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2014. november első hetében jelent meg a Rajka
Hangja első száma. Célként fogalmaztuk meg,
hogy rendszeresen tájékoztatjuk Önöket, kedves
Olvasók a községünkben történt eseményekről, a
legfontosabb helyi rendeletekről, közérdekű
információkról. Reméljük, ezt a célt sikerült
megvalósítanunk, és továbbra is azon leszünk, hogy
tájékoztató munkánkat a község lakóinak
megelégedésére
végezzük.
Továbbra
is
beszerezhető az újság a helyi boltokban, a
hivatalban,
a
helyi
oktatási-nevelési
intézményekben, illetve a könyvtárban is
hozzáférhető. Várjuk kritikai észrevételeiket,
cikkajánlásaikat akár személyesen, akár levél
formájában Pollák Eszter nevére a hivatalban,
illetve e-mail formájában a faluhaz@rajka.hu email
címre!
A szerkesztőség

Programajánló
November 1. 14 óra: Rajka SE - Lipót SE
labdarúgó mérkőzés
November 3. Takarékossági világnap alkalmából
játékos vetélkedő az iskolában.
November 11. Szent Márton nap. Az iskolások és
az óvodások a templomhoz vonulnak, ahol 18
órakor
emlékműsorral
emlékeznek
meg
templomunk védőszentjéről.
November 12. 16-18 óra: Őszi fogadónap az
iskolában.
November 13. Megemlékezés a magyar nyelv
napjáról az iskolában.
November 14. Szülői Munkaközösség Disco,
Helyszín: Faluház
November 15. 14 óra: Rajka SE - Gyirmót SE
labdarúgó mérkőzés
November 26. 17 óra: Képviselőtestületi ülés a
Polgármesteri Hivatal nagytermében.
November 26. 18 óra: Közmeghallgatást tart a
Faluházban Rajka Község Önkormányzata és a
Rajkai Német Önkormányzat.
November 28-29. Advent első hétvégéjén borház

Novemberi gondolatok
November hónapban emlékezünk meg templomunk
védőszentjéről, Szent Mártonról. Szent Márton
hithű keresztényként példaképül szolgál számunkra
a keresztényi irgalom és a segítségnyújtás terén.
Lehetőségünkhöz mérten segítenünk kell minden
rászorulón. Ahogy Jézus is megmondta: „Amit a
kicsinyek közül eggyel tesztek, Velem teszitek”.
Kérjük segítségét abban, hogy jó keresztények
legyünk, hétköznapi cselekedetinket a másik ember
iránti szeretet vezérelje. Emlékezzünk!
A szerkesztőség
Felhívás!
2015. november 12-én 15 órakor a Faluházban az
adventi
időszakkal
kapcsolatos
egyeztető
megbeszélésre hívjuk a helyi egyesületek, civil
szervezetek,
intézmények
vezetőit,
illetve
mindenkit, aki szeretne részt venni az adventi
programok szervezésében, illetve a borház
üzemeltetésében!
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Egészségünk védelmében

Flashmob Rajkán

2015. Október 3-án Rajka Község Önkormányzata
és a mosonmagyaróvári Egészségfejlesztési Iroda
szervezésében Egészségnapot rendeztünk a
Faluházban. A szép számú érdeklődő sokféle
izgalmas program közül választhatott. Részt
vehettek többek közt látás és hallásvizsgálaton,
emlődiagnosztikai vizsgálaton, diétás tanácsadáson.
Kipróbálhatták a gerincgimnasztikát, kóstolhattak
egészséges (cukor és gluténmentes) süteményeket.
A legtöbb érdeklődőt vonzó program - a vérnyomás
és érrendszer vizsgálat kar és bokaindex méréssel volt. Könyvtárunk is csatlakozott a programhoz egy
egészséggel kapcsolatos plakát és könyvkiállítást
tekinthettek meg a programok résztvevői.

Az Országos Könyvtár Napok keretében, 2015.
október 2-án egy villámcsődületet (angolul
flashmob) készítettünk az olvasás népszerűsítésére
a könyvtárban. Minden vállalkozó kedvű
kisgyermek választott magának egy könyvet a
könyvtárból, amivel lefotóztatta magát. Íme az
eredmény:

Rajkai Önkéntes Tűzoltó, Polgárőr és
Természetőr Egyesület októberi hírei
Október 4-én, az egyesület tagjai oktatással
egybekötött gyakorlaton vettek részt. A nap első
részében az állomány tűzoltás és műszaki mentés
alapjairól sajátított el értékes információkat. Ezt
követően
szivattyúzási
és
sugárszerelési
gyakorlatot tartottak.
Október 24.-én reggel 8 órától laktanya szolgálatot
láttunk el Mosonmagyaróváron. A nap folyamán 1
káresethez kaptunk riasztást.
S. H. E.

Ez úton szeretnénk köszönetet mondani
mindenkinek,
aki
segített
a
program
propagálásában, ez által a sikeres megvalósításban.
Pollák Eszter

Gyermekszínházi előadás
A Faluházban 2015. október 19-én a győri
Csörgősipka Színház lépett fel. Az óvodások és az
alsósok számára szervezett 3 meséből álló
előadássorozat első darabjaként a Terülj, terülj
asztalkámat nézhették meg a gyerekek. A második
darab előadásának időpontjáról, és az előadás
árának befizetéséről időben tájékoztatást kapnak
majd a szülők az óvodában illetve az iskolában.
Pollák Eszter

Felhívás!
A Rajkai Önkéntes Tűzoltó, Polgárőr és
Természetőr Egyesület továbbra is várja a
jelentkezőket a tűzoltók és a polgárőrök önkéntes
munkájához.
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Átadták a polgárőrök új autóját

Megemlékezés október 6.-ról

A Rajkai Önkéntes Tűzoltó, Polgárőr és
Természetőr Egyesület sikeresen pályázott a
polgárőr alegység részére egy Suzuki Vitara
terepjáró gépjármű beszerzésére. A gépjárművet
2015. október 25-én szentmise keretében
megáldotta Somfai Árpád plébános. A jelenlévők
előtt Várnai István alegység-parancsnok köszönte
meg a pályázatkészítésben és autóbeszerzésben
résztvevők munkáját. A köszöntő után Krupich
János tűzoltó parancsnok átadta a gépjármű kulcsát
és iratait a polgárőr parancsnoknak és sok sikert
kívánt az alegységnek a gépjármű használatához.
Október 6-án azokra a hősökre emlékezünk, akiket
Haynau parancsára Aradon végeztek ki a világosi
fegyverletétel után. Többségük nem magyar
származású volt, de mégis Magyarországért, a
magyarok szabadságáért haltak meg. Bár ez már
nagyon régen, 1849-ben történt, a nevük örökké
ragyogni fog. Iskolánk minden évben emlékezik
Rájuk, és tiszteleg nemzeti nagyságuk előtt. A
hagyomány szerint a 6. osztályosok készületek
meghitt emlékező műsorral, melyet Grafleitner
Mária tanárnő állított össze. A megemlékezés után
a hatodik osztályosok a Nemzeti hitvallás, a
nyolcadikosok pedig a Magyarország Alaptörvénye
c. kiadványt vehették át.
Farkas János

Az ünnepség keretében mutatták be a
jelenlévőknek a polgárőr alegység lovas járőreit,
akik megkapták az erre feljogosító engedélyüket és
felszerelésüket az Országos Polgárőr Szövetségtől.
Az átadást követően a Faluházban fogadást
tartottak a meghívott vendégek és a társszervek
részvételével. A fogadáson Kiss Vince polgármester
köszöntötte az egybegyűlteket, és ismertette az
önkormányzat közbiztonság javítása érdekében tett
lépéseit. Horváth Attila alezredes a hegyeshalmi
rendőrőrs parancsnoka elismerően szólt a polgárőr
alegység munkájáról, dicsérte szervezettségét, és
felszerelését.
Elismerte
az
önkormányzat
közbiztonság érdekében tett lépéseit, megköszönte
a
rendelkezésre
bocsájtott
őrszobát
és
számítógépet. Ígéretet tett a polgárőrökkel közös
járőrszolgálat számának emelésére.
Kiss Vince

Népmese napja

A népmese napját immár tizenegy éve szeptember
végén, Benedek Elek születésének évfordulója
alkalmából ünnepeljük. Szeptember 28-án a Békefi
Ernő Általános Iskola és AMI a korábbi évekhez
hasonlóan idén is vetélkedőt szervezett az alsó
tagozatos tanulók számára.
Farkas János

Újságunk letölthető!
www.rajka.hu
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Biciklis zarándoklat Sümegre

Idősek napja
A Nyugdíjas Klub idén is megszervezte
hagyományos Idősek napi rendezvényét. Az
Országos Könyvtár Napok keretében, a győri
Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér,
valamint a mosonmagyaróvári Huszár Gál Városi
Könyvtár munkatársainak szervezésében VenczelKovács Zoltán, a Győri Nemzeti Színház művésze
szórakoztatta a helyi időskorúakat a Faluházban.
A Művész Úr műsorában régi és új slágereket, olasz
dalokat válogatott a közönség legnagyobb örömére.
A műsort követően táncmulatságot tartottak a
klubtagok.

Szeptember 20-án a sümegi Fájdalmas Szűzanya
Búcsújára biciklis zarándokutat szerveztek
Pozsonyból.
A
zarándokok
áthaladtak
településünkön, ahol a polgármesteri hivatalnál
érvényesítették
zarándokigazolványukat.
A
fényképen a zarándokútról visszatérő Zilizi család
tagjai láthatóak az őket fogadó Pollák Eszter
könyvtáros társaságában.
Kiss Vince

Községi megemlékezés 1956-ról

Itt ragadjuk meg a lehetőséget, hogy felhívjuk a
figyelmét Rajka fiatal és idős még nem klubtag
nyugdíjasainak, hogy a Nyugdíjas Klub szeretettel
várja leendő új tagok jelentkezését. Jelentkezni
lehet Novák Sándornénál a 0630/5244699-es
telefonszámon.
Pollák Eszter

Felhívás!
2015. október 22-én 17 órakor tartottuk községi
megemlékezésünket az 1956-os forradalom és
szabadságharc 59. évfordulója alkalmából a
Faluházban. A műsort a Békefi Ernő Általános
Iskola és AMI 8. osztályos tanulói és a Margaréták
adták. Felkészítő tanáraik: Farkasné Grózer Ildikó
és Deákné Juhász Éva voltak.
A szép műsort követően Botos Gábor tanácsos
tartott beszédet. Kitért izgalmas külpolitikai
kérdéseket feszegető témákra is, amik segítettek
jobban megérteni a forradalom jelentőségét.
Pollák Eszter

Felhívjuk a rajkai állandó lakcímmel rendelkező
öregségi nyugdíj ellátásban részesülő lakosok
figyelmét, hogy Rajka Község Önkormányzata a
téli többletkiadások enyhítésére 3000 Ft / fő
támogatást nyújt.
A támogatás igénylésének feltétele, a polgármesteri
hivatalban átvehető kérelem nyomtatvány kitöltése
és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által év elején
megküldött zöld színű nyugdíjjogosultságot igazoló
adatlap bemutatása. A támogatás 142.500,- Ft / hó /
fő jövedelem határ alatt vehető igénybe. Az
igénylés benyújtásának határideje december 1.
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