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MEGHÍVÓ
RÖJTÖKMUZSAJI FALUNAPRA
2012. augusztus 4. (szombat)

A FALUNAP PROGRAMJA:

9.00
10.00
•
•
16.00
17.00
•
•
•
•
19.30
20.00
21.00
22.00

Kerékpártúra Ebergıcre (Indulás a röjtöki buszmegállóból)
Sportdélelıtt a focipályán
Nordic Walking bemutató és kipróbálási lehetıség
Focimeccsek helyi és vendégcsapatok részvételével
Kancsókiállítás megnyitó a Faluház nagytermében
Zenés-táncos összeállítás a bolt elıtti parkolóban
Movement Dance School helyi csoportjának bemutatója
Big Mouse Band operett és örökzöld slágerei
Sipos F. Tamás koncertje
BE-JÓ történelmi Táncegyüttes: reneszánsz táncok, zászlóforgatás
Vacsora
Utcabál
Zenél: Mc Arnie
BE-JÓ Tőztáncosok: Misztikus Kelet c. mősora
Tombolasorolás

Szeretnénk kérni tombolatárgyak felajánlását a lakosság és a vállalkozók részéről is, melyet augusztus 3-ig
a Közösségi Házban lehet leadni!

Mindenkit szeretettel vár:
Röjtökmuzsaj Község Önkormányzata!

Tartalom:
Falunapi meghívó
Önkormányzati hírek
Pályázati felhívás
Bécsi kirándulás
Sportnap, Kirándulás

1. oldal
Vöröskereszt, Egyházközség
2. oldal
Közösségi Ház életébıl
4. oldal
Óvodai krónika
5. oldal
Suli hírek
hírek
6. Önkormányzati
oldal
Úti napló
Brüsszelbıl
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Pályázati eredményeink

1.

Röjtökmuzsaj kulturális- és sportszolgáltatásainak javítása
Elnyert támogatás: 6.000.000.- Ft

Röjtökmuzsaj, Röjtöki u. 40. szám alatti, 2005-tıl üresen, funkció nélkül álló volt általános iskola
épületének felújítása a célunk több pályázat összehangolásával. Ezen pályázatban az épület belsı felújítását
tervezzük. Az épületben az alábbi funkciók szerinti helyiségek kerülnek kialakításra: Könyvtár, eMagyarország Pont, Közösségi Ház, Nyugdíjas Klub, Tornaterem, Helytörténeti kiállítás – összesen 326,82
m2-nyi terület korszerősítése. Az épület falai átvágásos vízszigeteléssel lesznek ellátva, az aljzatok
felbontását követıen víz- és hıszigetelést kapnak. Az aljzatba a gépészet csövei is elhelyezésre kerülnek,
majd új burkolat kerül rá. Új belsı nyílászárók lesznek, elektromos javítások és szerelvényezések történnek,
majd az egész épület belsı festést kap.
A felújítás tervezett költségvetése: bruttó 9.867.562.- Ft, az elnyert támogatás 6.000.000.- Ft, így
Önkormányzatunk önrésze 3.867.562.- Ft.

2.

Röjtökmuzsaj kulturális intézményének főtéskorszerősítése
Elnyert támogatás: 2.381.878.- Ft

Szintén a Röjtöki u. 40. szám alatti, volt iskola épületén tervezett korszerősítési munkákat szolgálja.
Megújuló energia hasznosításával az épület főtéskorszerősítését és nyílászáró cseréit szeretnénk megoldani.
A felújítandó épület jelenleg gázfőtéses, ennek átalakítása történik faelgázosító kazán elhelyezésével. Ezzel,
valamint a külsı nyílászárók cseréjével egy takarékosabb, hatékonyabb épület kialakítása a cél. A fejlesztés
során 28 db nyílászáró cseréje valósulhat meg, gépészeti szerelvények és berendezések, valamint szellıztetı
rendszerek kiépítése tervezett.
A felújítás tervezett költségvetése: bruttó 4.962.249.- Ft, az elnyert pályázati támogatás összege 2.381.878.Ft, Önkormányzatunkat terhelı önerı mértéke 2.580.371.- Ft.

3.

Röjtökmuzsaj községért Közalapítvány által elnyert pályázat –
Röjtökmuzsaji kerékpáros pihenı
Elnyert támogatás: 5.000.000.- Ft

A pályázatban a röjtökmuzsaji – röjtöki településrészen található – templom mögötti parkban
multifunkcionális pihenıhely kialakítását tervezzük, elhelyezve információs táblát templomunk történetérıl,
látnivalóiról. A fejlesztés eredményeként a röjtöki templom és a Szidónia Kastélyszálloda bejárata közötti
közterület újul meg. A templom elıtt új térkı-burkolat készül, amelyet kiemelt szegély határol. A templom
oldalában lévı jelenleg murvás terület parkosítva lesz, pihenıpadokat tervezünk ide, örökzöld növények,
cserjék ültetésével, füvesítéssel. 15 kerékpár elhelyezésére lesz lehetıség a tárolókban. A templom
oldalában, a most terméskıvel burkolt rézső helyére flórakosaras támfal épül. A pihenıpark hátsó területén
lévı ivókút burkolattal ellátottá válik, amely kapcsolódik a már meglévı burkolati részhez, mintegy
kibıvítve azt. A burkolat szélén rézső épül, melyet talajtakaró növényzettel tervezünk beültetni. Erre a
területre fedett esıbeálló kerül. Ide szeretnénk két asztalt padokkal, valamint kerékpártárolókat, információs
táblát és hulladékgyőjtıt. Így valósul meg a Röjtöki utcában a multifunkcionális pihenıpark.
A park tervezett költségvetése: 5.640.330.- Ft, az elnyert támogatás pedig 5.000.000.- Ft. A fejlesztéshez
640.330.- Ft összegő önrészt kell biztosítani.
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Ebergıci Önkormányzattal közösen elnyert pályázat –
Muzsaji utcai pihenıpark
Elnyert támogatás: 2.382.986.- Ft

Ezen pályázat keretében a Röjtökmuzsaj, Muzsaji utcai multifunkcionális pihenıpark fejlesztése a feladat.
A jelenlegi park és játszótér továbbfejlesztése történik olyan pihenıhellyé, ahol fedett pavilon áll
rendelkezésre, továbbá asztalok, padok elhelyezése is megoldott. A terület mély fekvéső részein feltöltés
lesz. A beteg, felesleges, bozótos területet ki kell tisztítani. Erre a részre tervezzük a pavilont. A kápolna
épülete elıtt burkolat készül. A bejárat elıtti térburkolat hasonló szerkezettel körbeveszi a kápolnát. A
kápolna mögött murvás parkolót tervezünk, amelyet rönkszegély határol. A parkoló mellett kerülnek
elhelyezésre a kerékpártárolók: 15 db kerékpár tárolása lesz megoldott. A területen elhelyezünk még két
asztalt padokkal, információs táblát, hulladékgyőjtıt. A felsoroltak rönkbútorok, amelyek rögzített
kivitelben kerülnek elhelyezésre. Örökzöld és lombos cserjék kerülnek a felületre, de döntıen füves marad a
tér.
A pihenıpark tervezett költségvetése bruttó: 3.159.232.- Ft, amelyhez a támogatás 2.382.986.- Ft összegő.
Az önerı mértéke: 776.246.- Ft.
Mivel ezek a pályázatok utófinanszírozottak, így Önkormányzatunk Képviselı-testülete úgy döntött, hogy
az idei évi kora ıszi idıszakban a röjtöki és muzsaji pihenıparkok kiépítését valósítja meg, majd az iskola
épületének felújítására elnyert két pályázat pedig 2013 tavaszáig készülne el.
Tervezzük továbbá az iskola épületének külsı felújítására is pályázat benyújtását, amely várhatóan
november hónapban kerül kiírásra.
A ravatalozók, temetık felújítására jelenleg nincs pályázat. A muzsaji temetıben szükséges felújítás
elvégzésének szükségességét az Önkormányzatunk szem elıtt tartja.

Barbély János Kanonok Úrtól, községünk
díszpolgárától búcsúzunk
2012 májusában vettünk végsı búcsút Barbély János
Kanonok Úrtól, községünk díszpolgárától, akit az
agyagosszergényi temetıben helyeztek örök nyugalomra
89 évesen.
Kanonok Úr lelki üdvéért Önkormányzatunk szentmisét
mondat 2012. szeptember 23-án (vasárnap) 9.00 órai
kezdettel a röjtökmuzsaji templomban, ahova tisztelettel
hívunk és várunk mindenkit. Ezen alkalomból
Önkormányzatunk két zászló átadásával emlékezik: az
egyiken a Szőzanyát, a másikon pedig István király koronájának felajánlását láthatjuk.
Önkormányzatunk Barbély János díszpolgár emlékére alapítványi szentmisét rendel.

Kiss József

Fücsökné Torma Lívia
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Pályázati felhívás
önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésére
Röjtökmuzsaj község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 55/2012. (VI.27.) önkormányzati
határozatában hozott döntése alapján, értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képezı alábbi lakásokat:
Röjtökmuzsaj, Röjtöki u. 19/a.
(röjtökmuzsaji 35/15. hrsz. – 761 m2, lakóház, udvar, gazdasági
épület, az ingatlanon található 69 m2 területő lakás.
A lakáshoz vezetı ivóvíz és csatornavezeték szolgalmi joga rögzítésre került.)
A lakás meghirdetett bruttó minimálára: 4.000.000.- Ft
Röjtökmuzsaj, Röjtöki u. 19/b.
(röjtökmuzsaji 35/15. hrsz. – 761 m2, lakóház, udvar, gazdasági
épület, az ingatlanon található 47 m2 területő lakás.
A lakáshoz vezetı ivóvíz- és csatornavezeték szolgalmi joga rögzítésre került.)
A lakás meghirdetett bruttó minimálára: 2.800.000.- Ft
A Röjtökmuzsaj, Röjtöki u. 19/a. és 19/b. lakások, az udvari melléképület és az udvar használati
megosztásáról, valamint a lakásokhoz vezetı ivóvíz- és csatornavezeték szolgalmi jogát rögzítı,
földhivatalba benyújtásra kerülı megállapodások, valamint ezek mellékletét képezı vázrajzok
áttanulmányozhatók az Önkormányzati Hivatalban.
Röjtökmuzsaj, Röjtöki u. 16.
(röjtökmuzsaji 35/1. hrsz. – 2.057 m2, lakóház, udvar, gazdasági épület,
4968/24000 tulajdoni hányad, a lakás 58 m2 területő)
A lakás meghirdetett bruttó minimálára: 4.600.000.- Ft
A meghirdetett lakások megtekinthetıek hivatali idıben, az önkormányzattal elızetesen egyeztetett
idıpontban.
A pályázatot zárt borítékban, személyesen, Röjtökmuzsaj község Képviselı-testületének címezve kell
benyújtani a röjtökmuzsaji Önkormányzati Hivatalban,
2012. augusztus 31. napján, déli 12 óráig.
Pályázatot nyújthatnak be:
- Akik legalább 2012. január 1-jétıl bejelentett röjtökmuzsaji lakcímmel vagy tartózkodási
hellyel rendelkeznek.
- A pályázatban be kell mutatni, hogy a vevı a vételárat hogyan kívánja megfizetni. (önerı
és a hitel mértéke, hitel esetén a kölcsönt melyik banktól igényli.)
- A pályázaton az nyer, aki a legmagasabb árú ajánlatot teszi.
- Azonos ajánlat esetén a gyermekes család elınyt élvez.
- A meghirdetett minimálár alatt benyújtott pályázat érvénytelen!
Pályázati díj:
200.000.- Ft, amely összeget a pályázat benyújtásakor Röjtökmuzsaj község
Önkormányzatának pénztárába kell befizetni.
A pályázati díj befizetése nélkül a pályázat érvénytelen!
Elnyert pályázat esetén a pályázati díj a vételárba beleszámít. Sikertelen pályázat esetén a
pályázati díj visszajár.
A pályázati díj az önkormányzatot illeti meg abban az esetben, ha az adás-vétel a vevı
hibájából hiúsul meg. (pl: a vevı eláll a vételi szándékától, vagy a vételárat a megadott
határidıre nem fizeti meg).
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Egyéb költségek
A tulajdonszerzéssel kapcsolatosan felmerülı, valamennyi költséget a vevık viselik. (ügyvédi költség,
illeték stb.)
A Képviselı-testület 2012 szeptemberének elsı hetében megtartásra kerülı testületi ülésen bontja ki és
értékeli a beérkezett pályázatokat. Döntésérıl - a testületi ülést követı 3 napon belül - írásban értesíti a
pályázókat.
Szerzıdéskötés és vételár kiegyenlítés:
A szerzıdéskötésre a testületi döntést követı 15 napon belül kerül sor. A vevınek az adás-vételi szerzıdés
aláírását követı 45 napon belül kell a vételárat megfizetni.
Amennyiben a szerzıdéskötéstıl számított 45 napon belül a vevı a vételárat az Önkormányzat számlájára
nem fizeti meg, a megkötött adásvételi szerzıdés hatályát veszti, a pályázati díjként befizetett 200.000.- Ft
az Önkormányzatot illeti meg.
Röjtökmuzsaj, 2012. július 30.
Községi Önkormányzat
Röjtökmuzsaj

Kirándulás Bécsbe
Június elején Önkormányzatunk kirándulást szervezett Bécsbe.
Reggel indult kis csapatunk, így már a délelıttbe is több program
belefért. Érkezésünk után a Természettudományi Múzeum ejtett ámulatba
gyermeket és felnıttet egyaránt. Majd belvárosi séta következett, egy
rendkívül szimpatikus és temperamentumos idegenvezetı kíséretével.
Körbejártuk „Bécsnek büszke várát”.
A délutáni program Schrönbunn volt. Itt egy kis teraszos körbenézés után
fakultatív program vette kezdetét. Voltak, akik a kastélyt szerették
volna megnézni, voltak, akiket az állatkert vonzott. De olyan is akadt,
aki a kastélyparkban gyönyörködött egy kellemes séta keretein belül. Aki
úgy gondolta, akár több mindenre is szakíthatott idıt a kora esti
indulásig.
Szép, tartalmas napban lehetett része mindenkinek, aki eljött!
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Ismét volt sportnap…
Idén, június végén, immáron ötödik alkalommal rendeztük meg
sportnapunkat az iskola udvarán.
Rendhagyó módon, délelıtt társadalmi munkával indult a nap. A
pályázati támogatás segítségével felújított focipálya megóvásának
érdekében kerítést „építettek” a fiúk, férfiak. Az oszlopok
betonozása egészen délig tartott. Ekkor Önkormányzatunk
jóvoltából vendégül láttuk egy finom ebédre a szorgos munkásokat.
Köszönjük a segítséget valamennyi résztvevınek!
Délután, a kezdésnek szánt kerékpártúrára már nagyon sokan
odaértek, így szép számú kerékpáros indult útnak a Júlia úton álló
vadászházhoz. Itt már frissítı italokkal várt ránk polgármesterünk,
ami a meleg idıben kifejezetten jól esett. Pár perc regenerálódást
követıen újra nyeregbe pattant csapatunk, és erdei ügyességi pályán próbálhatta ki tudását minden
merész „biciklista”.
Visszaérve az iskolaudvarra már kellemes illatok szálltak a
levegıben! Kisült a Nyugdíjas Klubnak köszönhetıen a kalinkó és
sóstangli! Csak úgy kapkodtuk a tálcáról!
Aztán kipihenve a mozgás és a meleg kelt tészta fáradalmait,
következett az elmaradhatatlan kötélhúzás és foci. Új sportágként
felkerült a palettára, mert igen jól debütált, a kocsi-tolás. Négy - öt
fıs csapatoknak kellett adott távolságra eltolni egy személyautót.
Erıben és lelkesedésben nem volt hiány! Aki akart, még pingpongozhatott, focizhatott. Akit ereje már elhagyott, az a
bográcsban fortyogó gulyásleves kevergetésével vezethette le az
eseménydús napot.
JÖVİRE IS VÁRUNK MINDENKIT!

KIRÁNDULÁS DUNAKILITIRE
Röjtökmuzsaj Községi Sportegyesület és a Vöröskereszt Helyi Szervezete mindenkit vár
a 2012. augusztus 18-án (szombaton) szervezendı kirándulására,
mely során a következı programokon lehet (semmi sem kötelezı) részt
venni:
• Kenuzás a Duna holt ágán
• Természetjárás a Szigetközben
• Séta a duzzasztómőhöz és a „nagy” Dunához
• Közös ebéd készítés, kóstolás (lecsó)
Utazás autóbusszal: Indulás 8.00 - kor a röjtöki bolt elıtti parkolóból
Várható hazaérkezés: 18.00 körül.
A programra 1000,- Ft hozzájárulást szedünk, mely az útiköltséget és az étkezést is magába foglalja. Italról
mindenki maga gondoskodik.
Jelentkezés és bıvebb felvilágosítás, Rozmán Nóránál legkésıbb augusztus 17-ig a 30/656-2858-as
telefonszámon.
Mindenkit szeretettel vár:
Röjtökmuzsaj Községi Sportegyesület és a Vöröskereszt Helyi Szervezete
6

Röjtökmuzsaji Kisbíró

• V. évfolyam • 2. szám • 2012. július

Vöröskeresztrıl
Május 30-án megtörtént a szokásos tavaszi véradás. 29-en adtak vért. Utána megválasztottuk az új vöröskeresztes
vezetıségi tagokat. Horváth Ágostonnénak aki lemondott vezetıségi tagságáról, megköszöntük sokéves munkáját.
Helyette új tagnak, Simon Gábornét választottuk. Így a helyi vezetıség jelenlegi tagjai: Elnök: dr Mag Adrienn
háziorvos, Titkár: Kovács Lászlóné, Véradás szervezı: Madarász Éva
További tagok: Lırinczné Balogh Zsuzsanna, Mészárosné Németh Krisztina, Rózsás
Györgyné, Simon Gáborné,
Köszönjük a véradóknak, az önkéntes segítıknek és az Önkormányzatnak a segítséget és
támogatást. A következı véradás novemberben lesz, ekkor az évi jubiláló kitüntetetteket
köszöntjük és az eseményre mindenkit, különösen a fiatalokat szeretettel várjuk.
„Adj vért és ments meg három életet”.
Kovács Lászlóné

EGYHÁZKÖZSÉGI HÍRMONDÓ

Zarándokút Jasna Gorára
2012. június 18-án zarándokútra indultunk Jasna Gorára. Többünknek nem ez volt az elsı
útja, mégis mindenki arcán a várakozás és izgalom jeleit véltem felfedezni. Szeretettel
üdvözöltük lelki vezetınket, Milus Ferenc Atyát is, aki szintén nagy lelkesedéssel tekintett
utunk elé. A nagy hıség Lengyelországban is útitársunk lett, így jól esett megpihenni elsı
állomáshelyünkön, a krakkói Isteni Irgalmasság Szentélyében. Mint mindig, most is szép
számmal imádkoztak lengyel hívık az Irgalmas Jézus elıtt.
Mi meglátogattuk a Szentek Közössége magyar kápolnát. Énekeltünk és imádkoztunk
hazánkért. Szent Fausztina nıvér sírjánál Ferenc Atya ismertette az Isteni Irgalmasság
történetét új zarándoktársainknak. Az este már Czestochowában ért bennünket.
Fáradságunkat hátrahagyva igyekeztünk a 21.00 órai Apel szertartásra. Könnyes szemmel
üdvözöltük a Szőzanyát és hálatelt szívvel köszöntük meg, hogy ismét itt lehetünk.
Reggel 6 órakor már ismét talpon voltunk, hogy részt vegyünk a kegykép nyitásán. Majd szentmisén vettünk részt a
kegykápolnában, ahol Ferenc Atya szentmisét mutatott be és egy zarándoktársunk orgonakíséretével, szép énekekkel
köszöntöttük a Szőzanyát. Felemelı élmény, nagy lelki feltöltıdés volt a Fekete Madonna közelében átélni, s megkapni a
szentmise kegyelmeit. A délelıtt múzeumok, kincstár látogatásával telt, Milus Atya idegenvezetésével. Mély benyomást
tett ránk a 2010. évi Szmolenszki légi katasztrófa áldozatainak emlékmőve.
Délutáni úti célunk Lesniow, a családok zarándokhelye volt. A gyönyörő parkban található templom messze földrıl vonzza
a látogatókat. Ittunk a templom mellett található forrásvízbıl is.
A következı napon ismét szentmisén vehettünk részt a Szőzanya Szentélyében, ahol külön áldást kapott 2
zarándoktársunk, akik a közelmúltban ünnepelték 40. házassági évfordulójukat. Könnyet csalt szemükbe a meghatottság
és az öröm. A délutáni nagy meleg és a közelgı vihar sem tántorított el bennünket, hogy közösen járjuk végig a keresztutat.
Az esti kegyképzáráson már kicsit szomorúak voltunk, hisz tudtuk, hogy másnap hazaindulunk. Csütörtök reggel a
Rózsafüzér királynıje kápolnában szentmisével búcsúztunk a Szőzanyától, melyen a lengyel és a magyar parlament
képviselıi is részt vettek. Zarándoklatunk során ismét megtapasztalhattuk a lengyel nép mély vallásosságát, erıs hitét
gyermekben, felnıttben és idıskorúakban egyaránt. Példaértékő az İ kitartásuk. Láttuk a boldogságot a kis elsıáldozó
fiúkban és lányokban, hogy a Szőzanya elé járulhatnak. Életre szóló útmutatást kapnak itt.
Ismét eljöttünk Jasna Gora hegyére, a pálos szerzetesek által ırzött Szőzanyához. Már most visszavágyunk hozzá, az İ
különleges Szentélyébe, ahol İ mindenki számára jelen van. Köszönjük Ferenc Atyának, hogy lelki vezetınk volt és mély
tartalommal töltötte meg számunkra ezt a 4 napot.
Hencz Éva
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A RÖJTÖKMUZSAJI KISBOLDOGASSZONY TEMPLOM

2012. ÉVI BÚCSÚI PROGRAMJA
Szeptember 7-én, Kisboldogasszony ünnepének elıestéjén 18,00 órakor szentmise,
utána Mária – keresés.
Szeptember 8-án, szombaton 19,30 órakor ünnepi szentmise, majd utána körmenet a
Muzsaji kápolnához.
Szeptember 9-én, vasárnap 9,00 órakor búcsúi szentmise.

Tisztelt Röjtökmuzsajiak, Kedves Hívek!
Elıdeink nagy nehézségek árán megépítették templomunkat és megırizték nekünk. Feladatunk ugyanezt
tenni. Néha áldozatot kell hoznunk, hogy elıbbre jussunk. Sajnos templomunk nem rendelkezik főtéssel,
most ezt a hiányosságot szeretnénk pótolni. Az egyházközségi képviselı-testület egyhangúan támogatta azt
a szándékot, hogy legyen főtés. Ez nem kis feladat, csak összefogással lehetséges. Az egyházközség anyagi
lehetıségei szőkösek, de megpróbáljuk több ütemben a kivitelezést. A kért árajánlat szerint a templom
padjainak főtéssel való ellátása és a szükséges rendszerfejlesztés költsége, a helyreállítási munkálatokkal
együtt 2,2 millió forint. Ennek az összegnek azonban csak a felét tudja az egyházközség biztosítani erre a
munkára. Beadtunk egy pályázatot is erre a célra, várjuk az eredményt, de ott is csak maximálisan 500 ezer
forintot remélhetünk.
Ezért az egyházközségi képviselı-testület úgy döntött, hogy a munkálatokat több ütemben valósítanánk
meg, annak függvényében, hogy a hívek mennyire támogatják az ügyet. Elsı ütemként a szükséges
hálózatfejlesztést és a fogadószekrényt valósítanánk meg, illetve a sekrestyébıl a padokig kiépítenénk a
vezetékrendszert. Ezután következhetne a padokban a főtıtestek felszerelése, annak függvényében, hogy
mekkora összeg jön össze.
Azt szeretnénk kérni a kedves hívektıl, hogy keresınként 5.000,- Ft -tal támogassák tervünk
megvalósítását. Természetesen, ha valakinek módjában áll nagyobb összeggel támogatni céljainkat, azt
szívesen fogadjuk.
Adományaikat - a főtés kiépítése érdekében - kihelyezett borítékba tegyék, írják rá nevüket és címüket,
majd a templomba erre a célra elhelyezett perselybe rakni szíveskedjenek.
Adományt fogadunk az Plébánia bankszámlájára is:
Róm. Kat. Plébánia Röjtökmuzsaj
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Számlaszám: 59500344-11090098
Támogatását elıre is köszönjük!

Szarka Gábor plébános
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KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉLETÉBİL
Ahogy eljött a jó idı, gyermeket és felnıttet is nehéz a négy fal között tartani. Ezért aztán
kizárólag szabadtéri rendezvényekre összpontosítottunk.
A húsvéti barkácsolás idén délelıtt volt az iskola udvarán. Óvodások, iskolások részvételével, a helyi
pedagógusok közremőködésével. Hogy mi minden készült? Hímestojás, asztaldísz, kedves kis figurák a
közelgı ünnepre.
Április közepén szemétszedéssel egybekötött társadalmi munka volt községünkben. Mindenkinek
köszönjük, aki munkájával segített!
Április 30-án aztán negyedik alkalommal állítottunk a Közösségi Ház elé májusfát. Gyerekek és
felnıttek is kaptak feladatot: szalagozás, fafaragás és állítás. Idén kivételesen „nagyra nıtt” a fa.
Olyannyira, hogy csaknem kifogott kis csapatunkon. Végül - némi segítséggel ugyan - helyére került a
vaskos májusfa. Aztán persze nem maradt el a „batyus piknik” sem közös munkánk tövében. A
beszélgetésnek, játéknak késı este szakadt csak vége.
Május 6-án ANYÁK NAPI MŐSORRA került sor a Faluház nagytermében. Felléptek az óvodások,
iskolások és a helyi moderntánc – csoport is.
A májusfa kiszedésére is közösen készültünk. Május végi idıjáráshoz képest zord, szeles, borongós
idıben. Így jobbnak láttuk, ha a megsült ételeket inkább a Közösségi Házban fogyasztjuk el.
Reméljük, mindenki jól érezte magát!
Idén második alkalommal rendeztük meg TANÉVZÁRÓ GYERMEKNAPUNKAT a Faluház környékén.
Igyekeztünk valamennyi fiatal számára érdekes programot összeállítani. Az eljött gyermekek
létszámából aztán arra következtettünk, sikerült! Elıször bohócok szórakoztatták a „nagyérdemőt”,
majd óriás fajátékokon próbálhatta ki ügyességét minden résztvevı. A gyerekekre várt finom lángos
is, amely osztatlan sikert aratott. Tele hassal aztán könnyen folyhatott a játék egészen este 8 óráig!
Jövıre veletek ugyanitt!

Július 16-20-ig NAPKÖZIS TÁBOR volt az iskolában. Idén természetesen a közelgı OLIMPIA
jegyében zajlottak a programok. Részletes beszámoló az ıszi számban.

Rozmán Nóra
9

Röjtökmuzsaji Kisbíró

• V. évfolyam • 2. szám • 2012. július

Óvodai krónika
2012. április 05.
Óvodai húsvétunkat sok-sok készülıdés elızte meg. Feldíszítettük az óvodát, énekeltünk, verseltünk, rajzoltunk. Az
óvodában nagypénteken ünnepeltünk, a gyermekek igazi, élı nyúl jelenlétében keresgélhették az elrejtett meglepetés
ajándékokat. Sokat beszélgettünk az ünneprıl, jelképekrıl, szokásokról, ki-ki hogyan ünnepli a húsvétot.
2012. április 14.
Társadalmi munka volt az óvodában és környékén. Az udvari favonatot sikeresen felújították és a babaház lépcsıje is a
helyére került. Az óvoda környékének nagytakarításában a dolgozókon kívül egy-két szülı is részt vett. Székeinket is
felújították, melyeket vidám színre festettünk, még hangulatosabbá téve a csoportszobát. Köszönjük a sok segítséget
és a finom ebédet.
2012. április vége
Betegség miatt két hétig vendég óvó néni volt óvodánkban, akit a gyermekek hamar megkedveltek. A Fertıdrıl érkezı
óvó néni kedves, barátságos, segítıkész, gyorsan megtalálta a közös hangot a gyerekekkel. Ez idı alatt igyekeztünk
bemutatni óvodánkat, kis falunkat, környezetünket.
2012. május 02.
Rosta Géza gitármővész tartott egy zenés elıadást óvodánkban, Nagyon jó hangulatot teremtett. Hozott még magával
sok érdekes ritmushangszert, amit aztán a gyermekek is megszólaltathattak.
2012. május 06.
A Faluházban tartottuk hagyományos Anyák Napi mősorunkat az iskolásokkal közösen. Versekbıl, énekekbıl, dalos
játékokból állítottunk össze egy csokrot ajándékként az édesanyáknak, nagymamáknak. A szál virág és a személyre
szóló ajándékok könnyeket csaltak az édesanyák, nagymamák szemébe. Nagycsoportosaink egy kis mesejátékkal
színesítették az ünnepet. A mősor végén az iskolásokkal együtt, egy szép, megható dalt énekeltünk.
2012. május 11.
Nagycsoportosaink és szüleik „Kishercegi bálon” vettek részt a fertıdi
Esterházy kastélyban, este 6 órakor. A gyermekek izgalommal készültek
erre az alkalomra, vitték magukkal az óvodában készített koronáikat. A
ceremóniamester mindenkit bemutatott személyesen, hercegi és hercegnıi
címmel felruházva. Egy aranyos bábelıadással szórakoztatták még a
gyermekeket, majd megvendégelték ıket finom süteményekkel és üdítıvel.
Persze a tánc és mulatság sem maradhatott el.
2012. május 16.
Fertıszentmiklóson, a Mővelıdési Házban zenés elıadáson vettünk részt a
gyermekekkel. A Hangraforgó együttes vidám mősorát néztük meg. Nagyon
jól éreztük magunkat, jókedvően telt a délelıtt.
2012. május 24.
Gyermek- és sportnapot tartottunk óvodánkban. Reggel mindenki a kedvenc közlekedési jármővével érkezett. Volt, aki
biciklivel, rollerrel, görkorcsolyával, motorral jött. Aki már tudott kétkerekőn biciklizni, az egy túrán vett részt a majorig, a
többiek a bolt elıtti téren felállított akadálypályán ügyeskedtek.
2012. május 25.
Ezen a délutánon tartottuk a tanévzáró ünnepélyünket és a nagycsoportosok ballagását. Kicsit eltérı volt az elızı
évekhez képest ez az ünnep: az év közbeni német foglalkozáson tanultakból is adtunk egy kis ízelítıt, valamint
lakodalmas játékot mutattak be óvodásaink. A néptánc elemeit is bemutatva állítottuk össze énekes – táncos
csokrunkat. Két testvérpár búcsúzott el ebben a tanévben az óvodától, elköszöntek társaiktól, óvó néniktıl és a dajka
nénitıl. Nagyon örültünk, hogy minden szülı részt tudott venni ünnepségünkön.
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2012. június 13.
Sopronban voltunk a gyermekekkel. Autóbusszal utaztunk és még a Tesco áruházban is jártunk. Megnéztük a
játékokat, valamint a zöldség- és halas részleget is. A Játékszigeten eltöltött idı örömteli volt, mindenki, mi felnıttek is
nagyon jól éreztük magunkat, sokat mozogtunk.
2012. június 14.
Fertıszentmiklósra kirándultunk. Két óvodásunk ott lakik, ıket látogattuk meg otthonukban. A közeli fagyizóban finom,
hős fagylalttal frissítettük fel magunkat. Szintén nem messze láthattunk háziállatokat, pónikat, kecskét, lovakat.
A délutánra szervezett gyermeknapra, a Faluházhoz is mindenki eljött.
2012. július
A nyár folyamán igyekeztünk óvodásaink otthonába ellátogatni, egy kicsit megismerni az otthoni szokásokat és
mindenkinél játszani. Ahova még nem jutottunk el, igyekszünk pótolni a nyár végén.
2012. július 14.
Autóbuszos kiránduláson vettünk részt az óvodásokkal és családtagjaikkal közösen. Úti célunk Sümeg, Balatonederics,
Balatongyörök volt. Együtt felmentünk a sümegi várba, majd továbbindultunk Balatonedericsre, az Afrika Múzeumba.
Megnéztük az állatokat, aki akart, pónizhatott is. Mindenki nagyon izgatott volt már, hogy mikor megyünk fürödni. A
Múzeum után jött a várva-várt lubickolás a Balatonban. Mindenki nagyon jól érezte magát, lepirulva, elfáradva tértünk
haza.
Kirándulásunk utazási költségét a helyi Közalapítvány finanszírozta, melyet hálásan köszönünk a magunk és a
gyermekek nevében is!

Róbert Sándorné
tagóvoda vezetı

Horváthné Németh Erika
óvodapedagógus
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SULI HÍREK
Horváth Imre: Mit kívánjak nyárra?
Homokvárhoz: kupacot,
Horgászoknak: kukacot,
Hegymászóknak: nagy hegyet,
hős fagyihoz: friss tejet,
folyópartra: fát, nagyot,
vakációt - száz napot!
Végre itt a nyár! A hosszú nappalok, a perzselı meleg, a nagy lubickolások, a strandolás idıszaka.
Elérkezett a várva-várt nyári szünidı is. Most sok ember mást is csinálhat, mint eddig, mert vége a sulinak,
mert sokan szabadságra mennek….egy kicsit könnyebb és vidámabb az élet.
Június 15-tıl elkezdıdött az iskolákban a nyári szünet, ami a gyerekeknek merı öröm. Félmillió család
számára viszont sokszor problémát okoz a gyermekek nyári felügyelete, hiszen 11 héten át kell gondoskodni
arról, hogy tartalmasan, vidáman, de biztonságban teljenek a napok. Jól jön ilyenkor a nagyszülık segítsége
vagy a nyári táborok kalandokkal teli programja, hiszen a szülık szabadsága általában rövidebb.
Az iskolákban ünnepéllyel és bizonyítványosztással fejezıdik be a tanév és kezdıdik a vakáció.
A Babos József Térségi Általános Iskolában is június 15-én késı délután került sor a hagyományosan vidám
tanévzáróra. Ebben az évben a 8. osztályosok ballagásával kezdıdött az ünnepség.

A meghívott vendégek köszöntése után az iskola igazgatója értékelte az elmúlt tanév munkáját.
Megköszönte a támogató intézmények, szervezetek, személyek segítségét, az iskola dolgozói és - nem
utolsósorban - a diákjai kitartó munkáját, mellyel lehetıvé tették, hogy eredményes évet zárhattunk be. A
legjobb teljesítményt nyújtók jutalomban részesültek.
Majd elhangzott a legjobban várt mondat: „ A 2011/12-es tanévet
bezárom.” Ezután került sor a bizonyítványok kiosztására.
Az ünnepséget vendéglátás és vidám játék zárta.
Most csend van az iskola környékén. Kisebb felújítások, a termek
rendezése után szeptember 3-án kezdıdik majd a tanítás.
Mindenkinek kalanddal teli, vidám vakációt kívánunk!
Babos József Térségi Általános Iskola minden dolgozója nevében:
Langóné Rozmán Mária
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Útinapló Brüsszelbıl…
Kedves Olvasók!
Nemrég kaptam a felkérést, hogy írjak néhány sort a Brüsszelben
eltöltött pár napomról. Most ennek igyekszem eleget tenni.
Hallássérült csoporttal utaztam a meghívásra. Kiruccanásunkat végig
kísérte egy stáb is, a Duna Televízió esélyegyenlıségi magazinmősora,
az Akadálytalanul munkatársai.
Megpróbálom dióhéjban leírni, mi minden történt velünk a pár napos
kirándulás alatt.
Az elsı megmérettetést sokak számára, (engem is beleértve) az elsı
repülés jelentette, amelyet igazság szerint mindenki nagyon élvezett.
Érkezésünk után máris belevetettük magunkat a programok sőrőjébe.
Még aznap megnéztük a Parlamentáriumot, ahol tájékoztattak minket az
Európai Unió mőködésérıl, felépítésérıl. Este vacsorameghívásnak
tettünk eleget, ahol nem mással találkozhattunk, mint dr. Kósa
Ádámmal, az elsı hallássérült képviselıvel, aki bekerült az Európa
Parlamentbe. Tulajdonképpen neki köszönhettük ezt a pár napot is, amit
Brüsszelben töltöttünk. Az este jó hangulatban telt, sokat viccelıdtünk.
Másnap aztán „húzós” napunk volt. Meglátogattuk az Európa
Parlamentet és voltunk a Bruck parkban. Itt megcsodálhattuk a MiniEurope nevezetességeit. A parkban 350 darab, 1:25 arányú makett
mutatja be Európa építészeti és természeti csodáit, híres látványosságait.
Érdekes módon Magyarországról nem a Parlament került megépítésre,
hanem a Széchenyi fürdı épülete. Végül az Atomium (102 méter magas,
kilenc bejárható gömbbıl álló vasszerkezet „modell”) tetejérıl
gyönyörködtünk a panorámában. Felejthetetlen volt!
A nap végén bementünk a belvárosba is, ahol megnéztük Brüsszel másik
nagy jelképét, a Manneken Pist, vagyis a pisilı kisfiút. A szobor néhány
sarokra a fıtértıl található. Általában beöltöztetik valamilyen aktualitás
szerint.
Az utolsó délelıttünkön magunk fedezhettük fel a várost, sajnos délután
pedig már indultunk is haza. Újabb repülıút, ahol szerencsére ezúttal az
ablak mellett ülhettem, így még nagyobb élményt jelentett, mint az oda
út.
Pesten már annak örültünk, hogy végre hazaértünk. Itt igaznak éreztük a
régi mondást, miszerint: „Mindenütt jó, de legjobb otthon!”
Elmondhatom, hogy csodaszép élményekkel lettem gazdagabb ennek az
utazásnak köszönhetıen!
Tóth Klaudia
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Községünkben elsőáldozók voltak
Szarka Gábor plébánossal
2012. április 29-én:
Kincses Martin
Halász Márk
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