Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja • IV. évfolyam • 4. szám • 2011. december
Néhány gondolat karácsonyra
Kedves Röjtökmuzsajiak! Elérkeztünk az év legszebb idıszakához, a karácsonyhoz.
Karácsony éjszakáján ünnepeljük azt a nagy titkot, hogy Isten szava, az Ige, Mária méhében testet öltött és e
világba született. Ebbıl a gondolatból vezethetjük le az ajándékozó szeretetet. A XXI. században a hangsúly kicsit
eltolódott és az ajándékozásra került. Természetesen azzal, hogy megajándékozok valakit, kimutatom, hogy
mennyire szeretem, de nem az ajándékon múlik a szeretet mértéke. Egyszer egy soproni színésznıt kérdeztek
arról, hogy életében melyik karácsonyi ajándéknak örült a legjobban? A színésznı nemes egyszerőséggel az ünnep
lényegére mutatott rá: „Számomra a legfontosabb, hogy a meglepetés szeretetbıl fakadjon. Teljesen mindegy
annak pénzbeni értéke, mert a szeretetnél drágább dolgot úgysem kaphat az ember”. Nekünk is erre a
meglepetésre kell törekednünk. Embertársainkkal és családtagjainkkal megéreztetni, hogy ıszintén szeretjük ıket.
A gondviselı Isten hányszor megmutatja irántunk való szeretetét, de mi nem vesszük észre. Az ünnepek alatt
bátran vegyük elı a Bibliánkat és olvasgassuk a születéstörténetet.
Ady Endre 1900 karácsonyán egy nagyon szép verset írt, melynek címe: Karácsony.
„Harang csendül
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba'
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.”
Szívbıl kívánom minden kedves röjtökmuzsaji lakosnak, hogy a költı által írt érzés megszülessék benne, de ne
csak az érzés, hanem a tett is. Jó lenne, ha szenteste valóban mindenki a templomba indulna hálát adni Isten
szeretetéért. Mikor a földön elhatalmasodott a bőn, Isten elküldte Fiát, cselekedett az emberiség megmentéséért.
Nekünk is ez a feladatunk - lelkiismeretünk szerint cselekedni. Kevés azt mondani, hogy én római katolikus
vallású vagyok. Kevés azt mondani, hogy én jó ember vagyok és nem bántok senkit. Jézus arra tanít, hogy
tetteinkrıl ismerjék fel az emberek „krisztuskövetésünket”. Isten karácsony éjszakáján megmutatta szeretetét, most
a mi feladatunk errıl a szeretetrıl tanúságot tenni.

Áldott ünnepeket kívánok minden kedves olvasónak:
Szarka Gábor atya
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Miserend az ünnepek alatt
December 24.
December 25.
December 26.
December 28.
December 31.
Január 1.

szombat:
vasárnap:
hétfı:
szerda:
szombat:
vasárnap:

Szenteste 22. 00 óra
Jézus Születése 9. 00 óra
Karácsony, Szent István elsı vértanú 9. 00 óra
16. 30 óra
Év végi hálaadás 16. 00 óra
Újév 9. 00 óra

Dr. Mag Adrienn háziorvos rendelése az év végén:
2011. december 19.

(hétfı)

7.30 – 8.30
8.45 – 9.45

2011. december 20.

(kedd)

nincs rendelés

2011. december 21.

(szerda)

13.00 – 14.00

2011. december 22.

(csütörtök) 7.30 – 9.00
9.15 – 10.00
10.15 – 11.00

Röjtökmuzsaj
Ebergıc
Pusztacsalád

2011. december 23.

(péntek)

7.30 – 8.30

Csapod

2011. december 27.

(kedd)

nincs rendelés

2011. december 28.

(szerda)

nincs rendelés

2011. december 29.

(csütörtök) 7.30 – 9.00
9.15 – 9.45
10.00 – 11.00
11.00 – 11.30

Csapod
Röjtökmuzsaj

Csapod

Röjtökmuzsaj
Ebergıc
Csapod
Pusztacsalád

A fenti napokon 8.00 – 16.00 óra között sürgıs esetben dr. Mag Adrienn a 06/30/250-8421 vagy
dr. Bence Zsolt a 06/70/409-4520 telefonszámon hívható.

Az év végi ünnepek idején ügyfélfogadás az önkormányzati Hivatalban:
December 23. (péntek): nincs
December 27. (kedd):
nincs
December 28. (szerda): 8.00 – 12.00
December 29. (csütörtök): 8.00 – 12.00
December 30. (péntek): 8.00 – 12.00
Óvoda és konyha utolsó nyitva tartási napja: 2011. december 20. (kedd)
Óvoda és konyha kezdı napja:
2012. január 2. (hétfı)
2012. január 1-jétıl alkalmazandó díjak:
Ivóvíz- és csatornadíj
Közüzemi ivóvíz-szolgáltatás díja
Csatornaszolgáltatási díj

271,00.- Ft/m3 + ÁFA
273,50.- Ft/m3 + ÁFA

Hulladékszállítási díjak:
60 literes edény ürítési díja
80 literes edény ürítési díja
120 literes edény ürítési díja

209.- Ft/ürítés + ÁFA
279.- Ft/ürítés + ÁFA
419.- Ft/ürítés + ÁFA
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ÓVODAI KRÓNIKA

Játékos német oktatás van óvodánkban heti egy alkalommal, amely szülıi kérésre indult 2011. szeptemberében.
Óvodásainkkal logopédus is foglalkozik hetente egy alkalommal, amelynek díját az Önkormányzat fizeti.
2011. november 12.
Márton napra készülıdtünk ezen a héten. İszi, libás és Szent Mártonról szóló dalokat énekelgettünk, lampionokat készítettünk.
A felvonulásra mindenki az általa készített lámpással érkezett és a szüleivel, testvéreivel. Énekelve vonultunk a faluban, az út
végén pedig forró tea és sütemény várt bennünket.
2011. november 25.
Már évek óta segédkezünk az adventi koszorúk kihordásában, a faluban. Kiskocsiról minden gyermek maga rakta a házak
kapujára a koszorúkat.
2011. november 27.
Énekekkel készültünk az óvodában az adventi gyertyagyújtásra. A Faluház elıtt énekeltük el a tanult dalokat a szülıi
segítséggel, majd meghallgattuk a nagylózsi kórus elıadását is. Jól esett a hidegben a forró tea és a szaloncukor.
2011. december 04.
Bábelıadáson voltunk vasárnap délután a
Faluházban, ahol a Kincsesláda Bábszínház egy téli
mesét adott elı, a „Didergı oroszlánkirályt” mutatta
be. Elég sok gyermek és felnıtt győlt össze, az
elıadás tetszett a közönségnek. Aztán, a mese
befejezésekor megjelent a Mikulás, egy kis
meglepetéssel érkezett. Énekeltünk, verseltünk neki,
ı pedig ajándékokkal jutalmazott meg minden
gyermeket. Voltak bátor, nem ijedıs gyerekek is.
Sok-sok ígérettel köszöntek el tıle és kérték, hogy
jövıre is látogasson el hozzájuk.

2011. december 06.
Az elmúlt hetekben nemcsak az adventre, hanem a Mikulásra és a
karácsonyra is készültünk az óvodában: dekorációkkal, rajzokkal,
versekkel, énekekkel. Minden évben eljön hozzánk a Mikulás, ebben
az évben is így volt. Már nagyon várták a gyermekek ezt a napot.
Reggel, az ablakba tett cipıjükben találtak egy kis ajándékot, amin
nagyon meglepıdtek.
Aki hiányzott az ünnepségrıl az videón keresztül kapott üzenetet a
Mikulástól. Minden gyermek kapott ajándékcsomagot és egy kicsit
elbeszélgethetett a Télapóval. Közös játékot is játszottunk, majd
integetve elköszöntünk tıle, aki ígérte, hogy a következı télen is
ellátogat majd hozzánk.
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2011. december 11.
Falukarácsonyi ünnepségén vettünk részt óvodásainkkal, versekkel, énekekkel tettük még szebbé az ünnepet. Az iskolások kis
csapatával és a helyi kórussal is énekeltünk közös karácsonyi dalokat. A gyönyörő karácsonyfát és a csillagszórók fényét
ámulva csodálták óvodásaink. Az ünnepség utáni közös sütizés, beszélgetés még meghittebbé tette a szeretet ünnepét.

Róbert Sándorné
tagóvoda-vezetı

KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉLETÉBİL
November hónapban több, évek óta ismétlıdı, elsısorban gyerekeknek szánt rendezvénnyel
köszöntünk el az ısztıl.
Október végén HALLOWEEN délután volt. Elıször természetesen a magyar
MINDENSZENTEKRİL esett néhány szó, majd következhetett a bátorságpróbával egybekötött
játék. Végül közös filmnézéssel zártuk az estét.
November 12-én immár hagyományosnak számító Márton napi lampionos felvonulást
tartottunk. A Közösségi Háznál röviden beszéltünk a magyar vonatkozású „Mártonhagyományokról”, majd a történet eljátszása után indult is a menet, egészen a Faluházig. Itt
már várt ránk a finom sütemény és forró tea.
November végétıl már minden a közelgı ünnepek körül forgott.
Advent elsı vasárnapjára a kapukra kerülhettek az ajándék koszorúk, melynek
elkészítésébıl az Önkormányzat dolgozóin és a nyugdíjas klub tagjain kívül, a helyi civil
szervezetek képviselıi is kivették részüket.
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Idén az elsı gyertyagyújtásra a Faluház elé hívtuk a falu lakosságát. Ekkor gyulladtak fel
elıször az ünnepi fények községünkben. Az óvodások énekét követıen a Nagylózsi Vegyeskar
mősorával igyekeztünk adventi hangulatot csalni a jelenlévık szívébe.

Községünkbe ismét ellátogatott a Mikulás 4-én, vasárnap délután a Faluházba. Küldött
bábjátékot is, végül személyesen ajándékozott meg minden gyermeket.
Legnagyobb lelkesedéssel a Falukarácsonyra készültünk. A soproni alkotók képei már elıre
díszbe öltöztették a termet. Óvodásaink verssel, dalokkal, színjátszósaink pedig egy
rendhagyó mesével - a kisverébrıl és a karácsonyfáról - készültek. Végül a Röjtökmuzsaji
Kórus mősora zárta a kellemes délutánt. Reméljük, sikerült egy órácska örömöt hozni
mindenki életébe!

Az ünnepvárás elmaradhatatlan része az adventi barkács - délután is a Közösségi Házban,
elsısorban gyerekeknek. Idén Luca napi búzaültetéssel, díszkészítéssel, karácsonyi
muzsikaszó mellett készültünk a közelgı ünnepre.
A Közösségi Házban minden évben Titkos Barát néven, levelezıjátékot játszunk, melynek
zárása a közös karácsony. Idén december 21-én, szerdán délután 4 órától tartjuk, melyre
szeretettel várunk mindenkit!

Rozmán Nóra
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SULI HÍREK
„Legyen veled Karácsony Angyala,
legyen áldás és ünnep az Ünnep,
szeretet simítsa lelkedet,
mikor a csengık megcsendülnek.”
Ara Rauch

Megérkezett december, magával hozta az év talán legkedvesebb
ünnepeit: a csendes ADVENT-et, a várakozás, az örömteli készülıdés
ünnepét, a MIKULÁS puttonyát, a KARÁCSONY szeretetét és a
hangos, vidám SZILVESZTERT.
Az iskolákban nemsokára megkezdıdik a téli szünet. A karácsonyi készülıdés a mindennapok része, szinte
minden nap tartogat meglepetést.
A Babos József Térségi Általános Iskolában is jut a tanulás mellett idı a közösségi programokra. Tanulóink
részt vettek egy pályázaton, ahol különféle anyagokból „Betlehemet” kellett készíteni. Így aztán készült a
karácsony egyik jelképe mézeskalácsból, parafadugóból, sólisztbıl….. még egy nagy kenyérbıl is.
December 3-án az iskola tanulói adtak elı vidám mősort, majd a Bóbita együttes szórakoztatta a gyerekeket.
A végén természetesen megérkezett a MIKULÁS is, akitıl minden jó gyerek kapott egy labdát.
A szünet elıtti hét pedig különösen kedves, mert ez a projekthét, nemcsak a karácsonyi készülıdésrıl,
hanem iskolánk névadásának az évfordulójáról is szól. Testvériskolánkból, az erdélyi Kırösfırıl is
érkeznek vendégek, hogy együtt is ünnepelhessünk. „Ki mit tud?”, játszóház, vidám karácsonyi mősor teszi
színessé a szünet elıtti utolsó hétvégét, amelyet aztán hétfın az osztályközösségek karácsonya zár le.
Iskolánkban a téli szünet elıtti utolsó tanítási nap: 2011. december 19. / hétfı /
a téli szünet utáni elsı tanítási nap: 2012. január 2. / hétfı /

A téli szünetre mindenkinek jó pihenést,
kellemes karácsonyi ünnepeket, békés, boldog új esztendıt kívánok:
a Babos József Térségi Általános Iskola
minden dolgozója és tanulója nevében!

Langóné Rozmán Mária
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Véradás volt Röjtökmuzsajon
2011. november 16-án megtörtént községünkben az idei második véradás, ahol 35 fı adott vért. Köszönet a
visszatérıknek és az újonnan jelentkezı fiataloknak egyaránt. Nagy öröm, hogy egyre többen vesznek részt
e nemes cselekedetben. Véradás után rövid beszámoló következett a Vöröskereszt helyi szervezetének 2011.
évi munkájáról, eseményeirıl: (Márciusban Vöröskereszt szervezetünk a Sportkörrel közösen jótékonysági
bált tartott. Áprilisban az Önkormányzat által szervezett társadalmi munkában vettek részt aktivistáink.
Májusban kiránduláson voltunk a Jeli arborétumban, május 24-én véradás volt.)
A beszámoló után következett a véradók köszöntése. A Vérellátó Állomás részérıl dr. Dömötör Mária, a
Vöröskereszt részérıl Gráczol Hajnalka területi titkár, az Önkormányzat részérıl Ujvári József
alpolgármester köszöntötte a többszörös véradókat.
A Magyar Vöröskereszt VII. Kongresszusa 1987-ben határozott úgy, hogy november 27-e legyen a véradók
napja és adjon ismétlıdı lehetıséget a véradók társadalmi megbecsülésének intézményes kifejezésére.
A Magyar Vöröskereszt jóvoltából, ezen a napon, a társadalom számos tagja legalább néhány percre,
legalább egy gondolat erejéig, köszönetét és tiszteletét fejezi ki a Véradóknak.
„Aki önzetlenül vérét adja embertársainak, az mindent tud a szolidaritásról.
Aki vérét adja, az saját magát adja, teljesen, hálát és köszönetet nem várva.
Aki vért ad, az életet ad, mert ismeri az élet örömét és fonákját egyaránt.”
A véradók napja alkalmából mi is köszönetünket fejeztük ki többszörös véradóinknak.
Az idei évben 18 véradó kapott kitüntetést.
10 x-es véradó: Lırinczné Balogh Zsuzsanna, Szajkovics Sándor
15 x-ös véradó: Csiszár Sándorné, Koller Sándor, Tóth László
20 x-os véradó: Gyenge Gábor, Tóth Béla
25 x-es véradó: Kiss Ervin, Tóth László
30 x-os véradó: Pandur Lászlóné
35 x-ös véradó: Bak Géza, Bauer Jánosné, Mészáros Attila
50 x-es véradó: Kovács József
55 x-ös véradó: Lukjanov Dénes
A programot Lırincz Zsófia szavalata zárta.
Ezúton szeretném megköszönni az Önkormányzatnak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a Faluházat. Külön
köszönöm a helyi szervezet tagjainak munkáját, segítségét.
Kívánok mindenkinek szerettei körében töltött, áldott, boldog karácsonyt és sikerekben, örömökben és
egészségben gazdag új esztendıt!
Kovács Lászlóné
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Beszámoló a Képviselı-testület és a polgármester 2011. évi munkájáról
Mint minden év, így a 2011–es év elıkészítése is már az elızı év végén megkezdıdött. Így már a 2010.
ıszi testületi ülésen megszülettek azok az elképzelések, amelyeket a Parlament által elfogadott, 2011. évi
költségvetési törvény ismeretében felülbíráltunk, majd az Önkormányzat 2011. évi költségvetése elkészült.
Ennek fı számai a következıek:
Ft
Intézményi bevételek

8 625 000

Helyi adók

13 600 000

Önkormányzat költségvetési támogatása

33 383 000

Felhalmozási bevétel

58 932 000

Önkormányzat összes bevétele

114 540 000

Körjegyzıség bevétele

14 670 000

Mindösszesen

129 210 000

A bevételi fıösszeg a felhalmozási bevételek miatt kiemelkedıen magas. A felhalmozási bevételek az
Egészségház építésével kapcsolatos állami támogatás, az önrész biztosítása, valamint a likviditási
mőveletekhez szükséges értékpapír tranzakciók miatt kiemelkedı. A bevételi fıösszeget növeli az a tény is,
hogy a Körjegyzıséggel kapcsolatban kapott állami és önkormányzati támogatások is halmozódnak mind a
bevételi, mind a kiadási oldalon.
A tervezett kiadások nagysága intézményenként az alábbiak szerint tervezett:
Körjegyzıség
Önkormányzat
Mőködési kiadások
54 540 000
14 670 000
Felhalmozási kiadások Egészségház
39 892 000
Szennyvíz hiteltörl.
3 400 000
Értékpapír vásárlás
16 708 000
Összesen
114 540 000
14 670 000
A Képviselı-testület a község és intézményeinek mőködtetésén kívül az Egészségház befejezését tőzte ki
a 2011. év legfontosabb feladatának. Mivel az elnyert pályázat utófinanszírozott volt, a számlákat elıször
nekünk kellett kifizetni és az elnyert támogatást csak a már kifizetett számlák birtokában tudtuk
visszaigényelni. Ez alapvetıen korlátozta az egyéb lehetıségeinket. Mivel a támogatás visszaigénylése nem
volt pontosan tervezhetı, biztosítékul egy hitelkeretet is engedélyeztettünk a likviditási problémák
áthidalására.
Az építkezés a tervezett határidıre befejezıdött és március 31-én megtörtént a mőszaki átadás is. A
beruházás során benyújtott támogatási igényeinket viszonylag gyorsan elbírálták és a támogatást is idıben
kiutalták. Így a megnyitott hitelkeret felhasználására végül nem volt szükség. A mőszaki átadást követıen
beadtuk a használatba vételi engedély kérelmünket az illetékes építésügyi hatóságnak. Bár mőszaki
probléma nem merült fel, a használatba vételi engedély egy kicsit nehézkesen, csak augusztus elejére
született meg, amikor végül megtörténhetett a használatba vétel is.
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A pályázat elszámolása az utolsó fázisban van, megtörtént a támogatást nyújtó VÁTI ellenırzése is. Az
ellenırzés során érdemi kifogás nem merült fel, csak néhány olyan apró hiányt kellett pótolni, mint például
a parkoló felfestésének a kiegészítése egy forgalomtól elzárt területtel, az üvegajtók matricázása és egy
hallást segítı készülék beszerzése. A hiányosságokat megszüntettük, így most már várhatjuk a támogatás
végsı, másfél millió Ft összegő részletének kiutalását.
Az egészségház beruházás aktivált költsége: 42 125 000 Ft, amelybıl a kapott támogatás:
27 074 000 Ft, így az önkormányzatot 15 051 000 Ft önrész terhelte.
Az egészségház építési végszámlája után visszaigényelt támogatásrészlet megérkezését követıen
helyreállt a pénzügyi egyensúlyunk. Ekkor tudtunk belekezdeni a korábban elnyert alábbi két pályázat
megvalósításába:
1. Röjtökmuzsaj Községért Közalapítvány pályázata: 1 054 000 Ft
Támogatás: 1 044 417 Ft
Önrész: 9 583 Ft
Tartalma: 100 db szék, elektromos erısítı készlet (erısítı, hangfal, mikrofon, állványok), projektor,
vetítıvászon, fényképezıgép beszerzése:
2. Röjtökmuzsaj Önkormányzatának pályázata a Közösségi Ház fejlesztésére: 1 609 563 Ft
Támogatás 1 287 650 Ft
Önrész: 321 913 Ft
Tartalma: 3 db számítógép szoftverekkel, 1 db lézernyomtató, 1 db multifunkciós nyomtató, 4 db
számítógép asztal, 6 db olvasóasztal, 25 db szék, 2 db pad beszerzése.
A fenti eszközök beszerzése megtörtént, a Közalapítvány az általa vásárolt eszközöket a község
használatába adta. Köszönjük a közremőködésüket.
Még a tavaszi terveink között szerepelt a Községi Sportegyesület által elnyert pályázatban foglaltak közül a
kispálya füvesítésének a megvalósítása. A feladatra bekért vállalkozói ajánlatok közös értékelése során
kiválasztott szombathelyi vállalkozóval a szerzıdéskötés is megtörtént. A vállalkozó azonban a folyamatos
ígérgetése ellenére, az egyéb munkáinak csúszása miatt nem jelent meg a munkák elvégzésére. Így
kicsúsztunk a füvesítésre alkalmas idıbıl. A pályázatban foglalt célok (füvesítés, eszközbeszerzés, épület
felújítás) megvalósítását, amely 1 981 551 Ft –ba kerül, (1 585 284 Ft támogatás, 396 267 Ft önrész) 2012
tavaszára halasztottuk.
A nagyobb fejlesztések mellett néhány kisebb dolgot is sikerült megvalósítani:
• kerékpártároló építése az Egészségház udvarára
• árok lefedés a buszmegállónál, ahova kerékpártartó kerül elhelyezésre
• víznyelı akna beépítése az Egészségház elıtti parkolóhoz
A fent ismertetett fejlesztések mellett a meglévı eszközeink fenntartására is tudtunk áldozni. Az
elvégzett munkák az alábbiak:
• Óvoda konyha festése
• község belterületi földútjainak javítása
• Muzsaji utca kátyúzása
• buszmegállók, hirdetıtáblák festése
• Iskola és Óvoda épületének tetıjavítása
A Vízügy Hansági Szakaszmérnökségén, ha nehezen is, de közel egy év alatt sikerült végül elérni, hogy a
„Miseút” gépeik által tönkretett részét felújítsák. Kisebb munkákat is elvégeztek az Ikva röjtöki szakaszán:
kikotorták a patakmedret és parterısítéseket végeztek. A holt Ikva torkolati szakaszán egy áteresz került
beépítésre. Oda majd még egy kis zsilipre lesz szükség és akkor azzal megakadályozható, hogy az Ikva
magas vízállásánál visszaduzzasszon a muzsaji településrészre.
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Az Önkormányzat intézményei, annak dolgozói 2011-ben is lelkiismeretesen és nagy odaadással végezték
dolgukat. Köszönet illeti ıket.
A Hivatal életében jelentıs változást okozott, hogy a településen mőködı Rajkai Takarékszövetkezet
fiókjának megtartása érdekében, a község bankszámláit áttettük a Rajkai Takarékszövetkezethez. Az átállás
nehézségeit növelte, hogy mindez a nagyberuházásunk idején történt. A Takarékszövetkezet vállalta, hogy a
régi posta helyiségének felújítását követıen, heti kétszeri nyitva tartással ott folytatja munkáját
községünkben. Információink szerint a felújítási tervek elkészültek, így hamarosan megkezdıdhetnek az
átalakítás munkái is.
Az elmúlt években elektromos áramot önkormányzatunk az ELMIB-tıl vásárolta. Az ELMIB sajnos 2012tıl nem nyújt tovább áramszolgáltatást, így beléptünk egy, a kistérség keretében megvalósuló közös
beszerzésbe, amelynek keretében az MVM Partner Energiakereskedı nevő céggel kötünk szerzıdést 2012.
január 1-jétıl. (Közvilágítás 15,90 Ft/kWh, az egyéb 19,30 Ft/kWh árakon). Ez azt jelenti számunkra, hogy
a közvilágítás olcsóbb lesz, az egyéb fogyasztás pedig az elızı évihez hasonló áron lesz beszerezhetı.
A Képviselı-testület foglalkozott az óvoda melletti önkormányzati lakások ügyével és úgy határozott, hogy
értékesíti azokat. Az értékbecslés elkészült, a szükséges ingatlan megosztás folyamatban van. A Testület
úgy döntött, hogy a vásárlás lehetıségét elsı körben a falubelieknek ajánljuk fel. Ez a lehetıség a
közeljövıben meghirdetésre kerül.
2011-ben megkezdtük a község útjain, árkain felnıtt fák kitermelését és hasznosítását. A Röjtökmuzsaj 043.
hrsz-ú árok és a Röjtökmuzsaj 036. hrsz-ú út területeinek letermelése és értékesítése történt meg. A
fakitermelést vállalkozó végezte, a szakirányításra Simon Gábor erdész kapott megbízást. A kitermelt
vastagfa értékesítésre került, az ágfát a győjtık a terület letakarítása és a győjtött ágfa ellenértékének
befizetése után szállíthatták el. A fakitermelés bevétele: 3 236 338 Ft, költsége: 825 955 Ft volt, így a
2 410 383 Ft eredmény a költségvetésünket javította.
Muzsaji településrészen a patkányok elszaporodása okoz problémát napjainkban. Az Önkormányzat
szakértıt bízott meg a nagyon erıs fertızés visszaszorítására. Kérjük lakosainkat, hogy védekezzenek a
rágcsálók elszaporodása ellen, ha maguk ezzel nem boldogulnak, jelezzék ezt az Önkormányzat felé. Az
idıben megkezdett védekezés költsége töredéke a késıi beavatkozásénak, a fertızés és egyéb veszélyekrıl
nem is beszélve.
A pályázati lehetıségeket folyamatosan figyeltük és ahol lehetıséget találtunk, igyekeztünk azokat ki is
használni. Ennek szellemében a következı célok megvalósítására vannak benyújtott pályázataink:
Hely
1.
2.
3.

Röjtökmuzsaj
Régi iskola
Régi iskola

4.

Röjtöki
templom
Muzsaji
kápolna

5.

15 055 450
4 962 249
9 867 562

Igényelt
támogatás Ft
12 797 133
2 977 349
6 000 000

5 640 330

5 000 000

2 382 986

595 746

Költsége Ft

Fejlesztés
Kerékpárút építés
Főtés korszerősítés
Belsı felújítás,
vízszigetelés
A templom
környékének rendezése
A kápolna
környékének rendezése

Az 1. sorszámú pályázat az NYDOP-4.3.1/B-11 kódszámú pályázati kiírásra, a szomszédos településekkel
közösen került benyújtásra. A 2. és 3. sorban szereplı, régi iskola felújítását Önkormányzatunk, a Röjtöki
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templom környékére a Közalapítványunk a Leader IV. tengelyes kiírására pályázott. A Muzsajon levı
kápolna környékének rendezésére ugyancsak ezen pályázati kiírásra adtuk be terveinket.
A fent szereplı célok közül természetesen csak azokat tudjuk megvalósítani, amelyek pályázati támogatást
nyernek. Jelenleg nincs pályázati lehetıség, de elızetes hírek szerint 2012-ben várható, intézményekkel
kapcsolatos kiírások megjelenése. Ennek keretében az óvoda nyílászáróinak cseréit, valamint az épület
külsı hıszigetelését tervezzük megvalósítani.
Közösségi élet, társadalmi szervezetek
Az ünnepeinket a szokásos módon és színvonalon ünnepeltük. A nemzeti ünnepeink csak szerényebb
részvétel mellett zajlottak. A húsvét elıtti játszóház, az anyák napja, a gyermeknap, falunap, idısek napja,
az adventi gyertyagyújtás, a mikulás és a falukarácsony viszont szép számú érdeklıdıt vonzott.
Szépkorú lakosaink közül ketten is ünnepelték 90. születésnapjukat 2011-ben. Tóth Sándorné, Orsi néni
március 3-án, Horváth Ágostonné, Mariska néni pedig október 18-án. A Kormányfı által adományozott
emléklapot, személyes jókívánságainkkal együtt jegyzı asszonnyal adtuk át az ünnepelteknek.
Május 22-én testvérközségünk meghívására, vimpáci ünnepségre látogattunk. A partnerközség meghívását
és vendéglátását a falunapunkon viszonoztuk.
Az ünnepeinken szereplı gyermekeinket felkészítı pedagógusoknak ezúton is szeretném a köszönetemet
kifejezni. Megköszönöm azoknak a munkáját is, akik a falu rendezvényeinek elıkészítésében,
lebonyolításában feladatot vállalnak. Mindannyiunk nevében köszönjük.
A Közösségi Ház is a megszokott módon szervezte programjait. Idén is volt pótszilveszter, májusfaállítás,
napközis tábor, Szaknyér településen „krimi tábor”, Márton napi felvonulás, halloween parti, adventi
gyertyagyújtás, hogy csak a jelentısebb eseményeket említsem. Tanítási idıben szakkörök is mőködtek és
október elejétıl a nyugdíjas klub is újra összegyőlt heti rendszerességgel.
Áprilistól Fertıszentmiklóssal és Petıházával közösen elnyert pályázati támogatással Piskoltiné Magyar
Mariann a gyógynövényekrıl, majd Licskainé Stipkovits Erika szakpszichológus a gyermeknevelésrıl
tartott elıadásokat. Októbertıl a Fertıszentmiklóssal és Petıházával történı együttmőködés keretében
számítógépes tanfolyam indult, amelyen a falunkból 10 fı vett részt. A fenti együttmőködés keretében
gyakorlati foglalkozáson is részt vehettek az érdeklıdık, ahol a családon belüli konfliktuskezelés volt a
téma.
A kistérségi támogatásnak köszönhetıen a könyvtárunk is szépen gyarapodik. 2011-ben 208 db könyv,
hangos könyv és DVD került beszerzésre. Mellette 53 200 Ft-ot költöttünk festésre és 226 000 Ft értékben
egy laptopot vásároltunk, a hozzá szükséges programokkal. Kérem a lakosságot, hogy látogassák
könyvtárunkat!
A Sportegyesület végezte a dolgát a megszokottak szerint. Újítás volt részükrıl a helyi Vöröskereszttel
együtt szervezett bál, sikere talán elég ösztönzı lesz a 2012. évi folytatáshoz. Megtartották a hagyományos
sportnapot és részt vettek a társadalmi munkán is. Szervezésükben heti két alkalommal nıi kondicionáló
torna, valamint heti egy karate edzés történik falunkban.
A Vöröskereszt helyi szervezete 2 alkalommal szervezett véradást. Mindkettı jó részvétellel zajlott, a
véradást követıen a jubiláló véradókat köszöntötték. Tavasszal, a rododendronok virágzása idején egy jól
sikerült kirándulást szerveztek a Jeli Arborétumba.
A Közalapítványunk is sikeresen és eredményesen mőködik. A személyi jövedelemadó 1 százalékából
évente változó, 200-250 ezer Ft bevétele van, amelybıl 2011-ben támogatta:
• 50 000 Ft-tal az óvoda tánc oktatását,
• a gyermekeknek 1 000.- Ft/fı összegben karácsonyi ajándékcsomagot biztosított
• az önkormányzat támogatásával 1 500.- Ft/fı értékő karácsonyi ajándék a nyugdíjasoknak
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2011-ben megvalósításra került a Közalapítvány által elnyert Leader pályázat és benyújtásra került egy új is,
mindkettı részleteirıl fentebb már beszámoltam.
Községünk társadalmi szervezetei közül egyedül a Tőzoltó Egyesület háza táján nem tapasztalhatóak a
mőködés jelei. Az Egyesület vezetıjének 2011. évi beszámolóját a Képviselı-testület nem fogadta el. A
közeljövıben a Testület megvizsgálja a Tőzoltó Egyesület mőködésének dokumentumait és foglalkozik az
Egyesület további sorsát érintı kérdésekkel.
Kábeltelevízió
A községünkben mőködtetett kábeltelevíziós hálózat, az elıfizetık számának csökkenése, a rendszer
elavultsága, valamint a jogszabályi változások miatt szükségessé váló fejlesztések jelentıs költsége miatt,
nem üzemeltethetı már sokáig.
A televíziós piacon kialakult versenyhelyzet miatt lehetıség van arra, hogy a lakosság váltani tudjon egy
olyan szolgáltatóra, aki a jelenleginél jobb minıségben, egyedi igény esetén nagyobb kínálattal tud
megfelelni, ráadásul úgy, hogy ez nem jár a költségek jelentıs növekedésével.
A Képviselı-testület felmérte a lehetıségeket és ajánlatot kért a választható szolgáltatásokról. A jelenlegi
elıfizetıknek ezeket az ajánlatokat kiküldtük. Amennyiben a meghirdetett lehetıségek közül találnak
megfelelıt és döntésüket 2011. december 16-ig az Önkormányzatnál is bejelentik, 2011. karácsonya elıtt
lehetıségük lesz az önkormányzatnál a váltáshoz szükséges szerzıdések megkötésére. Fontos: a
meghirdetett árak, költségek akciósak, csak a karácsony elıtt megkötött szerzıdésekre érvényesek.
Az új szolgáltatás beindításához szükséges szerelési munkákra 2012. januárjában kerül sor. Természetesen a
váltás az Önkormányzat közremőködése nélkül is elvégezhetı.
2012. évi tervek
Tudomásunkra jutott egy olyan tervezet – amely a járások kialakítása során – településeinket
(Röjtökmuzsajt és Ebergıcöt) a Kapuvári Járáshoz tervezi csatolni. Ezzel kapcsolatosan a Képviselı-testület
döntést hozott és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz fordultunk, hogy Szabó Erika államtitkár
asszony közbenjárását kérjük annak érdekében, hogy településeink - Röjtökmuzsaj és Ebergıc - a
járáshatárok kialakítása során a Soproni Járáshoz kerüljenek.
Kérésünk indokolására az alábbiakat hoztuk fel:
Falvaink a régi járások idején mindig a Soproni Járáshoz tartoztak.
Mi szól részünkrıl a Soproni Járáshoz tartozás mellett:
Az iskolai tanulmányokat végzı szakmunkás és középiskolás gyermekeink Sopronban tanulnak. A
munkavállalók zöme Sopronban vagy Sopron környékén dolgozik. Egészségügyi ellátás szempontjából is
Sopronhoz tartozunk, kórház is csak Sopronban van. E tények miatt a tömegközlekedés is ehhez
alkalmazkodott. Kapuvár irányába közvetlen tömegközlekedés egyáltalán nincs.
A médiából is hallható, hogy a 2012. év az elıttünk álló önkormányzati reform elıkészítı éve lesz.
Visszaállítják a járásokat, önálló hivatalok csak akkor tarthatók fenn, ha a lakosságszám meghaladja a 2.000
fıt. A kisebb településeknek társulásokat kell alakítani, a társult településeknek egymással szomszédosnak
és egy járáson belülinek kell lennie. A változások pontosan még nem ismertek, de az biztos, hogy jelenlegi
formában nem mőködhetünk tovább 2013-tól. Csapod községgel a tervezett Körjegyzıségi társulás nem
valósult meg.
Az önkormányzati reform elıkészítésén és megvalósításán kívül 2012-ben kiemelt feladata
Önkormányzatunknak a pályázaton elnyert támogatásokhoz kapcsolódó fejlesztések megvalósítása.
Röjtökmuzsaj, 2011. december 14.
Kiss József
polgármester
12

Röjtökmuzsaji Kisbíró

• IV. évfolyam • 4. szám • 2011. december

Kis újságíróink tollából…
Veszeli Szabina: KARÁCSONYI KÉSZÜLÖDÉS
Karácsonykor az emberek boldogok, a gyerekek várják a Mikulást. Az ünnep hangulata minden emberben meg van, még annak is, aki
elıtte szomorú volt, de most az öröm neki is megdobogtatta a szívét! Ilyenkor nagytakarítást tartanak minden családba és kidíszítik
az otthonukat. Pirosra, zöldre, kinek mi tetszik. A kisebbek a Mikulástól naptárat kapnak, melyben számolni tudják, mikor jön el
Jézus születése. De nem csak így jelezzük a napokat, a heteket. Adventi koszorúval is. Hétvégénként gyújtunk gyertyákat, egyet-egyet.
Ebben az idıszakban sokszor sütünk süteményeket: mézeskalács házikót is ez az édesség szépen mutat az ünnepi asztalon. És mikor a
negyedik gyertya is ég, hamarosan itt a szenteste, december 24. Már csak az kell, hogy minden fehérbe boruljon és a mi kis falunk,
legyen a legszebb. Boldog Karácsonyt mindenkinek!
Halász Patrícia: Adventi hangulat a Faluház elıtt
Egy szép és hideg vasárnapi nap (november 27.), délután 4
órakor kissé fagyos hangulatban kezdıdött el ez a rendezvény.
Elıször az ovisok énekeltek nekünk szép karácsonyi és ádventi
dalokat, némi iskolás segítséggel. Ezután az ismert nagylózsi
kórus teremtett meghitt hangulatot. Majd az átfagyott emberek
örömére forró teát és szaloncukrot lehetett inni, enni. Persze a
felnıttek forró boros teát ihattak. Így többé-kevésbé
felmelegedve, az elsı ádventi láng lobogásával térhettek haza
az emberek. Reméljük teremthettünk egy meghitt estét!

Kiss Bianka: Bábszínház
December 4-én minden gyerek meghívást kapott a Mikulás
érkezésére a Faluház nagytermébe. Egy mesét játszottak el
nekünk, mégpedig a „Didergő oroszlánkirály” című
bábelőadást. A legvégén hatalmas tapsviharral mutattuk
meg mennyire is tetszett nekünk. Majd elkezdtünk énekelni
és nem sokkal később kopogtatást hallottunk a bejárati ajtó
felöl. Hogy ki volt az? Hát a Mikulás. Piros kabátban és
hosszú szakállal. Pont úgy, ahogy a mesék és dalok szólnak
róla. Megkérdezte, hogy jók voltunk-e, de erre kevesen
tudtuk azt válaszolni, hogy: „Igen Télapó”. Ezért
elszomorodott és haza is akart menni. De az óvó néni
javaslatára elkezdtünk énekeltünk, ami szépen szólt a
hatalmas teremben. Ez meghatotta a Mikulás szívét és
mégis velünk maradt. Meghallgatott néhány merész
kisgyereket, akik vállalkoztak rá, hogy verset mondjanak,
vagy énekeljenek neki. Majd mikor már Télapónak is
búcsúznia kellett, mindenkinek osztott szaloncukrot, csoki
mikulásokat. Végül mindenki boldogan ment haza, hisz
láthatott egy aranyos bábelőadást és találkozhatott a
Mikulással.

Kincses Daniéla :Az Ikva parti kaland
Egy napon, mikor szitálva esett a hó és az iskolában téli
szünet volt, kitaláltuk a barátnőimmel, hogy elmegyünk hó
csatázni. A szánkót és egypár zsákot is magunkkal vittünk.
Kai, Szabi és én kihívtuk Biát is. Először egy kör alakú
helyiséget építettünk, de később kialakult egy egész ház.
Készítettünk asztalt, széket, tévét és hozzá egy fa
távirányítót. A szánkónak garázst építettünk, majd később
fotelként használtuk. Az Ikva partról csúsztunk le szánkóval
és zsákkal. Nagyon jó mulatság volt. Aztán visszatértünk a
házhoz és tovább játszottunk, Későre járt már.
Elhatároztam, hogy áthívom őket egy mézeskalács sütire és
egy bögre teára. Nagyon ízlett mindenkinek, még
csomagoltam is nekik, hogy tudjanak hazavinni kóstolót.
Remélem a recept alapján mindenkinek ízleni fog a
sütemény! Ezt a napot sosem fogom elfelejteni!

Mézeskalács recept:
76 dkg lisztet, 34 dkg porcukrot, 2 púpos kiskanál szódabikarbónát, 1 zacskó mézeskalács főszerkeveréket (de lehet ırölt fahéjjal,
10 szem porrá tört szegfőszeggel is helyettesíteni, bár szerintem főszerkeverékkel az igazi) 5 dkg margarint, 4 egész tojást, 4
evıkanál mézet jól összedolgozzuk.
A tésztát kis pihentetés után kb. 3 mm vastagra nyújtjuk. A süteményeket kiszúró formákkal szaggatjuk ki. Megkenjük felvert
tojással, kizsírozott és lisztezett tepsiben, közepesen meleg sütıben világos barnára sütjük. A díszítéshez használt diót, mandulát,
mogyorót, mazsolát sütés elıtt tegyük a tésztára, a drazsé és cukorféleségek cukormázzal történı felragasztását, illetve
cukormázas díszítését a sütés után végezzük el.
Cukormáz: 1 tojás fehérjét verjünk fel nagyon keményre, tegyünk hozzá kb. 12-15 dkg porcukrot és igen jól keverjük ki.
(Legalább 20-30 percig kell keverni!!!)
Ha elkészült, elképzelhetı, hogy 1 napig még kicsit kemény, de ha nem spóroltad belıle ki a szódabikarbónát, másnapra a levegı
páratartalmánál fogva tutira meg fog puhulni! Több hónapig eláll. Tárolás: fémdobozban.
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Hamarosan Nelli tovább gyűjthette az ajándékokat. A
macinak mézet kellett szerezni, de az csak a vadász csali
környéken volt. Ez az erdő legveszélyesebb része! De a nyuszi
nem félt.
- Nem is tudom, merre van a méhkaptár?!
Ekkor valamibe beleesett. Egy nagyon mély csapda volt.
A nyuszi nagyon megijedt és próbált segítséget hívni de
senki sem halotta.
- Segítség! Holnap karácsony, senki nem fog ajándékot kapni,
segítség !- a nyuszi nagyon szomorú lett, s közben azon
gondolkodott, mi lesz az erdőlakók meglepetésével.
Fáradt volt az ajándékok gyűjtésében és szomorú is, hogy a
medvének nem tudta megszerezni az ajándékot.
Reggel csodálkoztak az erdő lakói, hogy nincs ajándék, ezért
nyuszi keresésre indultak.
- Hahó, Nelli! Hol vagy? - kiabált Rudi, a róka!
- Itt vagyok! Segíts! Beleestem a csapdába! - örült meg a
nyuszi az ismerős hangnak.
Rudi hívott még segítséget és kihúzták Nellit a gödörből.
- Köszönöm, hogy segítettetek! Végre átadhatom a
csomagokat! Mindenkinek boldog karácsonyt!
Valamennyi erdőlakó nagyon örült az ajándéknak és annak
is, hogy Nelli épségben előkerült.
Ezt a karácsonyt sokáig emlegették még egymás közt.

Veszeli Klaudia: Karácsonyi mese az erdőből
Hol volt, hol nem volt, volt
egyszer egy kerekerdő.
Ebben az erdőben lakott
Nelli a nyuszi.
Mint mindig, most is
gyűjtötte a karácsonyi
ajándékokat:
- Medvének egy csupor
méz, rókának egy finom
tyúk…
- Szia Nelli! Én mit kapok?
– ugrott elő a bokorból
Poci, a pocok.
- Jaj, ne butáskodj, úgy
megijesztettél! - rakta a háta mögé az ajándékot.
- Na, mutasd meg már!
- Nem, nem ez titkos! Csak én és a jegyzetfüzetem tudjuk, ki
mit kap.
- Jaj Poci! Hol voltál? Már átjártam az egész erdőt!
- Csak meg szeretem volna tudni, mit kapok karácsonyra, de
Nelli nem mondta el!
- Ne szomorkodj, majd megtudod! - fogta kézen a kis pockot
a mamája.

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS EREDMÉNYEKBEN
GAZDAG, BOLDOG ÚJ ESZTENDİT KÍVÁNUNK
VALAMENNYI OLVASÓNKNAK!
Röjtökmuzsaji Kisbíró
Kiadja: Röjtökmuzsaj Önkormányzata
Felelıs kiadó: Kiss József polgármester
Szerkeszti: Rozmán Nóra, Fücsökné Torma Lívia
Cím: Polgármesteri Hivatal 9451 Röjtökmuzsaj, Röjtöki út 193. Telefon: 99/544 052
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:
Néhány gondolat karácsonyra
Miserend, ügyfélfogadások
Óvodai krónika
Közösségi Ház életébıl

1. oldal
2. oldal
3. oldal
4. oldal

Suli hírek
Véradásról
Beszámoló a 2011. évrıl
Kis újságíróink tollából

14

6. oldal
7. oldal
8. oldal
13. oldal

