődő 1-3
éves korú gyermeket szüleikkel csapatunkba, ahol a kicsik is tanulják, hogyan játszanak egymással, hogyan vigyázzanak a másikra. Barátokat szerezhetnek, akikkel együtt mehetnek majd
oviba. Az édesanyáknak (örömmel
mondhatom, lelkes édesapák is látogatják klubunkat) pedig tapasztalatcserére
ad lehetőséget.
Nyáron szünetet tartunk, szeptemberben pedig az anyatejes világnapra való
megemlékezéssel folytatjuk a találkozókat.
Kedves Érdeklődő Hölgyek!
Az Önkormányzatnak köszönhetően
vásárolhattam mell makettet, amely segítségével a mell önvizsgálata tanítható.
Tapintható a makettben rosszindulatú
csomó. Szeretettel várok minden érdeklődőt a tanácsadásokon, ahol pár perc
alatt elsajátítható a helyes technika,
megtanulható, mi az, amit NEM szabad
tapintani a mellben. Igény esetén szívesen tartok tájékoztatást csoportoknak is.
Telefonon elérhető vagyok hétköznapokon 08:00-16:00 06-20-2456062
Őr Mária
védőnő
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Árpád-házi példaképek június hónapban
Boldog Jolán IV. Béla magyar király lánya. Szent
Kinga és szent Margit testvére. Már 5 évesen Lengyelországba került. Szülei Kinga gondjára bízták.
17 évesen Jámbor Boleszláv felesége lett. Két kolostort alapítottak klarissza nővérek részére. 3 lányuk született, akiket Jolán nevelt fel. Férje a német
és litván támadások ellen hadakozott. Amikor súlyosan megsérült, türelemmel ápolta. Halála után a
klarisszák kolostorába lépett. 1298. március 6-án
halt meg. Sírja lengyel zarándokhely lett. Június 14én ünnepeljük.
Szent László király lengyel földön született 1046
táján ahol apja Béla herceg számkivetésben élt.
László testi ereje, tehetsége a bihari várban bontakozott ki. 17 évesen már hadak élén küzdött a besenyők ellen. 1077-ben került a trónra. 1091-ben lovas nomádok rohanták le Erdélyt. Vezérük meghalt,
László nem ölette meg a foglyokat. Mindig Isten
segítségének tulajdonította győzelmeit. Az elnéptelenedett területekre telepeseket hívott. Szigorú törvényeivel megfékezte a lopást, rablást. Püspökségeket szervezett, kolostorokat alapított. Oltárra emelte
István királyt, Imre herceget és Gellért püspököt.
Katonáival együtt részt vett a szentmisén, alamizsnát osztott a rászorulóknak. 1095.július 29-én halt

meg. A nagyváradi székesegyházban temették el.
Fej ereklyéje a győri székesegyházban található.
Június 27-én van az ünnepe.
A múltba azért tekintünk vissza, hogy erőt merítsünk a jelen feladataink megoldásához. Ezúton is
megköszönöm mindazok adományát, akik lehetővé
tették 2015-ben a torony renoválását. Idén a templom tetőt szeretnénk felújítani. Mintegy 20 Millió Ft
-ba kerül. Támogatja a helyi Önkormányzat, a győri
Püspökség. Egy pályázaton nyertünk, várjuk egy
másik pályázat eredményhirdetését is, hogy hozzáláthassunk a komoly feladathoz. Szükséges a munka
elvégzése a viharkárok és a gerendák rossz állapota
miatt. Számítunk a fertőrákosi emberek anyagi hozzájárulására, hiszen a templom az egész falu büszkesége. A plébánián, illetve a Lövő és Vidéke Takarékszövetkezetnél lehet adakozni. Aki az adóalapból
szeretné levonni, annak csekket adunk a plébánián.
Isten a jószívű adakozót szereti.
Butsy Lajos
plébános

Fűben, fában, gondolatodban az orvosság
A tavaszi erdőben sétálva, amikor gyönyörködünk a
virágok színpompájában, szinte elalélunk az illatorgiától, csak kevés embernek jut eszébe, hogy Isten
„füvészkertjében” járunk.
Régmúltban a füves-emberek, javasasszonyok tudománya sokaknak segített a gyógyulásban, de az egyszerű emberek is ismerték a legalapvetőbb ehető,
gyógyító, és mérgező növényeket. Korunkban, annak ellenére, hogy a gyógyszeripar révén egyre több
és több gyógyszer áll rendelkezésre, az áhított
„mindenki egészségesebb lesz” illúzió egyre távolabb kerül az emberektől. Az egyik legfontosabb ősi
magyar közmondást - a „ segíts magadon Isten is
megsegít”- úgy tűnik egyre többen elfelejtik.
Szólások,
bölcsességek
segítették
eleinket:
„mértékletesség többet ér minden orvosnál”,
„akinek gyomra fáj, keressen rá bodzát”, „legjobb
gyógymód az idő”, „a kutya is füvet eszik, ha beteg”, „az orvos kezel, a természet gyógyít”.
Földanya ajándékai itt vannak körülöttünk, csak újra észre kell vennünk és használnunk gyógynövényeinket. A csalán, ami
gyógyítja a vesét, vizelethajtó, epetisztító és ízületi
gyulladásokban is segít.
Közönséges aranyvessző a
magas vérnyomás, vese-,
hólyag, epe- és májbántal-

mak ellenszere. Vérehulló
fecskefű
elfújja
a
kötőhártyagyulladást, eltávolítja a szemölcsöt.
A kisvirágú füzike a hólyag és
prosztatagyulladásban jó, az
orvosi vasfű étvágyfokozó,
hörghurutban is segít, a galagonya, fehér fagyöngy a szív
barátja. Maria Treben füveskönyvét mindenkinek ajánlom,
aki többet szeretne tudni a gyógyító
növényekről.
A gyógyfűvek mellett egészségünk megőrzésében és betegségeink gyógyításában gondolatainkkal is segíthetünk.
A nem haragvás, a nem aggódás, a türelem, a másik
ember megértése és segítése, a gyógyulásba vetett
teljes hit lehetnek az „gyógyítóink”.
Barányi Erika
háziorvos
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Grillázs
2012 óta foglalkozok a grillázzsal versenyszerűen,
de ekkor még tanuló kategóriában indultam. Végzett
cukrászként is megméretettem magamat különböző
országos versenyeken. Ilyen volt utoljára A VII.
Kárpát-Medencei Grillázs, Karamell és Mézeskalács Készítők versenye, amit Pándon rendeztek meg.
A munkám címe: Megszületett Nimród királyunk. A
magyarság ősi múltját szerettem volna napjainkba
felidézni. Jó volt hallani amikor a látogatók a rovás
írással írt Himnusz első sorát az alkotásomról hangosan kezdték olvasni. A mai napig boldogan gondolok vissza erre a versenyre, hisz nagyon sok versenytársammal ismerkedhettem meg és köthettem
velük barátságot. Jó volt hallani a véleményüket és
látni az ő remek munkáikat is. Mindannyiunk munkáját a nemzetközileg elismert zsűri értékelte. Én
két különdíjjal és egy arany éremmel térhettem haza. Remélem a jövőben is hasonló színvonalú munkákkal tudom gazdagítani a magyar gasztronómiát.
Takács Alexandra
cukrász

Könyvtári hírek
2016. április 5-én a felsős színjátszókörösökkel Budapestre utaztunk a Nemzeti Színházba. William
Shakespeare: Szentivánéji álom című darabját néztük meg. A darab tündérmese a szerelemről. A szerelem útjában álló akadályok legyőzéséről, a viszálykodó szerelmesek megbékéléséről, a szerelmet
korlátozó tilalmak és veszélyek elhárításáról. A
nyári napforduló, Szent Iván éjjele az év legrövidebb éjszakája. A hiedelem szerint varázslatok, szerelmek ideje, amikor szinte bármi megtörténhet, a
legtitkosabb kívánságok teljesülhetnek. Shakespeare
műve az angol reneszánsz színmű-irodalom egyik
legszebb darabja, mely a szerelem mindent legyőző
szépségét, az ember örök életszeretetét hirdeti. A
modern feldolgozást a Formidable című francia sláger tette még emlékezetesebbé. Remélem, a községi
könyvtár hagyományt tud teremteni azzal, hogy a
színjátszókörösökkel minden évben eljut a Nemzeti
Színházba.
Orbánné Kalmár Judit
könyvtáros

Nyári nyitva tartás:

2016. június 15-től 2016. augusztus 31-ig
Hétfő - Kedd 9:00 - 12:00 és 14:00 - 16:00

Olvasótábor

2016. július 4-től 2016. július 8-ig
A rendezvény ideje alatt a
könyvtári nyitva tartás szünetel!
Nyitás: 2016. július 18-án hétfőn!

