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Kincses Daniéla
Tavaszi vers
Ragyog a nap,
Pattog a rügy,
Égbe száll egy madár,
Mert itt a tavasz,
Itt van újra és virágoznak a fák.
Ébred az erdı,
Ébred a rét,
felöltöznek a fák
Kinyílnak a virágok
Lágy hajnali szellı kísér
Halk madár – muzsikát.
Rügyeznek a fák,
Rügyeznek a bokrok,
A természet színbe öltözik,
Jönnek a gólyák,
Jönnek a fecskék,
És mindenki színes ruhába öltözik.

Halász Patrícia: Ébresztı természet!
Tavasszal rengeteg változás történik a természetben. A fák, a bokrok
rügyeznek, a költözı madarak visszatérnek, s a téli álmot alvó állatok is
felébrednek. Melegebbé válik a levegı is. A kerti munkák is megkezdıdnek.
Ültetés és a veteményes rendbe hozása, fenekestül felforgatja az emberek
mindennapját. A házak elıtt megjelennek az elsı hóvirágok, ibolyák. A
tavak jege felolvad és a halak, vízimadarak veszik birtokba a vizet.
Tavasszal rendezvények sora kezdıdik, pl. március15, húsvét… csak hogy
párat említsek. Itt Röjtökmuzsajon már javában áll a tavasz, hiszen ha nem
tévedek, már a legtöbben elkezdtek a kerttel törıdni! A jó idı már a
fiatalokat is kicsábítja a levegıre, játszótérre. Megkezdıdtek a kirándulások
és egyéb programok a szabadban. Ha kérhetném Önöket, vegyenek részt
valamennyin, mert megéri!
Veszeli Szabina: Húsvéti népszokások
A húsvét ünnepe szorosan kapcsolódik a tavasz kezdetéhez. A népszokások
jelentős része a keresztény vallási ünnepekhez kapcsolódik, és mint a falusi
közösségek ünnepi szokásai maradtak fenn. Európa-szerte elterjedt szokás a
telet jelképező szalmabábu elpusztítása, elégetése vagy vízbe fojtása.
Szokás volt a húsvéti felszentelés vagy ételáldás is. Ilyenkor fehér kendőbe
kötött tányéron vitték a templomba a sonkát, főtt tojást, kalácsot és tormát. A
mise végeztével a pap megszentelte a csomagot, majd az asszonyok sietve,
majdhogynem szaladva vitték azt haza, mert úgy tartották, hogy aki gyorsan ér
vissza a házába, az a munkában is ügyes lesz. Röjtökmuzsajon ma már otthon
az étkező asztalra tesszük, majd az ételt szentmise után elfogyasztjuk. Az
ünnepi asztalnál mindenki kap egy kis szeletet a megszentelt ételből.
A húsvéti locsolkodás világi szokás. Régebben húsvét hétfőn, faluhelyen a
kútból húzott vízzel locsolták meg a lányokat vagy nemes egyszerűséggel egy
patakba vetették. A fiúk ezután tojást és szalonnát vagy festett tojást kaptak,
ez utóbbival a lány még az érzelmeit is ki tudta fejezni. Ma a fiúk illatos vízzel
locsolnak. Ezt locsolóverssel kísérik. A lányok köszönetképpen ajándékot
adnak, de ma már a festett tojást sok helyen felváltotta a csokoládéból készült
tojás vagy nyuszi figura. Sokszor aprópénz is jár a locsolónak. Én jobban
kedvelem, ha kölnivel locsolnak, mert jó illata van.

Veszeli Klaudia: Tarka tojások
A tarkára festett tojások ajándékozásának régi hagyománya van. Régebben általában tyúk- vagy libatojásokat festettek
és díszítettek, ma már azonban sokféle anyagból készült tojások kaphatók, amely teljesen új díszítési technikákat
tesznek lehetıvé. A klasszikus kifújt tojások mellett már porcelán, mőanyag, fa is található.
Az írott tojás a magyarság körében a legelterjedtebb díszítıi mód. Írókával, meleg viasszal írjuk a mintát a tojásra, utána
mártjuk a festékbe. Ha megfestettük, a gyertya lángjához hozzáérintve leolvasztható a viasz. Puha ruhával letöröljük,
szalonnabırrel fényesítjük. A lányok locsolás után a fiúknak festett tojást adtak. Ha piros tojást kapott a fiú, akkor a
szerelmes lány érzelmeit tükrözte, a kék tojás pedig törıdést, támogatást, segítıkészséget tükrözött.
Napjainkban márványozott, hímes, matricás, levélrátétes tojások készülnek.
Itt, Röjtökmuzsajon a húsvéti játszóházban filccel, üvegfestékkel, szalvétatechnikával díszítünk.
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EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK

Az egyházi év csúcsa és forrása
Az emberek megváltásának és Isten tökéletes megdicsıülésének mővét
Krisztus fıképpen, az ı húsvéti titka által vitte végbe, amikor halálunkat
halálával megtörte és az életet feltámadásával újjászerzette. Ezért az Úr
szenvedésének és feltámadásának húsvéti szent három napja az egész
egyházi év tetıpontjaként tündököl. Ahogy a vasárnap csúcspont a
köznapok fölött, úgy az a húsvét ünnepe is az egyházi évben. A
nagycsütörtök esti utolsó vacsora ünneplésétıl, húsvétvasárnap esti
dicséretig tartó, három napon ünnepeljük az ember megváltásának
legnagyobb titkait. Joggal hívják ezt az idıszakot így: „Krisztus keresztre
feszítésének, sírba tételének és feltámadásának három napja”.
Ennek a három napnak a tartalma az évezredek folyamán nem változott,
formája azonban igen széles határok között mozgott. A különbözı
korokban mindig más és más kapott hangsúlyt.
Goodfried Danneels egyik könyvének címe: „Nincs vasárnap péntek
nélkül”. Ez különösen igaz nagypéntekre. Szenvedés, halál nélkül nincs
feltámadás. Mi keresztények kell, hogy ezt a három napot méltó módon
megünnepeljük. A nagyböjt negyven szent napján idıt és alkalmat kaptunk
Istentıl, hogy magunkba tekintve meghozzuk a megváltozás döntését.
Hiszen csak akkor mondhatjuk hasznosnak a nagyböjti idıt, ha sikerült
megváltoznunk, rossz szokásainkat levetkıznünk.
Amikor a megszentelt tőzrıl meggyújtjuk a feltámadt Krisztust jelképezı húsvéti gyertyát, a mi megtisztult
szívünkben is kell, hogy fellobbanjon a kereszténység fénye. Tudjak örülni, hogy Krisztus értem is meghalt
és feltámadt. Tudjak örülni, hogy én is megváltott lettem és én is meghívást kaptam az örök életre. Húsvét
vasárnap mindnyájan kiáltsuk a világba: Krisztus feltámadott, Alleluja, Alleluja!
Kedves Testvérek!
Ezen gondolatokkal kívánom minden kedves olvasónak a Feltámadt Krisztus békéjét és szeretetét. Ezúton is
szeretném kérni mindazokat, akik a keresztség szentségében Isten gyermekei lettek, de eltávolodtak az
Istentıl, hittıl, egyháztól, keressék a visszatalálás útját. A templom harangja mindenkit hív Isten házába,
hogy közösen ünnepelhessük azt a titkot, melyet Jézus Krisztus az utolsó vacsorán elrendelt és meghagyta,
hogy ezt cselekedjük az ı emlékezetére, a világ végéig.
Szarka Gábor
plébános
Ünnepi liturgikus rend:
Nagyszerda:
Nagycsütörtök:
Nagypéntek:
Nagyszombat (Húsvét vigíliája)
Húsvét vasárnap:
Húsvét hétfı:

18, 00 óra
18, 00 óra
17, 30 óra
17, 30 óra
9, 00 óra
9, 00 óra

Szentmise
Az utolsó vacsora emlékmiséje
Nagypénteki liturgia, passió, hódolat a kereszt elıtt
Tőzszentelés, vízszentelés, ünnepi szentmise, feltámadási
körmenet, húsvéti ételek megáldása
Szentmise
Szentmise
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Óvodai Krónika
2012. február 10. és február 21.
A jelmezes farsangunkra már több hete készültünk a
gyermekekkel. Óvodásaink nemcsak a terem és a folyosó
dekorálásában, hanem a díszek elkészítésében is
segítettek. Az elsı farsangról néhányan betegség miatt
hiányoztak, ezért szerveztünk egy pótfarsangot is, amikor
már mindenki meggyógyult. Minden gyermek és felnıtt
jelmezt öltött. A nap folyamán volt tánc, játék,
zsákbamacska, ünnepi ebéd, sok süti és forgácsfánk, amit
elıtte nap készítettünk a gyermekekkel közösen. A jó
hangulatba ebéd után a szülık is bekapcsolódhattak. Az
aznapi pihenı elmaradt, így mindenki kellemesen elfáradva
tért haza.
2012. február 23.
T. Horváth József zenész és fia látogatott el hozzánk az óvodába, ahol megzenésített verseket, vidám
dalokat mutattak be a gyermekeknek. Óvodásaink több ritmushangszert is kipróbálhattak és együtt
énekeltünk a zenészekkel.
2012. március 02.
Lehet, hogy kevesen tudják, de Röjtökmuzsajon, egy családi háznál,
elkerített részen már több éve hét kenguru él. Ma elıször tudtuk
közelrıl megnézni ıket, ami nagy élmény volt a gyermekek számára. A
gondozójuk elmondta, hogy élnek itt és mivel táplálkoznak.
Megbeszéltük, hogy amikor a kicsik kibújnak az erszénybıl, ismét
megnézhetjük ıket.
2012. március 14.
Már az ünnep elıtt énekeltünk, verseltünk, nemzeti színő zászlókat
festettünk, készült kokárda és huszár csákó, valamint dobok is. Minden
gyermek fehér ingben, illetve blúzban kokárdával érkezett, a lányok
hajába nemzeti színő szalagot kötöttünk, a fiúk pedig bordó mellényt
vettek fel. Beszélgettünk az ünneprıl, a kardvívást is kipróbálták a
gyermekek. Énekeltünk, táncoltunk a dobokat használva. A falu
ünnepségén, bár nem teljes létszámmal, de részt vettünk.
2012. március 22.
Egyre többet vagyunk kint a szabadban, az udvaron. Sétálunk,
megfigyeljük a növényeket, a rovarokat, az ébredı természetet. Amikor az idıjárás engedi, a testnevelést
és a néptáncot is kint tartjuk. A víz világnapja alkalmából beszélgettünk a víz éltetı erejérıl, fontosságáról,
ellátogattunk az Ikva patakhoz. A földgömböt használva, megnéztük a földrészeket, óceánokat, tengereket,
folyókat. A helyi víztoronyról is gyakran beszélünk és arról, hogyan folyik a csapból víz. Rajzok is készültek
ez alkalomból.
2012. március 23.
A Csemete Bábszínház egy vidám, tojásról szóló mesével szórakoztatta a gyermekeket az óvodában. A
hangulatos elıadásba a gyermekeket is bevonták, így játszották el a mesét.

Róbert Sándorné
tagóvoda - vezetı
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SULI HÍREK

Itt a tavasz, tudod-e?
leheletét érzed-e?
Virágszájjal rád nevet
virágszagú kikelet.
Rád füttyent egy bokorból,
füttyös madár torokból.
Rügyes ággal meglegyint
s érzed, tavasz van megint.
A tavasz a mérsékelt éghajlat egyik évszaka. Trópusi, illetve száraz égövi tájakon nem létezik. Tavasszal
felélénkül az élet, virágba borulnak a növények, kizöldellnek az erdık és a mezık.
Az idén, szinte egyik napról a másikra érkezett meg az év egyik legszebb évszaka. Szívet-lelket
melengetı színeit, vidámságát az új és szebb élet ígéretét hozta el nekünk. A hosszú, hideg, sötét tél után
már mindenki nagyon várta.
Mire ez az újság megjelenik, javában a húsvétra készülıdünk. Visszatekintésképpen most mégis a tél
egyik vidám eseményérıl, a farsangi bálról szeretnék néhány gondolatot és képet megosztani a Kedves
Olvasóval.
A farsang a karácsonyi ünnepkör végén
(vízkereszttıl) indul és a húsvéti ünnepkör kezdetéig
(hamvazószerdáig) tart. Farsang idején szabad a tánc,
a bálok szervezése, tulajdonképpen a húsvétot
megelızı negyven napos böjt elıtti féktelen
mulatozás idıszaka.
A fertıdi Babos József Térségi Általános Iskolában
február 11-én került sor a hagyományos „bál”
megrendezésére. Az elmaradhatatlan jelmezes
felvonulást idén az osztályok által készített csoportos
jelmezek és tréfás kis mősorok tették még vidámabbá.

A mősor után érdekes játékok, tombola, és finom enni-innivaló várta a vendégeket. És természetesen a
ritmusos zene is hozzájárult ahhoz, hogy mindenki jól érezte magát.
Az iskolában a tavasz a versenyek idıszaka is. Tantárgyi és sportversenyek teszik izgalmassá a napokat.
Fıleg az alsósok már a húsvétra is készülıdnek. Barkácsolnak, verseket tanulnak. Ebben a szép idıben
pedig lehetıség szerint a szabadban játszanak.
A tavaszi szünet április 5 - 9. tart. A szünet elıtti utolsó tanítási nap április 4. / szerda/,
a szünet után pedig április 10-én /kedden/ kell elıször iskolába menni.

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET és jó pihenést kívánok a munkaszünetre
a fertıdi Babos József Térségi Általános Iskola
dolgozói és tanulói nevében: Langóné Rozmán Mária
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A KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉLETÉBİL
Az idei évben is igyekeztünk eseményekben gazdaggá tenni a Közösségi Ház életét.
A „nyitóbuli” mi más is lehetett volna, mint pótszilveszter. A fıleg humoros játékokból álló délután az igazi
évbúcsúztatás-kezdés jegyében zajlott. 2011. év eseményeinek játékos
felelevenítését követıen „megvizsgáltuk”, hogy mit is jósolnak a
csillagok 2012-re.
A tavalyi év sikerén felbuzdulva, idén már második alkalommal a
Sportegyesület és a Vöröskereszt, valamit Önkormányzatunk közös
szervezésében került megrendezésre a farsangi mulatság
Faluházunkban. A dekorációról és minden résztvevı számára egy kis
ajándékról a helyi nyugdíjas klub gondoskodott, amit ezúton is
megköszönünk. Volt minden, ami egy ilyen rendezvény sikeréhez
elengedhetetlen: vacsora, tánc, tombola. Köszönjük valamennyi
szervezı munkáját!
Természetesen elmaradhatatlan volt a farsangi buli a Közösségi
Házban is. Tánccal, zenével, karaoke produkciókkal.
Március közepén megemlékeztünk az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc eseményeirıl is, a gyermekek mősorával a Faluház
elıtt. Köszönjük mindazoknak, akik idejüket áldozták rövid
ünnepségünkre!
A hosszú hétvégén, saját autókkal ellátogattunk a csáfordjánosfai
Tızike Tanösvényre. Kiss József polgármester úrnak köszönhetıen hallhattunk az itt fellelhetı természeti
értékekrıl, az erdı történetérıl. A virágtenger felejthetetlen élményt jelentett a meleg napsütötte délutánon
gyermeknek, felnıttnek egyaránt!

És most nézzük, mire számíthatunk az elkövetkezendıkben:
Április 5-én csütörtökön10 órai kezdettel Húsvéti barkács-délelıtt lesz az iskola udvarán.
Április 14-én szombaton 9 órai kezdettel társadalmi munka és szemétszedés lesz településünkön.
Idén is lesz májusfa állítás: április 30-án (hétfın) 16 órától batyus majálissal a Közösségi Ház elıtt.
Következı hét vasárnapján, május 6-án 16.00-kor kerül sor hagyományos anyák napi mősorunkra a
Faluház nagytermében.
Május 30-án szerdán Véradás
Május végén - június elején: Májusfa kiszedése (június1.)
Autóbuszos kirándulás Bécsbe (június 2.)
Tanévzáró gyereknap (június 14.)
Ez utóbbiak pontos idejérıl a késıbbiekben a plakátokon, honlapunkon olvashatnak.
Nyári elırejelzésként: Falunapunk idıpontja 2012. augusztus 4. szombat.
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Felhívás szemétgyőjtésre és társadalmi munkára
Idıpontja: 2012. április 14. (szombat)
Gyülekezı: 9 órakor a röjtöki buszmegállóban
A tavasz megérkezésével benépesednek a falusi udvarok és kertek, mindenki rendezi a portáját. Eljött az ideje
környékünk tavaszi nagytakarításnak is. A községet és annak határát járva, önzı és felelıtlen embertársaink
szemetelésének eredményeként idén is nagy feladat vár ránk. A szemétszedést hagyományaink szerint az Ikvavölgye Vadásztársasággal közösen szervezzük, a résztvevıket is ık látják a munka után a Haraszti
Vadászháznál vendégül. A szemétgyőjtésben az elızı évekhez hasonlóan számítunk az iskolás gyerekek aktív
részvételére, de szükség van a rájuk vigyázó, munkájukat segítı és irányító felnıttekre is.
A faluban is akad tennivaló. A résztvevık létszámától függıen, az alábbi feladatok elvégzését tervezzük:
Játszótéri játékok átfestése, óvoda udvari javítások, utak mentén, belterületi árkokban felnıtt cserjék,
bokrok irtása.
A tervezett munkákhoz ecset, festıedény, hosszú szárú metszıolló szükséges. Kérjük lehetıségük szerint
hozzanak magukkal!
A munka végeztével a résztvevık is megvizsgálják, hogy mi fıtt a bográcsban.
Kérjük, aki részt akar és tud venni a társadalmi munkán, személyesen vagy telefonon minél elıbb jelezni
szíveskedjék az önkormányzatnál (544-052) vagy az óvodában (380-432).

Községünkben tapasztalható, hogy sok kutya szaladgál felügyelet nélkül a község
közterületein, vagy kíséri gazdáját a jármő mellett szaladva, több esetben pedig a
szabályosan tartott kutyákat zaklatják a szabadon kóborló állatok.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy mindenki ügyeljen
arra, hogy az általa tartott kutya az ingatlanról ki ne
szökhessen, az utcán ne kóborolhasson, még akkor sem,
ha az békés természető.
Amennyiben
bejelentés
érkezik
Hivatalunkhoz
a
kutyatartással
kapcsolatban,
Önkormányzatunk
szabálysértési eljárást fog indítani az állat tulajdonosa
ellen.
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RÖJTÖKMUZSAJI ÖNKORMÁNYZATI KONYHÁRÓL TÖRTÉNİ
ÉTKEZTETÉS TÉRÍTÉSI DÍJAI
2012. március 1-jétıl
Nettó
1.

Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Összesen
2.

Áfa

Bruttó

Óvodáskorú gyermekek
55.228.55.338.-

15.62.15.92.-

465.-

125.-

70.290.70.430.-

Szociális étkeztetés
Ebéd

590.-

Kedvezmények:

3.

a.)

1 fıre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének másfélszeresét (42.750.- Ft alatt)
Ebéd:
378.102.480.(Önkormányzat által biztosított kedvezmény mértéke:
110.- Ft/fı/ebéd)

b.)

1 fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
másfélszeresét meghaladja, de nem éri el a háromszorosát
(42.750.- Ft és 85.500.- Ft között)
Ebéd:
433.117.550.(Önkormányzat által biztosított kedvezmény mértéke:
40.- Ft/fı/ebéd)

Önkormányzati dolgozók és külsıs felnıtt étkezık
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Összesen

130.555.130.815.-

35.150.35.220.-

165.705.165.1035.-

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy - mint ahogy már a médiákból hallható volt - a
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12.§. (3) bekezdése 2012. január
1-jétıl módosult, miszerint: 2012. január 1-jétıl a talajterhelési díj egységdíjának
mértéke: 1.200.- Ft/m3. (A talajterhelési díj mértéke 2011. december 31-ig 120.- Ft/m3
volt. Tehát tízszeresére emelkedett.) E tény miatt is kérjük, hogy a községi
csatornarendszerre mihamarabb rákötni szíveskedjenek. Évközi rákötésnél, az azt
megelızı idıszakra a talajterhelési díjat ki kell fizetni. A rákötés tényét kérjük
Hivatalunknál bejelenteni. A csatornahálózatra történı rákötéskor a vízóra állásának
leolvasása szükséges.
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Március végén leszerelésre került a kábeltelevíziós rendszer falunkban.
Kérjük a lakosságot, hogy a házak tetejérıl lógó vezetéket levágni vagy a padlásukra
behúzni szíveskedjenek.
Azok az ingatlantulajdonosok, akik a vezetéket a házukról leszedni nem tudják, ezt az
Önkormányzati Hivatal felé személyesen vagy telefonon (544-052) jelezni szíveskedjenek
április 11-ig.
Önkormányzatunk az idei évre is szerzıdést kötött a Soproni
Széchenyi István Városi Könyvtárral, mozgókönyvtári ellátásra.
Ennek keretében évi szinten állami normatívát kapunk, amelybıl közel
300.000 Ft-ot könyvek vásárlására fordíthatunk. Ezen kívül több
folyóirat is jár könyvtárunknak: Ifjúsági Magazin, Praktika, Nık
Lapja, Otthon, Nık Lapja Konyha. Ezen kívül számos DVD és hangos
könyv is van könyvtárunkban, amelyek kölcsönözhetık. Szeretettel
várjuk és hívjuk községünk lakosságát, hogy vegyék igénybe továbbra
is e szolgáltatásokat, új olvasókat is nagyon szívesen fogadunk.
Állományunk gyarapítására minden hónapban le kell adnunk
rendelésünket, melyhez ötleteket, igényeket, javaslatokat elfogadunk!

Közös önkormányzati hivatalok
Az önkormányzati hírekre figyelık már értesülhettek arról, hogy az önkormányzati reform részeként 2013tól csak a 2000 lakost meghaladó létszámú települések, vagy az összesen legalább 2000 fı lakost elérı
társult települések mőködtethetnek önkormányzati hivatalt. A 2000 fı alatti településeknek társulniuk kell
közös hivatal létrehozására és mőködtetésére.
Társulni azok a települések tudnak, akiknek községhatáruk szomszédos, vagy egy település kihagyásával
„második szomszédok”. A társulás önkéntes alapon történik, az érintettek megállapodásával. Ez alól egy
kivétel van: a városoknak kötelezı fogadni a velük szomszédos települések csatlakozását, ha azok azt
kérik.
A fentieket szabályozó törvény megjelenését követıen megkezdıdtek a tervezgetések, majd a községek
közötti tárgyalások. Képviselı - testületünk több alkalommal is foglalkozott az üggyel és a lehetıségeinket
megvizsgálva a Sopronkövesd – Pinnye – Ebergıc - Röjtökmuzsaj községek társulásával létrehozandó
közös önkormányzati hivatal mellett tett szándéknyilatkozatot.
Döntésünk okait az alábbiakban foglalom össze:
•

•

•

A közös hivatal mőködésével kapcsolatosan a legfontosabb szempontunk az, hogy annak,
bármelyik faluban legyen is a székhelye, az összes társult településen biztosítani kell a lakosság
ügyeinek helybeni intézését. Ha ezt biztosítani tudjuk, már nincs nagy jelentısége annak, hogy hol
lesz a hivatal majdani székhelye. Ennek az alapvetı feltételnek a biztosításában a fenti társulás
tagjai egyetértettek.
A közös ügyekben való döntés esetére a törvény, ha a felek másban nem állapodnak meg, a
lakosság számával arányos szavazatot határozott meg. A fenti társulás tagjai a településenkénti 11 szavazat mellett döntöttek, ami számunkra egyértelmően elınyösebb.
A fenti társulás létrejötte minden résztvevı település érdekét szolgálja. A közös érdek elısegítheti a
mőködést, a mőködéshez szükséges egyezségek, megállapodások létrejöttét.
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A közös tanácsi múlt alapján bizonyára sokakban felmerült a kérdés: miért nem Fertıszentmiklóssal
társulunk? Döntésünknél az alábbi szempontokat vettük figyelembe:
Fertıszentmiklósnak, mint szomszédos városnak, kötelezı lenne fogadni bennünket, de ennek
„ára” is van. Az önkéntesen társuló települések között egyezségnek kell létrejönnie a közös hivatal
mőködtetésének kérdésében. Ha egy település városhoz csatlakozik, ott nem kötelezı az egyezség
létrejötte, a város maga is dönthet. (például arról, hogy a társult településen mikor és hogyan lesz
ügyfélfogadás).
• A közös ügyekben, majdan születendı döntéseknél, a Fertıszentmiklóshoz társulás esetében
reálisan csak a lakosságszám arányos szavazattal számolhattunk, amely a mi esetünkben alig több
mint 10% lett volna. Az gondolom, nem kell magyarázni, milyen esélyünk lehetne érdekeink
érvényesítésében a 90%-kal szemben.
• Fertıszentmiklós jelenleg nem igazán érdekelt abban, hogy a települések hozzá társuljanak. Ezt jól
jelzi a Képviselı - testületük azon döntése, amely szerint ık nem kezdeményeznek senkivel
társulást. Úgy gondolom egy olyan kapcsolattól, amely nem a közös érdekek mentén jön létre, nem
sok jót várhatunk.
A közös hivatalok mőködésével, azok személyi, pénzügyi és egyéb feltételeivel kapcsolatosan még nagyon
sok a megválaszolatlan kérdés. Jó lenne, ha a döntéseinket a teljes feltételrendszer ismeretében tudnánk
meghozni, számolva döntéseink pontos következményeivel.
•

A Testület tehát eddig csak a csatlakozás szándékáról döntött. A tényleges társulási megállapodás csak
akkor kerül megkötésre, ha a szándéknyilatkozatban rögzített alapelvek mentén a részletekben is meg
tudunk állapodni.
Talán nem mindenki számára ismert, ezért fontosnak tartom kiemelni:
Minden társuló településnek megmarad a saját költségvetése, amelybıl – ahogyan eddig is tette –
továbbra is önállóan gazdálkodik.
Az iskolák átszervezését az állam végzi. Az egyes iskolákhoz tartozó körzetek kialakításában – a
kormánytisztviselık ez ügyben tett nyilatkozatai szerint – az önkormányzati társulásoknak, de még a járási
határoknak sem lesz szerepe. Abban tehát, hogy a falu gyerekei melyik iskolába járhatnak majd, nem lesz
szerepe annak, hogy a közös hivatal létrehozásában kivel társulunk.

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése
A Röjtökmuzsaj-Ebergıc Körjegyzısége, valamint Röjtökmuzsaj Község Önkormányzatának költségvetése
a 2012. február 13-i Képviselı - testületi ülésen került megtárgyalásra.
A költségvetés elıkészítése, mint minden évben, így most is, már a megelızı év ıszén elkezdıdött. Az
elsı lépés ezen a területen a helyi adóbevételek és adórendeletek felülvizsgálata volt. Sajnos az elmúlt
években a helyi adók befolyásában csökkenés mutatkozott. Ez elmondható az összes adónemre.
Kedvezıtlenül érintett bennünket az is, hogy az állam által, az idegenforgalmi adóhoz nyújtott kiegészítı
támogatás is csökkent. A kiesı adóbevételek részbeni pótlására a Testület, az idegenforgalmi adót 300-ról
400 Ft/ vendégéjszakára emelte, a többi helyi adó mértékének változatlanul hagyása mellett.
Ebben az idıben alakította ki a Képviselı - testület az elképzeléseit, terveit a 2012. évi felújítások és
beruházások tárgyában is. A lehetıségeink tekintetében meghatározó volt, hogy a 2011–ben benyújtott
pályázataink megvalósítása jelentıs saját erıt igényel. (5 db pályázat lásd: Kisbíró 2011. december). Bár
nem számolhatunk azzal, hogy minden benyújtott pályázatunk nyer – anyagi forrásaink korlátai miatt –
érdemi döntést csak akkor tudunk hozni, ha tudjuk már azt, hogy mi valósulhat meg ezekbıl, és ahhoz
nekünk mennyivel kell hozzájárulnunk. Ezért a Testület úgy döntött, hogy a pályázati eredmények
megismeréséig, csak a szükséges fenntartási és karbantartási feladatokat tervezi, további beruházásról
nem dönt.
Az alapok lerakása után kezdıdhetett el a konkrét tervezés. A részletes könyvelésnek köszönhetıen, évek
óta pontos adatokkal rendelkezünk a mőködésünkrıl. A kiadások tervezésben így kockázatot csak az
jelent, hogy az egyes költségeknél milyen drágulással kell számolnunk. A béreknél, az energiahordozóknál
és az élelmiszer áraknál bekövetkezett és várható emelkedések miatt az étkezési térítési díjakat 5%-kal
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emelnünk kellett. A mőködés költségeit ezen a területen a befolyt díjak, sajnos az emelés ellenére sem
fedezik.
A tételes tervezés eredményeként a költségvetésünk fı számai az alábbiak szerint alakultak:
bevételi fıösszeg: 83 023 000 Ft
kiadási fıösszeg: 83 023 000 Ft
A bevételi és kiadási fıösszegek tartalmazzák a Röjtökmuzsaj-Ebergıc Körjegyzıségének bevételeit és
kiadásait is 15 633 000 Ft értékben. A 2011. ıszén elhatározott alapelveknek megfelelıen, csak a
mőködési és minimális fenntartási költségekkel számoltunk. Kivételt képez ez alól a régi posta
épületrészének átalakítása, amelyet a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet végeztet, de értéke 5 698 000
Ft értékben megjelenik a költségeinkben és bérleti díj formájában a bevételeinkben is. Ezt a befektetést a
takarékszövetkezet – megállapodásunk szerint – az elkövetkezendı években „lelakja” nálunk. Ugyancsak
kivételt képez az óvoda és a mellette lévı lakások tetıterének elválasztásához szükséges tőzfal
megépítése. A tőzfal megépítésére és a telekmegosztásra félmillió Ft-ot terveztünk. A fenti munkák a
lakások értékesíthetısége érdekében kerülnek elvégzésre.
A költségvetés tartalmazza a társadalmi szervezetek részére a korábbi években nyújtott támogatásokat is
és 3 000 000 Ft fejlesztési tartalékot, amelynek felhasználásáról a Testület a fentebb már leírt pályázatok
eredményének ismeretében dönt.
Kiss József
polgármester

Röjtökmuzsaj Községért Közalapítvány

2010. évben a Közalapítvány pályázatot nyújtott be LEADER program keretében, melyen 1 054 918 Ft támogatást
nyert eszközbeszerzésre, mely 2011. év folyamán megtörtént.
100 db tárgyalószék 725 000 Ft értékben
12 eszközbıl álló hangosítási berendezés 166 684 Ft értékben
1 db projektor + vetítıvászon 185 188 Ft értékben
1 db digitális fényképezıgép + kártya 30 500 Ft értékben.
A MVH ellenırizte a számlákat és a beszerzéseket, jóváhagyta a kifizetési kérelmet és 2011. október 13-án átutalta a
támogatás összegét, 1 044 417 Ft-ot. Mivel az eszközöket 5 évig nem lehet elidegeníteni, így azok a Közalapítvány
tulajdonát képezik 2016-ig. A közalapítvány 2011. július 20-án kelt nyilatkozatban a fent felsorolt eszközökre
használati jogot biztosít, Röjtökmuzsaj Község Önkormányzata részére.
2011. évben ismét pályázott a Közalapítvány az Önkormányzattal együtt, mégpedig a kerékpáros túraútvonal
témakörben, „Röjtökmuzsaj kerékpáros pihenı, valamint községünk továbbá Ebergıc és Csapod templomának
megismerése” címen. Ez magában foglalja a röjtökmuzsaji templom körüli területrendezést is.
A pályázat benyújtási határideje november 15. volt, pályázati kérelmünket befogadta a Mezıgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal. Döntés 2012. elsı félévében várható.
A templom mögötti pihenıpark tervei 92 000 Ft-ba kerültek, melyet a Közalapítvány kifizetett.
2011. évben a Közalapítvány kuratóriumi döntés alapján támogatást nyújtott az óvodás gyermekek néptánc oktatására,
50 000 Ft értékben. Hagyománnyá vált, hogy községünk gyermekeit karácsonykor megajándékozzuk, továbbá most
elıször, a nyugdíjasok is kaptak csomagot.
2011. évben az SZJA 1 % -ából 209 000 Ft folyt be számlánkra, melyet alapítványi célokra kívánunk felhasználni.
Ezúton szeretnénk megköszönni a Közalapítványnak nyújtott támogatásokat.
Kérjük Önöket, hogy a jövıben is segítsék munkánkat!
Hencz Éva
Kuratóriumi elnök
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FELHÍVÁS VÉRADÁSRA
Várunk minden egészséges, 18-65 év közötti felnıttet:
- Azokat, akik tudják, hogy adni mindig jó!
- Azokat, akik még nem adtak vért, de most segíteni akarnak.
Aki vért ad – életet ad! Önt is várjuk a véradók táborába!
„Az a kis szúrás, ami ér, semmi ahhoz képest,
mint amekkora segítséget nyújt másoknak”
Beteg embertársaink nevében kérjük Önt, vegyen részt
2012. május 30-án szerdán 16.30-19.00 óra között véradásunkon!
Egyben kérjük, segítsen új véradók toborzásában, a térítésmentes véradó mozgalom népszerősítésében.
Annak érdekében, hogy minden rászoruló beteg számára biztosítva legyen az életmentı, pótolhatatlan
gyógyszer: a vér.

Kérjük véradásra hozza magával TAJ kártyáját, személyi igazolványát, lakcímkártyáját.
Önzetlen segítségét minden beteg embertárasunk nevében köszönjük!
Kovács Lászlóné
VK helyi szervezetének titkára

Önkormányzatunk és a Rajkai Takarékszövetkezet között létrejött megállapodás alapján, február végén
megkezdődtek a régi posta épületrészének felújítási munkái. A felújítás során kicserélésre kerülnek az épületrész
külső nyílászárói, belső burkolatai. Megújul az elektromos hálózat és kiépítésre kerülnek azok a biztonsági
berendezések, amelyek a bankfiók működéséhez szükségesek. A munka a tervek szerint április hónapban fejeződik
be. Ezt követően a szövetkezet már kulturált és biztonságos feltételek között tudja majd kiszolgálni ügyfeleit.
A takarékszövetkezet bemutatkozását, üzleti céljait az alábbiakban adjuk közre:

Kik vagyunk? Mit akarunk? Mit kínálunk?
A Rajkai Takarék a térségünkben élı emberek szövetkezeti alapon szervezıdı, erıs pénzügyi partnere. Közel 1000 fı
tulajdonosunk pénzintézete.
Tagjainknak köszönhetıen Gyır-Moson-Sopron megye egyik legnagyobb tagságú hitelintézete vagyunk. Ezért fokozott
felelısséget viselünk mőködési körzetünk gazdaságáért, annak folyamatos erısítéséért.
Gyökereink 54 év óta szorosan kötıdnek az itt élı emberekhez. Pontosan ez a térbeli és érzelmi közelség az, ami jellemzi üzleti
kapcsolatainkat.
Munkatársaink barátságosan, elkötelezetten és felkészülten arra törekszenek, hogy egészséges bizalmi viszony alakuljon ki
ügyfeleinkkel. Erre az alapra építhetı fel az egyéni igényekre szabott, személyes tanácsadás és kiszolgálás.
2012. évben is szabaddá tesszük az utat, hogy a legteljesebb kiszolgálásban részesülhessenek ügyfeleink, partnereink, tagjaink.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Röjtökmuzsaj községben lévı új fiókunk, a Röjtöki u. 197. szám alatt áll az Önök
rendelkezésére. Várható nyitás: 2012. május.
Célunk továbbra is kedves Ügyfeleink teljes körő kiszolgálása.
A TakarékPont – Rajkai Takarék szeretettel várja régi- és új Ügyfeleit!
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