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Kincses Daniéla
İsszel érik a szılı
İsszel érik a szılı,
Együnk vígan, amíg nı,
Igyunk mustot sokat,
Hadd vigadjunk jókat.
Gyertek gyorsan fiúk, lányok,
Szüretelni kell ma látod,
Utána meg préselni,
Édes mustot szürcsölni.

Kiss Bianka
Esik az esı…
Esik az esı,
Nagy hanggal,
Kis pocsolyák,
Gyülekeznek nagyban.
Mert itt van az ısz,
Itt van újra,
És kopog az ajtódon,
A szél haragja.
A levelek már,
Sárgák, barnák, pirosak,
A nap is késın kel,
És mennem kell a suliba.
A madarak sincsenek már itt,
Mert elköltöztek,
Nem bírnák, a hót s a fagyot,
Ezért továbbrepültek.
Tovább, tovább, tovább,
Hol a hideg nincs már,
Meleg van és süt a nap,
És boldogan élnek, míg meg
nem halnak.

İszi gondolatok
„Kis újságíróink
tollából…”
Veszeli Klaudia
Rím
Szılıt szedni,
Almát szedni,
Nem tudok.
De mikor,
Anya behozza,
Enni azt tudok.

Veszeli Szabina
Kedvenc évszakom
Mikor lehullik a fák bundája,
S beköszönt a szüret mulatsága,
Az elsı nagyobb esıcsepp lehullik,
Kedvenc évszakom ekkor kezdıdik.
Keizler Tibor

AZ İSZ
İsszel már egy kicsit hideg van, de attól még minden szép. A fák színesbe öltöznek,
aztán lehullajtják leveleiket. De az sem baj! Hisz ha összeszeded, a levelekkel sok
szép dolgot lehet készíteni. Így például: levélnyomatot, rajzokat, ha körbe rajzolod.
Ez a jó az ıszben. ,, Hideg van, de mégis szép.˝

Kiss Bianka: Valami elkezdődik, vagy folytatódik?
A szeptember az egyik legfontosabb hónap az életünkben. Hisz ilyenkor
kezdődik az iskola.
Az óvodások most kezdik az első osztályt. Ami számukra nagyon nagydolog,
mert most már hivatalosan is "nagyok" lettek. Aztán elrepül az első év, majd a
második, a harmadik és sorjában az összes és már azon kapják magukat, hogy
dönteniük kell, hogy hogyan akarják folytatni az életüket. Középiskolát kell
választaniuk. Van, akinek az az álma, hogy fodrász lesz és van, akinek az, hogy
űrhajós. Bár nem hinném, hogy kijutna az űrbe, de azért drukkoljunk neki. Hisz
ez az ő álma. ☺
Aztán nem is veszik észre, mi történik körülöttük, olyan gyorsan elszalad az idő.
Munkájuk lesz, elköltöznek, családjuk is már otthon várja őket. Most már
nagyok.
De azért még látjuk őket, hiszen milyen jó hallani, mikor újra belép az ajtón és
beszól a konyhába, hogy "Anya, Apa megjöttem".
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EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK

Kedves röjtökmuzsajiak! Megyéspüspök Úr augusztus 1-jei hatállyal Agyagosszergény ellátása mellett - megbízott Röjtökmuzsaj és Ebergıc lelkipásztori
feladataival is. Nagy örömmel jöttem, hiszen sokat hallottam Muzsajról és az itteni
emberekrıl nagyanyámtól. Bár az évtizedek sokat változtattak a falu lakosságán, mindezek
ellenére bízom benne, tudunk együtt munkálkodni az egyházközség és a hívek lelki
épülésén.
2011. A Család éve a Magyar Katolikus Egyházban. Ezzel a figyelmünket a
családokra, a társadalom legkisebb sejtjeire irányítjuk. Miért oly fontos a család? Miért
olyan fontos a jó családkép? Gondoljunk nagyszüleinkre, dédszüleinkre. Újra fel kell
fedeznünk az igazi családok élményét, a közös együttlétet és az egymásért cselekvés
örömét. A házastársak gondoljanak a házastársi esküre, a sírig tartó hőségre. A szülık
gondoljanak azon ígéretükre, hogy gyermekeiket vallásosan nevelik. Mindezt valóban
megtartjuk, megtesszük? A társadalmi békét, a boldogabb ország építését a családokban
kell elkezdeni. Valóban ezen fáradozunk, vagy pedig megyünk a nyugat sodrásával?
Szeretném kérni a röjtökmuzsajiakat, hogy találjanak vissza azokhoz a jó példákhoz,
melyeket ıseiktıl tanultak. Legyen meg az igény az Isten irányába. Ne azon siránkozzunk,
hogy elfogy a falu, ne azon panaszkodjunk, hogy kiürül a templom, hanem keressük a
módját, hogyan tudunk ellene tenni.
Ezen gondolatokkal kívánom és kérem, hogy eredményesen tudjunk elırehaladni az
üdvösség útján, egymást segítve.
Néhány gyakorlati tudnivaló:
Miserend templomunkban: szerdán téli idıszámításban 16. 30 óra.
Vasárnap és ünnepnap reggel 9. 00 óra.
Hivatalos ügyek intézése: Római Katolikus Plébánia, Agyagosszergény, Kossuth u. 14.
Telefon: 99/380-536 /üzenetrögzítıs/
Ha bárkinek, bármilyen kérdése vagy kérése van, ezen a számon kereshet.
Már elıre jelzem, hogy október 31-én (hétfın) 15.30
órakor lesz szentmise az elhunyt hívekért, majd utána
a röjtöki temetıben közösen imádkozunk elhunyt
szeretteinkért. Ezt követi az új síremlékek megáldása.
Akik az elmúlt évben állíttattak új síremléket és
szeretnék megáldatni, a sekrestyében jelezzék október
30-ig.
Szarka Gábor
plébános
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Óvodai krónika
2011. augusztus 30-án családi napot rendeztünk az óvoda udvarán. Meghívtuk erre a leendı óvodásokat
és szüleiket, valamint a volt nagycsoportosainkat és családtagjaikat. Örülünk, hogy szinte mindenki eljött.
Délelıtt a gyerekek zöldségsalátával és almás sütivel készültek. Mindenki hozott sütnivalókat és
hamarosan finom illat lengte be az udvart. Egy kicsit játszogattunk, beszélgettünk és meguzsonnáztunk.
Kellemesen telt el ez a pár óra.
2011. szeptember 7. – Állatnézıben
Állatnézıben voltunk Röjtökmuzsajon Csiszáréknál, immár sokadik
alkalommal. Sok-sok háziállat található náluk, ami már elég ritkaság a
faluban (ló, borjúk, tyúkok, kacsák, libák, nyulak, galambok, disznók,
malacok, kutyák, macskák). Gyermekeink nagyon lelkesek voltak. Sétánk
során még bárányokat is láttunk egy kertben.
2011. szeptember 13. – Látogatás a Vízimalomba
A muzsaji Vízimalomban voltunk a gyermekekkel. Megnéztük a nagy
hombárokat, a malomkereket és a kemencét. A nagy keréklapátok nagyon
érdekesek voltak a gyermekek számára. Etethettük a libákat és a mangalica
kocákat is. Szívesen gondolunk vissza erre a kirándulásra.

2011. szeptember 19. – Préselés
Igazi préselésen vettünk részt Csiszáréknál. A gyermekek elıtt
állította össze Péter bácsi a prést és mindenki rakhatta bele a szılıt,
húzhatta a préselıt. Egyszer csak csordogált a finom és édes must,
amit megkóstolhattunk és vittük az óvodába is.
2011. szeptember 21. – Piaclátogatás
A középsı- és nagycsoportosokkal piaclátogatáson voltunk
Sopronban. Gyönyörőek voltak az ıszi gyümölcsök és zöldségfélék.
Vásároltunk és kaptunk is gesztenyét, szilvát, almát és sok-sok
dísztököt. Megfigyeltük a városi közlekedést, a jelzılámpákat.
Visszaérkezvén a kicsik már vártak bennünket a bolt elıtti téren.
2011. szeptember 29. – Bábelıadás az óvodában
A Csemete Bábszínház látogatott el hozzánk. „A medvebocs, aki madár akart lenni” címő mesét adták
elı, a csapodi óvodásokkal együtt élveztük a mősort. Nagyon jó volt az elıadás, tetszett a gyermekeknek.
2011. október 21. – Ünnepi megemlékezés és Idısek Napja
Délután részt vettünk óvodásainkkal az október 23-i megemlékezésen. A saját magunk által színezett
zászlókat elhelyeztük a millenniumi keresztnél.
Ezt követıen a falu nyugdíjas lakóit köszöntöttük fel a Faluházban. Középsı- és nagycsoportosaink
versekkel, énekekkel, ıszi játékokkal kedveskedtek az idıseknek. A gyerekek örömmel készültek erre a
napra, a felnıtt hallgatóság pedig tapssal, mosollyal jutalmazta ıket.
Róbert Sándorné
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SULI HÍREK

İszi idill
Mikor az összes levél virággá változik,
piros-sárga színben pompázik az erdı,
lomhán az éji bogár is takaró alá bújik,
és téli álmot alszik, míg a Tavasz eljı.
Ilyenkor ısszel, a természet új ruhát ölt. Gyönyörő rozsdabarna, aranysárga, piros és egyéb tarka színekben
pompázik a táj. Hosszú nyári szünet után a sokszínő közösségi élet megújul, vagy új közösségek jönnek
létre. Új feladatokat, célokat tőzünk ki. İsszel rengeteg, sokszínő programon vehetünk részt és az idén
ehhez még a jó idı is megadatott. Nemcsak a kamrát pakolhatjuk tele ilyenkor mindenféle földi jóval, de
szívünket is megtölthetjük élményekkel. A finom gyümölcsök mellé azokat is elıvehetjük télen a meleg
szobában.
A tanévnyitóval a fertıdi Babos József Térségi Általános Iskolában is megkezdıdött a tanév. Új feladok,
színes, érdekes programok állnak elıttünk.
A tanév elıkészítése már augusztusban kezdıdik, de az igazi munka a tanévnyitóval indul.
Több mint 40 elsı osztályos kisdiák lépte át izgatottan az iskola küszöbét, de az idısebbek is várakozással
telve indultak el. Az iskola felsı tagozatának épületét 30 évvel ezelıtt adták át. Az ünnepélyes tanévnyitó
után hatalmas szülinapi torta várt a gyerekekre.

A tanév eleji szervezési feladatok után elkezdıdött a komoly munka. Minden gyermek legfontosabb
feladata a tanulás, de a jó hangulatú órák mellett az érdekes szakköri munka, a színes programok teszik
felejthetetlenné az iskolás éveket.
Ízelítı a programjainkból:
Szept. 23-24. - papírgyőjtés
Az idén 45.700 kg papírt sikerült győjteni. A röjtökmuzsaji és az ebergıci gyerekek is derekasan kivették a
részüket. İk 4.500 kg-ot győjtöttek.
Szept . 30. - A diáksport napja. 2011 m futással köszöntöttük ezt a napot.
Októberi programok: Okt. 6-i megemlékezés, színházlátogatás, okt. 23-i akadályverseny és ünnepi mősor,
az idısek köszöntése.
Szünet elıtt a hagyományos egészségnapon vehetnek részt az érdeklıdık, este pedig Delta koncert és discó
zárja az októbert.
November kiemelt programja lesz a Márton-napi projektnap (nov. 11.) és az azt követı Szülıi Bál
(nov. 12.)
Az ıszi szünet október 29-én kezdıdik és november 7-én kell újra iskolába menni.
A szünetre mindenkinek színes élményeket és jó pihenést kívánunk!
Langóné Rozmán Mária
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KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉLETÉBİL
A nyár, a nyaralás és a vakáció után újra benépesült a Közösségi Ház is. A hővös, esıs idı
beköszöntével búcsút intünk egy idıre a szabadtéri rendezvényeknek.
Újra indultak a szakkörök is. Idén lesz SZÍNJÁTSZÓKÖR, ZENÉLGETİ, KREATÍV KUCKÓ. Új
szakkörként ÚJSÁGÍRÓKÖR indult, melynek írásaival negyedévente találkozhatnak is kedves
olvasóink „Kis újságíróink tollából…” címő rovatban.
Természetesen a Nyugdíjas Klubba is szeretettel várunk mindenkit, szerdánként 14 órától. Régi
és új tagokat egyaránt!

És most lássuk milyen programok várhatók a községben az elkövetkezendı hetekben:
Október 29-én:
November 3-4-én:
November 12-én:
November 27-én:
December 4-én:
December 11-én:
December 16-án:

Halloween party gyerekeknek a Közösségi Házban
İSZI KAVALKÁD GYEREKEKNEK (İszi tábor)
MÁRTON NAPI LAMPIONOS FELVONULÁS
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
BÁBELİADÁS – MIKULÁSSAL
FALUKARÁCSONY
Barkácsdélután a karácsony jegyében

A programok részletes leírását, kezdési idıpontját a hirdetıtáblákon és honlapunkon a
késıbbiek folyamán olvashatják a kedves érdeklıdık.

NYÁRI EMLÉKEK
Két tábor, két téma, két író
Július 4-8-ig Napközis tábor – „IDİUTAZÓ TÁBOR”
Napközis táborunk idén az idıutazás jegyében zajlott. Naponta más-más korban találtuk magunkat. Ehhez
elıször is idıgépet készítettünk, melyre minden reggel fel is szálltunk! Segítségével elıször a
dinoszauruszok között és az ıskorban jártunk. Igyekeztünk minden felmerülı rejtélyt megoldani,
készítettünk barlangfestményt és vadásztunk mamutra is.
Másnap az ókorba vitt idıgépünk, ahol részt vettünk a piramisok építésében és légiósként is megálltuk
helyünket.
Harmadnapra a középkorban találtuk magunkat. Lovagi tornát vívtunk, trubadúrköltészetet tanultunk, várat
építettünk.
Csütörtök fárasztó nap volt. Két kort is megjártunk, épphogy csak elég lett az üzemanyagunk az idıgépbe!
Az újkorban és napjainkban is kirándultunk. Tudóspalántákként csak úgy jegyzeteltük a kísérletek
eredményét! Végkövetkeztetések levonása után napjaink vívmányainak örültünk. Mi is lenne velünk TV és
számítógép nélkül!?
Péntekre aztán újra töltöttük energiáinkat, s irány a jövı! Minden csapat más kort, más bolygót választott
utazása helyszínéül, így csak délután „találkoztunk”. Mindenki megtartotta színes bemutatóját a
tapasztaltakról, s hozott igazi kızetmintát is az általa választott helyszínrıl bizonyítékául „ottjártának”.
És eljött a szombat! Ami idén elıször szerepelt napközis tábori programok között: A Fertıdi Iskola
táborhelyére mentünk délután. Itt közös vacsora készítése és elfogyasztása után kezdıdtek az igazi
programok. A múlt nyomait kerestük a kastélyparkban, különbözı feladatok kíséretében. Majd mikor már
az orrunkig sem láttunk, jöhetett a bátorság és ügyességi, na meg a tájékozódási próba! Valójában csak
hajnaltájt kerültünk hálózsákjainkba!
Rozmán Nóra
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Augusztus 8-13. KRIMI TÁBOR
Azt sem tudom, hol kezdjem! Ez a hét szerintem fantasztikus volt!
Az idei krimi tábor Szaknyér településén zajlott. A falu maga kicsi, ezért „átjárható”
volt. Szinte minden nap megtettük ezt a távot, feladat miatt vagy csak kedvtelésbıl,
biciklivel vagy gyalog. Apropó bicikli! Indulásunk napján kölcsönöztük ıket a tavalyi
táborhelyrıl. Jó volt ott is, így röviden nosztalgiáztunk a régi helyen, aztán újra
vissza is tértünk egy számháború erejéig a hét közepén. Na de akkor térjünk rá a
programokra! Elıször is mindenki sikeres felvételit tett az FBÁj Akadémiára, így
egész héten hallgatóként teljesítettünk feladatot. Volt cludó, kvíz a falu életével
kapcsolatos kiderítendıkbıl. Akadályverseny, majd áttekertünk a szomszédos
faluba, ahol szintén kaptunk kérdéseket. Természetesen a megszokott bátorság
próba sem maradhatott el! Még igazi csontvázat is kiástunk egyik helyszínelésünk
során!
Lıttünk, futottunk, több bőntényt is felderítettünk. Aztán utolsó este megkaptuk a
diplomát - szerencsére mindenki lediplomázott. Ezután buliztunk egy jót! De még
volt annyi, de annyi minden, hogy fel se tudom sorolni! Sajnos eljött az a nap, amit
kivétel nélkül egy „ifjú ügynök” sem várt: a csomagolás és az indulás napja! Ez a
nap fáradtan kezdıdött, majd reggeli után minden lakó úgy nyüzsögött, mint a
szorgalmas hangya! Aztán visszabicikliztünk İrimagyarósdra, majd busszal
Körmendre és végül vonattal Lövıre.
Én csak ennyit tudok mondani a hétrıl dióhéjban, de ha valamelyik volt táborlakót
(ügynököt) megkérdezik, minden bizonnyal szívesen mesél órákig az ott történtekrıl!
Halász Patrícia

AUGUSZTUS 6-ÁN FALUNAP VOLT KÖZSÉGÜNKBEN
Idézzük fel együtt a nap eseményeit…
Reggel a gyermekek zenével, tánccal ébresztették községünk lakóit. Majd
szentmise következett. Délelőtt az újonnan elkészült Egészségházunk
ünnepélyes átadására került sor.
Meghívott vendégeink voltak: Ivanics Ferenc, térségünk országgyűlési
képviselője, valamint dr. Amberger Erzsébet ÁNTSZ tiszti-főorvos. Kiss
József polgármester és a meghívott vendégek köszöntőjét követően dr.
Mag Adrienn háziorvossal együtt átvágták a nemzetiszín szalagot. Majd
plébánosunk, Szarka Gábor felszentelte új intézményünket. Megnyílhatott
a kapu, s immár hivatalosan is birtokba vehettük a házat. Szép új épülettel
gazdagodott községünk!
A délután első felében a sporté volt a főszerep. A pályán hagyományosan futballmeccsek kezdődtek 4 csapat
körmérkőzéseivel. A győztesnek kijáró elismerést és rekesz sört a Simon Fiai (Röjtök) csapata nyerte el
végül, nagy küzdelemben.
Közben vimpáci vendégeink is megérkeztek, s a délután már aktív részvételükkel zajlott.
A focipályát követően a bolt előtti parkoló telt meg közönséggel és produkciókkal. A Jaffa Slágercsoport
válogatása a 70-es, 80-as évekből nyitotta a sort, majd a Movement Dance School helyi diákjai és tanárai
szerepeltek. A modern tánc után a Lajta Néptáncegyüttes váltott műfajt, aztán Rugli Béla tangóharmónikás
énekeltette meg az egybegyűlteket. A Czenki Hársfa néptánc produkciója sem maradhatott el a vacsora
előtt.
Közben a vadpörkölt is finomra sikerült - köszönet érte Fücsök Attilának - így némi kalóriabevitel után
következhetett a hajnalig tartó lendületes utcabál.
A műsorzáró produkció este kilenc órakor „Túl az Óperencián…” címmel operett
összeállítás volt Tóth Éva és Leblanc Győző előadásában.
Közben a község asszonyai és lányai által készített sütemények is egy szemig elfogytak.
Aki eljött nem bánta meg, tartalmas és meleg napot tudhatott maga mögött!
Köszönjük mindenkinek a közreműködést, aki munkájával hozzájárult a nap sikeréhez!
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Sajtóközlemény
Az elérhetı szolgáltatás - egészségügyi fejlesztések Csapodon és Röjtökmuzsajon

Megvalósult két kistelepülésen az egészségügyi szolgáltatások ügyfélközpontú
fejlesztése! – az EU támogatta
Csapod Község és Röjtökmuzsaj Község konzorciumi együttmőködésben valósította meg azt a projektet,
melyre összesen több mint 36 millió Ft támogatást kaptak az Új Széchenyi Terv Nyugat-Dunántúli Operatív
Program keretében.
A beruházást mindkét településen a tervezettnél korábban sikerült megvalósítani. Csapodon felújították és
akadálymentesítették az orvosi rendelıt, Röjtökmuzsajon pedig kialakításra került egy olyan új
egészségügyi komplexum, mely az igényekhez igazodó szolgáltatást nyújt a lakosságnak, úgymint korszerő,
akadálymentes orvosi rendelı, védınıi szolgálat, fiókgyógyszertár.
Mindkét községben, a településeken mőködı civil szervezetek és az önkormányzati dolgozók bevonásával a
továbbiakban folyamatosan új szolgáltatásokat valósítanak meg. Infokommunikációs és szállítói
szolgáltatást szerveznek a meglévı erıforrások összehangolásával, prevenciós elıadásokat tartanak és 24
órás ambuláns vérnyomás és EKG monitorizálást biztosítanak a lakosságnak.
Az orvosi praxis új, mobil orvosi eszközökkel bıvült.
A fejlesztések Csapodon közel 9,5 millió Ft támogatással, Röjtökmuzsajon közel 26,9 millió Ft
támogatással valósultak meg.
A projekt záró rendezvényét augusztus 6-án a falunapi programokkal együtt tartották.

Bıvebb információ:
Név/cím: Horváthné Korom Zita projektmenedzser
Telefon/fax: 30/381-3271
E-mail: horvathkorom@zsira.hu
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SZÜLİK ISKOLÁJA RÖJTÖKMUZSAJON
Több településen már ismerik és kedvelik a szülık iskolája néven futó,
gyakorlati kérdésekkel foglalkozó elıadás sorozatot, melynek egyik
elıadása Röjtökmuzsajon került megrendezésre október 25-én.
„A családi konfliktusok okai, megoldásuk hatékony módszerei,
eszközei” volt az elıadás címe.
Licskainé Stipkovits Erika szakpszichológus a résztvevık által hozott problémákon keresztül magyarázta a
konfliktusok kezelésének lehetıségeit. Gyakorlati ötleteket segített találni a szülıkkel, pedagógusokkal
közösen a gyermeknevelésben felmerülı problémákra.

SIKERESEN BEFEJEZİDÖTT A SZÁMÍTÓGÉPES
TANFOLYAM
Alapfokú
számítógép-kezelı
tanfolyam került megrendezésre
október
hónapban,
heti
két
alkalommal a Közösségi Házban,
Vén Tamás és Horváth Anita oktatók
segédletével.
Az Alpokalja-Ikvamente Leader
Egyesület támogatásával megvalósuló programon 13-an vettek részt.
A szövegszerkesztı használatán túl, a résztvevık az INTERNET és EMAIL nyújtotta lehetıségekkel ismerkedtek a tanfolyam ideje alatt.

Október 23-i megemlékezés
Október 21-én délután, közösen emlékeztünk az 1956-os eseményekre. A
millenniumi keresztnél az iskolások műsorával tisztelegtünk az ünnep
előtt. Köszönjük mindazoknak, akik eljöttek a közös megemlékezésre!
IDİSEK NAPJA A FALUHÁZBAN
Idısek napi összejövetel volt a Faluházban október 21-én délután. Valamennyi, kora szerint már nyugdíjas
lakos meghívást kapott. A mősorban felléptek óvodásaink, iskolásaink, vendégként pedig a Sopronból
érkezett szalontáncos gyermekcsoport mutatta be tudását.
Vacsora után az egybegyőlteket Kantó Géza zenéje szórakoztatta. Nagyon sajnáljuk, hogy évrıl-évre
kevesebben jönnek el a nekik szánt rendezvényre! Ennek ellenére, aki eljött bizonyára jól érezte magát az
estébe nyúló programon.
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Ismét egy 90. születésnapját ünneplı lakosunkat
köszönthettünk
Horváth Ágostonné, Mariska néni 2011. október 18-án
ünnepelte 90. születésnapját. A jeles napon községünk
önkormányzata részérıl Fücsökné Torma Lívia és Kiss József
kereste fel és köszöntötte Mariska nénit. A köszöntéskor
átadták a Magyar Köztársaság Kormánya által, erre az
alkalomra készített, Orbán Viktor miniszterelnök úr aláírásával
ellátott emléklapot. Mariska néninek ezúton is gratulálunk.
Isten éltesse sokáig, jó erıben és egészségben!

Felhívás véradásra
Véradás helye: Röjtökmuzsaji Faluház
Véradás idıpontja: 2011. november 16. (szerda) 16.00 – 19.00
A Magyar Vöröskereszt Helyi Szervezete és a Soproni Vérellátó
Állomás kéri a lakosságot, hogy aki segíteni szeretne, jelentkezzen
véradásra.
Beteg embertársaink nevében szeretettel várjuk a régi véradókat és az
elıször jelentkezıket.
Mindig szükség van rá, hogy minden rászoruló számára biztosítva legyen
az életmentı, pótolhatatlan vér. Nekünk csupán egy apró szúrás, nekik
viszont az életet jelentheti.
A szervezık sok szeretettel és tisztelettel várnak minden, embertársán segíteni akaró
résztvevıt. Bíznak benne, hogy az idén is legalább annyian, vagy többen döntenek úgy, hogy
karjukat nyújtják. Ezzel emberek életét menthetik meg, segíthetik a gyógyulásukat.
„Ma Te segíts! Holnap Neked kell? – nem tudod, a sorsod mit rendel! Segíts, amíg segíthetsz,
s ha kell, rajtad is segítenek.”
Kérjük, hogy a véradásra személyi igazolványát (jogosítványát vagy útlevelét) és
lakcímkártyáját, illetve TAJ kártyáját minden alkalommal hozza magával.
Véradás után kerül sor a többszörös véradók köszöntésére.

Kovács Lászlóné
vk. titkár
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Az állattartási rendelet
Miért kell nekünk állattartási rendelet? Merül fel a kérdés bizonyára
többekben is, amikor találkoznak a Képviselı-testület új, az állattartás
feltételeit szabályozó rendeletével.
A házaknál tartott állatlétszám az elmúlt 40-50 évben folyamatosan
minimálisra zsugorodott. A haszonállatok nagy része eltőnt az istállók,
ólak, udvarok környékérıl és a háztartások jelentıs részében
legfeljebb kedvtelésbıl tartott állatokat találunk. Lassan eljutunk oda,
hogy a falun születı gyermekeinket is az állatkertbe kell elvinnünk
ahhoz, hogy tehenet, lovat, birkát vagy akár kacsát, libát tudjunk
mutatni nekik.
Az új helyzet új problémákat hozott a felszínre. Amíg minden háznál
volt istálló vagy disznóól, benne állatokkal, az udvaron libák, kacsák
és tyúkok kapirgáltak, senkit sem zavart a szomszéd kakasának kukorékolása, a kutya ugatása, mert ez
természetes velejárója volt a falusi életnek. Rohanó, stresszel teli világunkban csökkent az emberek
megértı- és tőrıképessége is. Manapság egyre többen reagálnak ingerülten olyan ügyekben, amely
évszázadokon át természetes része volt a falusi életnek.
Hát ezért kell nekünk az állattartási rendelet. Legyen mindenki számára egyértelmő, hol a határ. Tudja az
állattartó, hogy hol, hogyan és mit szabad, és tudja az is, akinek ennek valamilyen zavaró következményét
el kell viselnie.
Nem egyszerő feladatra vállalkoztunk. Igyekeztünk széles körben tájékozódni, megnézve más települések
rendeleteit is. Amit leírtunk, egy kis módosítással megfelelt a törvényességi felülvizsgálaton is, így hatályba
léphetett. Nem jelenti azonban azt, hogy a leírtak kıbe lennének vésve. Ha valamit rosszul szabályoztunk,
vagy az idı elhalad felette, a Képviselı-testület kész a módosításra. Az állattartási rendelet mindannyiunk
érdekében született. Kérjük ezért lakosainkat az abban foglaltak betartására.

RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
6/2011. (IX.23.)
önkormányzati rendelete
az állatok tartásáról
Röjtökmuzsaj község Önkormányzatnak Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja.

Általános rendelkezések
1.§.
(1) A rendelet hatálya Röjtökmuzsaj község közigazgatási területére terjed ki.
(2) Röjtökmuzsaj község közigazgatási területén állatot tartani a közegészségügyi, az állategészségügyi, az
állatvédelmi, az építésügyi és természetvédelmi szabályok betartása mellett az e rendeletben megfogalmazott
korlátozásokkal lehet.
(3) E rendelet alkalmazásában:
a. nagyállat: ló szamár, szarvasmarha, bivaly és nagytestő rokon fajtáik,
b. kisállat: juh, kecske, sertés és kistestő rokon fajtáik,
c. prémes állat: házi-, mezei és üregi nyúl, tenyésztett és vadon élı prémes állat (nutria, prémgörény, róka,
nyérc, nyestkutya, mosómedve stb.),
d. baromfi: házi, vadon élı és tenyésztett vad szárnyas állatok (tyúk, gyöngyös, pulyka, lúd, kacsa, galamb,
vadlúd, vadkacsa, fácán, fogoly, fürj, a védett madarak kivételével),
e. védett állat: a magyar jogszabályok alapján védetté nyilvánított állat
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f.

kedvtelésbıl tartott állat: eb, macska, díszmadár, díszhal aranyhörcsög, tengerimalac és egyéb – az
elızıekben fel nem sorolt, lakásban is tartható – állat
g. veszélyes állat: a 8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 1. számú mellékletében
felsorolt fajok egyedei, valamint a veszélyes állattá nyilvánított állat.
h. védıtávolság: az állattartó épület, építmény, illetve a trágyatároló, valamint a hozzájuk legközelebb lévı
épületnek, építménynek, vagy mőtárgynak az objektumhoz legközelebb lévı szélétıl mért távolsága.

Az állatok tartása és elhelyezése
2.§.
(1) Állattartó: az állat tulajdonosa.
(2) Állattartás: olyan tevékenység, amely állati eredető termékek elıállítására (hús, tej, gyapjú, tojás stb.),
sportcélok elérésére, kedvtelésre és egyéb hasznosítás megvalósítására történik. Magába foglalja a tenyésztést, a
szaporítást, végtermék elıállítását.
(3)
Nem minısül állattartásnak a közvetlen fogyasztásra beszerzett, vágásra szánt, legfeljebb 5 napig tartott, 50
db-ot meg nem haladó baromfi, nyúl tartása.
(4)
Állattartó épület: közvetlenül az állatok elhelyezésére, védelmére szolgáló létesítmény.
(5)
Az ingatlan területén állattartásra szolgáló épületet létesíteni a hatályos építési
jogszabályoknak megfelelıen a védıtávolságok betartásával lehet. A védıtávolságokról Röjtökmuzsaj község
Önkormányzata Képviselı-testületének a településrendezési tervrıl szóló 9/2005.(VI.24.) rendeletének
(továbbiakban: Rendezési terv) 23.§-a rendelkezik.
Azonban a védıtávolságok betartása mellett sem helyezheti el az állattartó épületet a telekszomszéd
lakóépületéhez közelebb, a saját lakóépületéhez képest.
(6)
A község közigazgatási területén állatot tartani a jogszabályokban elıírt közegészségügyi-állategészségügyi-,
építésügyi-, állatvédelmi-, környezet- és természetvédelmi szabályok betartása mellett, e rendeletben elıírtak
szerint lehet.
(7)
Mezıgazdasági haszonállatot csak azon az ingatlanon szabad tartani, mely az építésügyi, valamint az
állategészségügyi elıírásoknak megfelelı állattartó épülettel és hozzá tartozó kiépített trágyatárolóval
rendelkezik.
(8)
Állatot tartani oly módon lehet, hogy az közterületre kijutni, vagy más ingatlanára átjutni ne tudjon.
(9)
Az állattartó köteles az állat tartására szolgáló létesítmény tisztaságát biztosítani szükség szerint takarítani,
fertıtleníteni, a káros rovarok és rágcsálók irtásáról rendszeresen gondoskodni.
(10)
Trágyát – beleértve a hígtrágyát, trágyalevet – a közegészségügyi, az állategészségügyi, a környezetvédelmi
és vízügyi szabályok betartásával kell kezelni és tárolni. Az állattartó köteles a keletkezett trágyát
trágyagyőjtıben elhelyezni, győjteni és szükség szerint megfelelı helyre elszállítani. A trágyagyőjtıt úgy kell
kialakítani, hogy abba víz, valamint a győjtıbıl szennyezı anyag ki ne folyhasson. E célból vízzáró aljzatú és
zárt trágyagyőjtıt kell létesíteni. A trágyagyőjtıt szilárd burkolattal és legalább 3 oldalról megfelelı
magasságú, zárt védıfallal kell körülvenni. Az almos trágya tárolására szolgáló trágyatelephez csatlakozóan a
híg rész befogadására megfelelı kapacitású zárt, talajszint alatti trágyaléakna létesítése szükséges. A
kertmővelés céljára használt trágyát 24 órán belül a földbe kell dolgozni, illetıleg a felhasználásig ugyanezen
határidın belül földdel be kell takarni.
(11)
Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek
megfelelı életfeltételekrıl gondoskodni.
(12)
Az ember környezetében tartott állat, valamint veszélyes állat tulajdonjogával felhagyni nem szabad. Az állat
előzése, elhagyása vagy kitétele tilos.

Az állattartás általános szabályai
3.§.
Röjtökmuzsaj község belterületén a vonatkozó jogszabályok és e rendelet elıírásainak betartása mellett a következı
mennyiségő állat tartható:
a.) kis haszonállat: 120 db baromfi vagy kishaszonállat,
b.) közepes haszonállat: 10 anyakoca, 100 db egyidıben nevelt hízó, 50 db kecske vagy juh,
c.) nagy haszonállat: 15 db ló vagy szarvasmarha,
d.) prémes állat: 20 db prémes állat,
e.) méhek: belterületen legfeljebb 2 méhcsalád tartható.
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4.§.
(1) Röjtökmuzsaj község közigazgatási területének övezeti besorolásait a Rendezési terv 6.-18.§-ai tartalmazzák.
(2) Az egyéb jogszabályokban foglalt követelmények teljesítése esetén
a.) Nem tartható állat V1, V2, K4,K5 övezetekben
b.) Kizárólag kedvtelésbıl tartott állat tartható Üü-1, K-1,Gksz1,2,3, TGksz, és az ivóvíz kutak védelme
érdekében a 06/9, 06/11, 06/12 hrsz. területeken
c.) kedvtelésbıl vagy csak saját szükségletnek megfelelı mértékő állat tartható Lf-M1, Lf-M2, Lf-K1,
Lf-K2, Lf-K3, Lf. Üü-2
d.) darabszám és fajtakorlátozás nélkül tarthatók állatok: MÁ, M01,M02, kivéve az ivóvízkutak védelme
érdekében 06/9., 06/11., 06/12. hrsz-ú ingatlanok.
(3) Nem szabad az állatot kínozni, magára hagyni, elhagyni, valamint közterületen legeltetni.
(4) Veszélyes és olyan állatok, melyek tartásának szabályairól jelen rendelet nem tartalmaz rendelkezéseket, csak a
külön jogszabályokban meghatározott feltételek megléte esetén, engedély birtokában tarthatók.
(5) Az állattartó köteles az állatot úgy tartani, hogy a szomszédok nyugalmát ne zavarja, mások testi épségét,
egészségét és vagyonát ne veszélyeztesse.
(6) Bármely állatfajta kizárólag úgy tartható, hogy köz-, illetve magánterületet ne szennyezzen. Az esetleges
szennyezıdést az állattartó, illetıleg az állat felügyeletével megbízott személy köteles haladéktalanul eltávolítani.
Az ebtartás szabályai
5.§.
(1) Az eb tulajdonosa vagy tartója köteles minden 3 hónaposnál idısebb ebét veszettség ellen beoltatni.
(2) Az ebet közterületen illetve a lakóház közös használatú helyiségeiben s annak udvarán biztonságos – vezetésre
alkalmas – pórázon kell tartani. Az ebet csak olyan személy vezetheti, aki képes annak fizikai féken tartására. A
lakóház közös tulajdonú területein, ahol a helyhiány miatt a kikerülés és a biztonságos távolság tartása nem
lehetséges, az ebre szájkosarat kell tenni vagy nyakörvénél fogva kell vezetni.
(3) Az eb tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az eb tartási helyét – ırizet nélkül – ne hagyhassa el.
Bekerített ingatlanon eb szabadon tartható, azonban a kerítést úgy kell kialakítani, hogy az eb közterületre való
kijutását, szomszédos ingatlanokra való bejutását, valamint a kerítésen történı kiharapást megakadályozza.
(4) Harapós, támadó vagy kiszámíthatatlan természető eb tartása estén az ingatlan vagy a ház bejáratán szembetőnı
módon erre utaló figyelmeztetı táblát kell elhelyezni.
(5) Az eb tulajdonosa, vagy az eb felügyeletével megbízott személy köteles gondoskodni arról, hogy az a
közterületet (pl. járdát, nyilvános parkot, lakóház közös használatú udvarát, helyiségeit) ne szennyezze. Az eb
által okozott szennyezıdés azonnali eltávolításáról az eb tulajdonosa, illetve a felügyeletével megbízott személy
köteles gondoskodni.
(6) Többlakásos lakóépületben, lakásonként egy eb tartható. Tartása kizárólag akkor engedélyezhetı, ha az eb tartója
a falszomszédok legalább felének hozzájáruló nyilatkozatát elızetesen beszerezte. A hozzájárulás
szükségességének megítélése szempontjából falon a két lakást közvetlenül elválasztó falat,
mennyezetet/padozatot kell érteni.
(7) Különálló családi házas ingatlanonként 3 db eb tartható. Az ebek szaporulata legfeljebb 3-4 hónapos korig
engedély nélkül tartható.
(8) Tilos az ebet beengedni, bevinni a vakvezetı kutya, valamint az intézmény ırzését végzı eb kivételével:
a.) nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, sport és kulturális létesítmény területére
b.) közintézmény épületébe
c.) temetı területére
d.) játszótérre
(9) Meg kell tiltani az ebtartást, ha az ebtartó az ebtartás szabályainak megszegésével
sorozatos szabálysértést
követett el.
(10) A gazdátlan és kóbor ebek befogásáról az Önkormányzati Hivatal köteles gondoskodni. Az ebek befogását
engedéllyel rendelkezı megbízott végzi az Önkormányzati Hivatallal kötött megbízási szerzıdés alapján, a
vonatkozó jogszabályi elıírásoknak megfelelıen.
Macskák tartása
6.§.
(1) Többlakásos, kerttel rendelkezı lakóépületben háztartásonként 5 macska és egyszeri szaporulata három hónapos
korig tartható.
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(2) A köz-és lakóépületekben elszaporodott macskák eltávolításáról az épület tulajdonosa, illetıleg kezelıje köteles
gondoskodni.
Galamb, díszbaromfi tartása
7.§.
(1) 30 darabot meg nem haladó sport-és postagalamb, 10 darabot meg nem haladó díszbaromfi az övezeti
besorolástól függetlenül, a baromfikra vonatkozó védıtávolságok betartásával tartható.
(2) Többlakásos épületben csak az összes lakó elızetes hozzájárulásával lehetséges galambok tartása.
(3) Az állattartó köteles a galambtartás helyét és annak közvetlen környezetét tisztán tartani, évente kétszer
fertıtleníteni.
Méhek tartása
8.§.
(1) Méhészetet elhelyezni
a.) belterületen a vonatkozó jogszabályi elıírások szerinti védıtávolságok betartásával legfeljebb 2 méhcsalád
helyezhetı el, a veszélyre figyelmezetı táblák kihelyezése kötelezı
b.) külterületen az épületektıl legalább 100 m távolságra lehet
c.) közút és rendszeresen használt mezı- és erdıgazdasági út mellett tilos méheket elhelyezni. A fenti utaktól
legalább 30 m biztonsági távolságot kell tartani.
d.) egyéb alacsonyabb rendő utak esetében az út tulajdonosának igényeit kell figyelembe venni.
e.) a méhek külterületen történı elhelyezése során a veszélyre figyelmeztetı táblák kihelyezése kötelezı.
(2) Egészségügyi, oktatási és más közintézmény telekhatárától számított 100 méteren belül méhek tartása tilos.
Állati hulladékok kezelése
9.§.
(1)
(2)

Az állati hulladékot ártalmatlanná kell tenni.
Az állati hullák ártalmatlanná tételérıl annak tulajdonosa, ha a tulajdonos ismeretlen,
az Önkormányzat köteles gondoskodni.
Vegyes rendelkezések

10.§.
(1) Ahol e rendelet hozzájárulás, engedély beszerzését írja elı, ott azt az állattartó a rendelet hatályba lépését követı
3 hónapon belül köteles beszerezni, amennyiben azzal még nem rendelkezik.
(2) Ahol korábban megengedett volt az állattartás, de e rendelet azt korlátozza, vagy tiltja, az állattartó legkésıbb
2011. december 31-ig köteles az elıírt számra korlátozni, az állattartás feltételeit biztosítani, illetve az állattartást
megszüntetni.
(3) Aki e rendeletben foglalt rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el és 30.000,-Ft-ig terjedı pénzbírsággal
sújtható.
(4) E rendeletben szabályozottól eltérı állattartásra, egyedi kérelemre a Képviselı-testület
adhat engedélyt. A kérelemre a Képviselı-testület megvizsgálja a kérelmezı által biztosított állattartási
feltételeket, kikéri az érintett ingatlanok közvetlen környezetének véleményét és ezek ismeretében dönt az
engedély megadásáról vagy elutasításáról.

Záró rendelkezések
11.§.
E rendelet 2011. október 1. napján lép hatályba.
Kiss József
polgármester

Fücsökné Torma Lívia
körjegyzı

A rendelet kihirdetésének napja: 2011. szeptember 23.
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Felhívás
Falunk területén, a járdák mellé ültetett növényzet sok helyen benıtt, belóg a
járda feletti területre, leszőkítve ezáltal a járda használható keresztszelvényét.
Kérjük lakosainkat, hogy az ingatlanuk elıtti szakaszon, ahol ez problémát
jelent, a növényzet visszanyesésével tegyék szabaddá a járdák feletti
területet. Így a gyalogjárók használatát a benıtt növényzet nem akadályozza
majd.
Röjtökmuzsaji Kisbíró

FIGYELEM!

Kiadja:
Röjtökmuzsaj Önkormányzata
Felelıs kiadó:
Kiss József polgármester
Szerkeszti:
Rozmán Nóra,
Fücsökné Torma Lívia

Értesítjük a község lakosságát, hogy a
Rekultív Kft. a hulladékszállítást
2011. november 1-jén (kedden) a hajnali
órákban elvégzi.
Kérünk mindenkit, hogy a kukákat
2011. október 31-én (hétfın) este
kitenni szíveskedjenek!

Cím:Polgármesteri Hivatal
9451 Röjtökmuzsaj
Röjtöki út 193.
Telefon: 99/544 052

A KÉTÜSZ Kéményseprı KFT. Röjtökmuzsajon
a kötelezı kéményseprési és ellenırzési munkákat
2011. november 2. és 7. között végzi.
Kérjük a lakosságot, hogy a szolgáltatást vegyék
igénybe, mivel kötelezı közszolgáltatásról van
szó. Kéményseprı neve: Galló Tamás (0620/9553-858)

Készült: 200 pl-ban
Terjesztı: önkormányzat
Olvasható: a www.rojtokmuzsaj,hu
Megjelenik: negyedévenként
A szerkesztık fenntartják a rövidítés
jogát.
A lapban leírt vélemények nem
feltétlenül tükrözik a szerkesztık
álláspontját.

Tartalom:
Kis újságíróink tollából…
Egyházközségi hírek
Óvodai krónika
Suli hírek
Közösségi Ház; Nyári emlékek

Értesítjük a lakosságot, hogy
dr.
Mag
Adrienn
háziorvos
dr.
november elsı hetében, csak 2011.
november 33-án (csütörtökön) a
megszokott rend szerint 7.307.30-9.30
között
rendel
Röjtökmuzsajon.
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