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Áprily Lajos
Őszi muzsika
Galonya felett most a szél
az erdő lelkét rázza-rázza.
Suhogásában megremeg
a vadászház borona-váza.
Aranypénzét a megrohant,
riadó bükk jajgatva szórja.
A csapkodott, habos patak
piros levelek úsztatója.

A napjaim vasárnapok,
magam a lázas, régi gyermek.
A bükkökön nyestet lesek
s örülök mohának s epernek.

Hisztériás harkály sikolt Jaj, ha a nyárba visszaszállna...
Az üszkös csonkfenyők között
a szélcsapástól hull a málna.

Ha vendég jön, vendégeim
pásztorgyerek s esztena-lánya.
Rétemnek sok virága lesz,
nekem csak egy: a genciána.

A dorongúton a vihar
eszelős pásztorlányt daloltat.
A szomszéd málnavész körül
bozontos medve szimatolgat.

Ritkul a csokra s elmarad,
síró madár a házra röppen.
Kék-szajkótollas kalapom
megvizesül az őszi ködben.

A könyveket elhullatom,
egy lesz velem, Antigoné tán.
Írt szépségből csak ő marad
a havasi külön planétán.

Hűlő ködökből hó ered,
kék hóteteje lesz a háznak.
Csereklye-tűz. A farkasok
az Istenszéken orgonáznak.

Tartalom:
Egyházközségi hírek
A választás ürügyén
Idősek napja, kirándulás
Falunapról

2. oldal
3. oldal
5. oldal
6. oldal

Óvodai krónika
Suli hírek
Közösségi Ház életéből
Véradásról

6. oldal
7. oldal
8. oldal
9. oldal

Röjtökmuzsaji Kisbíró

• VII. évfolyam • 3. szám • 2014. október

Hírek az egyházközség életéből
Mint arról már értesültek a hívek, a nyár végére megújult a Muzsaji kápolna. Szeretném
megköszönni mindazok munkáját, akik segítettek a külső lábazati vakolat leverésében, a
takarításban. Mi is történt: a külső lábazat „lélegző” vakolatot kapott. A külső lépcsőt burkoltuk.
Belül megtörtént a kápolna festése, a szentély pedig márvány burkolatot kapott. A réztárgyakat
megtisztítottuk. Megújult a kápolna melletti kőkereszt és a Nepomuki Szent János szobor. A
munkálatok összköltsége 486.000,- Ft, melyet teljes egészében egy Muzsajról elszármazott
magánszemély (Sz. R.) fizetett. Hála és köszönet Lőrincz Ferenc kőműves mesternek, aki a
kőműves munkákat társadalmi munkában végezte.
Még a tanév elején szeretném felhívni az iskolások és szüleik figyelmét a rendszeres szentmisén
való részvételre. Ez az egyik feltétele a szentségek vételének (elsőáldozás, bérmálás)
November 1-jén Mindenszentek ünnepén
9.00 órakor lesz szentmise
(Parancsolt ünnep, kötelező a szentmisén való részvétel).
November 2-án Halottak napján
9.00 órakor lesz szentmise
November 5-től az esti szentmisék
17.00 órakor kezdődnek.
Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja és legalább
lélekben imádkozik a megholtakért, november 1-8-ig
mindennap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás,
áldozás, imádság a pápa szándékára.
Akik halottak napján (vagyis az azt megelőző nap
delétől a halottak napját követő éjfélig) meglátogatnak
egy templomot vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút
nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látogatáskor egy
Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell elimádkozni. Ez a
búcsú elnyerhető a megelőző vagy következő
vasárnapon és Mindenszentek ünnepén is.
Gárdonyi Géza UTRA-KÉSZÜLÉS. (1901. dec. 27.)
Beteg vagyok. Talán meg is halok.
Künn csöndes téli éj van. A kályha morog.
Jégfátyol fehérlik az ablakomon.
Imádkozom Miatyánk Isten, Mindeneknek Atyja,
kihez hajlunk, mint a fű a Nap felé, az én szívem kétség nem szorongatja,
midőn indulok végórám elé; a halál nékem nem fekete börtön, nem fázlaló, nem is rút
semmiképpen: egy ajtó bezárul itt-lenn a földön, s egy ajtó kinyílik ott-fenn az égen, - ez a halál.
Mért féljek, mint az állat? érzem, hogy fenn sok kedves orca vár.
És mégis ólomkézzel nyom a bánat, mint búcsúzót, ki a tengerre száll:
nem előre nézek, de mindig hátra. Óh, sirat engem két szegény kis árva!
Uram, engedd, ha új testem felöltöm, új testem mely a ködnél finomabb,
hadd maradjak, míg könnyeik letörlöm! hadd leheljek arcukra csókokat!
s mikor síromnál ereszkednek térdre, hadd súgjam nékik: Nézzetek az égre!....

Szarka Gábor plébános
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A választás ürügyén
A sors úgy hozta, hogy Kisbírónk őszi számának megjelenése az önkormányzati választás körüli időpontra
esett. Ez alkalom adja számomra azt a lehetőséget, hogy most ne csak a hétköznapi gondjaikkal,
örömeinkkel foglalkozzam.
Először talán, engedjenek meg néhány gondolatot a képviselői munkáról. A képviselői munka, a vállalt
feladat mellett megtiszteltetést, elismerést és bizalmat kellene, hogy jelentsen a megválasztottak
számára. A választók szavazatukkal felhatalmazást adnak a megválasztottnak arra, hogy a település sorsát
érintő ügyekben a legjobb tudásuk szerint döntsenek. Fontosnak tartom tisztázni, hogy a kormányzati
sugalmazással és a média hírekkel ellentétben a képviselői munka a hozzánk hasonló településeken nem jár
jövedelemmel. Aki ezt elvállalta nagyjából tisztában is volt ezzel. Akkor mégis miért adódik az a helyzet,
hogy a mostani választáson - először mióta választhatunk- csak épp annyi képviselő jelölt van a falunkban,
ahányan megválaszthatóak?
A fenti problémák okait az alábbiakban látom: terjed és egyre általánosabbá válik az a gondolkodásmód, ha
valakinek valamilyen gondja van, nem ő igyekszik megoldást keresni a problémára, hanem úgy gondolja
oldja meg az állam, vagy adott esetben az államot helyben képviselő önkormányzat. Az önkormányzattal
kapcsolatos elvárások egyéb területeken is nagyok. Mindent szeretnénk és azonnal. És természetesen úgy,
hogy a kisujjunkat se kelljen megmozdítani érte. Amíg otthon mindenki kénytelen megalkudni a gazdasági
helyzetével és rangsorolja a kiadásait, mintha az önkormányzatnál ez nem így lenne. Pedig ott is így van!
Az önkormányzat is csak annyit tud elkölteni, amennyit a bevételei engednek (sajnos nincs kulcsunk a
kincstárhoz!).
Rossz irányba változunk. „Ezer éves” hagyomány a falukban, hogy a portáját és annak környékét mindenki
rendben tartja. Egyre több a gondunk azokkal, akik ezt nem teszik meg. Vannak, akik az utcai
szemétgyűjtőkbe hordják a szemetüket. Amíg az 5-6 éve szervezett társadalmi munkán még 40-50 fő jelent
meg, addig az utóbbi években évi 1 alkalommal szervezett fél napos társadalmi munkákon az
önkormányzati dolgozókon kívül már mindig csak ugyanaz a 8-10 ember vesz részt. Pedig ha élhető szinten
akarjuk tartani a településünket, melléje kell állnunk, tenni és vállalnunk kell érte. Mindenkinek a saját
portája körül és a közösségi területeken is. Más ezt nem fogja helyettünk megtenni. Ha csak arra
hagyatkozunk, hogy az önkormányzat majd a költségvetésből mindent megold, szomorú lesz a vége.
A megnövekedett, sok esetben túlzó elvárásoknak nem lehet megfelelni. Különösen úgy, hogy az elért
eredményeknek sem tudunk igazán örülni. Pedig lett volna minek. Utakat újítottunk fel, egészségház épült,
megújult az iskola és a ravatalozók épületei. Sikerült a közterületeinket szépíteni és megkezdtük a járdák
felújítását is. De mindig vannak okosabbak, akik megmondják, hogy „mit és hogyan kellett volna.” Igaz, ők
talán nem a többség véleményét képviselik és többnyire nem azok közül kerülnek ki, akik tettek és
hajlandóak tenni is a falunkért valamit.
Tudom, nincs jó hangulata annak, amit a papírra vetettem. Úgy gondolom azonban a leírtaknak jelentős
szerepe van abban, hogy nincs az a nagy tolongás a jelöltségért. A képviselő munkát és felelősséget vállal.
Nem kevés idejét áldozza fel a közösségért végzett munkára. Közös érdekünk, hogy megbecsüljük és
segítsük őket közös céljaink megvalósításában, még talán akkor is, ha személy szerint nem minden esetben
és mindenben értünk egyet. Ha ez megvalósul, mindig lesz, aki felvállalja ezt a munkát és felelősséget és
nem idegenek döntenek majd arról, hogy mi lesz jó nekünk.
A fenti gondolatoknak a jegyében szeretném mindannyiunk nevében megköszönni Horváth Judit, Kincses
Balázs, Tóth Béla és Ujvári József képviselőknek az elmúlt ciklusban végzett lelkiismeretes munkáját.
Kincses Balázs és Tóth Béla, ha felkérésre is, de vállalta a folytatást. Horváth Judit elköltözött a falunkból,
így ő nem folytatja velünk a munkát. Köszönöm neki az elmúlt 4 évi együttműködést és azt külön is, hogy
elköltözése után is „muzsaji” maradt, ebben az időben is hozta és képviselte a településrész gondjait. A
kiemelkedő teljesítmény okán külön köszönet illeti meg Ujvári József alpolgármester urat, aki a képviselőtestületben 20 éven át szolgálta a falut, ebből 6 évig alpolgármesterként. Emberi hozzáállása, hely- és helyi
ismeretei hiányozni fognak a távozásával.
Köszönöm a hivatal dolgozóinak is az együttműködését. A helytállás ebben az átalakult világban sok
erőfeszítést és áldozatot követelt meg tőlük. Az elmúlt év ismeretében úgy értékelem nem jártunk jól a
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közös hivatallal. Nem Sopronkövesddel van a gond, hanem az összevonással. Az új felállással sokat
veszítettünk. Abban, hogy ennek a lakosság remélhetően csak kisebb részét érzékelte, jelentős szerepe van
az ő helytállásuknak.
Terveink és kilátásaink
A választások éve egybeesik az új 2014-2020 közötti Európai Uniós költségvetési ciklus kezdetével.
Számunkra megfoghatatlan mértékű sok - ezer milliárdos támogatás kerül ebben a ciklusban országunkba.
A kormány döntése alapján ennek az összegnek a 60 %- a a vállalkozások támogatására, munkahely
teremtésre, 40 %-a pedig közösségi célok megvalósítására kerül felhasználásra. A fő fejlesztési területek
már meghatározásra kerültek, a részletes pályázati feltételek kidolgozása azonban még folyamatban van.
Településünk anyagi lehetőségei az önálló fejlesztést továbbra sem teszik lehetővé. Az éves bevételek jó
esetben is csak a működés költségeit fedezik. Jelentősebb beruházást, felújítást továbbra is csak akkor
tudunk megvalósítani, ha ahhoz támogatást tudunk szerezni. A fentebb ismertetett EU támogatások
felhasználására meghatározott fejlesztési területek közül számtalan illeszkedik megoldandó feladatainkhoz.
Így az intézményeink öreg kazánjainak cseréje, alacsony fogyasztású közvilágítás, az óvoda épületének
felújítása, napelemes rendszerek építése saját energiaellátáshoz, járda- és út felújítás, kerékpárutak építése,
közösségi célú fejlesztések mind olyan területek, amelyeket hozzá tudunk illeszteni az országos
célkitűzésekhez. Mivel a részletes pályázati feltételek még nem ismertek és - „az ördög” a részletekben
rejlik alapon - nem tudjuk, hogy milyen valós lehetőségeink lesznek. A részletes feltételek fontosságára
csak egy példa a közelmúltból: az óvoda felújítására kész tervekkel rendelkezünk és részt vettünk már két
pályázaton is, sajnos sikertelenül. A közelmúltban újabb pályázat beadására volt lehetőség ahol, bár a fő cél
szempontjából teljesen megfeleltünk, de a részletekben nem tudtuk a kiírásnak eleget tenni, így nem is
nyújthattunk be pályázatot.
A pályázatok mellett, ha kisebb lépésekkel is, de megpróbálunk magunktól is haladni. Vannak a
költségvetésünkben olyan területek, ahol adott évi támogatást gördülő alapon, például a 2 évvel korábbi
ráfordítás alapján határozzák meg. Ezeken a területeken saját forrás feláldozásával igyekszünk egy
magasabb bázist elérni, amely aztán már folyamatosan képez egy elfogadható szintet az adott terület
fenntartási munkáira. Ilyen lehetőség az út, járda, temető fenntartás. Van ennek a megoldásnak persze
kockázata is. Például, ha a finanszírozási rendszert megváltoztatják, de ezt a kockázatot vállalnunk kell.
Az Közalapítvány és a Sportegyesület közreműködése céljaink megvalósításában nagy szerepet vállalt az
elmúlt években. Nélkülük kevesebbre jutottunk volna. Köszönjük a közreműködésüket és számítunk rájuk
az elkövetkezendő években is!
Kiss József
polgármester
A választások eredményei
2014. október 12-én tartott választások eredményei a következők szerint alakultak:
A választópolgári részvétel 39%-os volt.
Névjegyzékben szereplő választópolgárok száma:
368 fő
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:
142 fő
Polgármester választás eredménye:
Az érvényes szavazatok száma:
Kiss József
független jelölt
138 szavazat
A választás eredményes volt, a megválasztott polgármester Kiss József független jelölt.
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Képviselő választás eredménye:
Az érvényes szavazatok száma jelöltenként:
Kincses Balázs
független jelölt
Kovács Erzsébet
független jelölt
Szakál Szabolcs István
független jelölt
Tóth Béla
független jelölt

121 szavazat
111 szavazat
108 szavazat
109 szavazat

A választás eredményes volt, a megválasztott képviselők névsora:
Kincses Balázs, Kovács Erzsébet, Szakál Szabolcs és Tóth Béla
Megyei Közgyűlés tagjainak választási eredménye:
Az érvényes szavazatok száma listánként:
MSZP
19 szavazat
JOBBIK
11 szavazat
FIDESZ-KDNP
100 szavazat
DK
9 szavazat
Helyi Választási Iroda
Sopronkövesd
IDŐSEK NAPJA A FALUHÁZBAN
Idősek napi összejövetel volt a Faluházban október 17-én délután. Valamennyi, kora szerint már nyugdíjas
lakos meghívást kapott. A műsorban felléptek óvodásaink, iskolásaink. A vacsora után a nagylózsi Bel
Cantó Vegyeskar, majd a „Czenki Hársfa” néptáncosai szórakoztatták a közönséget. Végül Kovács Arnold
húzta a talpalávalót.

Kirándulás Göcsejre
Júliusban Sportegyesületünk és a Vöröskereszt helyi szervezete közösen, ismét szervezett kirándulást.
Ezúttal Göcsejre indultunk. Kellemes nyári idő lett útitársunk.
Délelőtt a Zalaegerszegen található Göcsej Múzeumot jártuk be. Falumúzeum házai közt ismerkedtünk a
múlttal, illetve a finnugor népek építési szokásaival. A férfiakat természetesen az olajfúrás történetéről
berendezett, szintén szabadtéri kiállítás kötötte le jobban.
Délután igazi göcseji tájban gyönyörködhettünk. Kustánszegre látogattunk el. Először közösen főztünk lecsót,
majd a közeli gyönyörű tájba simuló tó várt mindenkit. Szabadprogram keretében séta, strandolás és pihenés
közül választhattak. Így kellemes, ugyanakkor fárasztó napot tudhattunk magunk mögött a nap végére.
Elköszöntünk a göcseji tájtól és indultunk is. Aki eljött, nem bánta meg! Jövőre ismét tervezzük a folytatást…
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FALUNAP VOLT KÖZSÉGÜNKBEN
2014. augusztus 2-án
Idézzük fel a nap eseményeit…
Reggel kerékpártúrával indult a nap. Egészen Ebergőcig tekertünk, ahol frissítővel várták kis
csapatunkat.
A délelőtt folyamán a sporté volt a főszerep. Focimeccsekre került sor. Elsőként gyerekcsapatok
mérték össze futball-tudásukat, majd 4 csapat részvételével zajlottak a mérkőzések. Ebergőc, Muzsaj,
Röjtök és Nagylózs csapatok szerepeltek. A győzelem dicsősége ezúttal Nagylózs község fiainak jutott.
Délután a bolt előtti parkoló telt meg közönséggel és produkciókkal.
Először mese előadással vártuk a gyerekeket. A kisvakond világ körüli útján a kicsik is aktív szereplői
lehettek az előadásnak. Majd operett és örökzöld összeállítás következett, Csikó Teodóra és Takács
Zoltán szórakoztatták a közönséget.
Közben megérkezett a vacsora is. Köszönjük Fücsök Attilának, hogy ismét finom pörkölttel tölthettük
fel energiáinkat! Vacsora után meglepetésként Halász Márk dobolt, aztán igazi retro összeállítást
hallgathattunk Mohácsi Attila tolmácsolásában. Sötétedés után a kőszegi BE-JÓ tűztáncosai
varázsoltak forró hangulatot.
Aztán jöhetett a hajnalig tartó utcabál, a Rokonok nevű zenekarral.
Aki eljött nem bánta meg, tartalmas igazi nyári napot tudhat maga mögött!
Köszönjük mindenkinek a közreműködést, aki munkájával hozzájárult a nap sikeréhez!

Óvodai krónika
2014. szeptember - október
4 új kisgyermek érkezett csoportunkba, így óvodásaink létszáma 16 fő lett.
Szülinapok az óvodában. Ezekben a hónapokban négy gyermek születésnapját ünnepeltük az óvodában. A
tortán a megfelelő számú gyertyát meggyújtjuk és kis ajándékkal köszöntjük fel az ünnepeltet.
2014. szeptember 17. Bábelőadás az óvodában. A Csemete Bábszínház hozta el új meséjét, a Gőgös Gúnár
Gedeont. A baromfiudvarban játszódó mesének a gyerekek is szereplői lehettek. Szívesen vettek részt a
színes bábok közt a fordulatos mese cselekményében. Jó hangulatban, vidáman telt a délelőtt.
Szeptember, október: Séták, kirándulások, őszi levelek, termények gyűjtése. Az ősz a sok terményeivel, a
gyönyörű színben pompázó fáival, bokraival felhívja magára a figyelmet. Sétáink alkalmával mindig
figyelünk a szép dolgokra, a gyermekek zsebeiket megrakva érkeznek vissza az óvodába. Gesztenyét, diót,
különböző terméseket gyűjtünk és sok-sok színes levelet. Szárítjuk, préseljük őket, majd fűzért, képet
készítünk belőlük.
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Október közepén új óvó néni érkezett hozzánk Rozmán Nóra helyett, Szekér Anita személyében. A
gyerekek örömmel fogadták, a faluban tett séták során lelkesen mutatták be községünket az új óvó néninek.
Idősek napi köszöntőre versekkel, dalokkal készültünk.
Róbert Sándorné

Suli hírek
FERTŐDRŐL
A gyerekek legnagyobb sajnálatára véget ért a nyári szünet! Szeptember 1-jén a Babos
József Térségi Általános Iskola tanévnyitó ünnepségére került sor. Az elsősök
iskolakezdésük alkalmából verset szavaltak a nagyobbaknak.
Már a tanév elején megmérettetésre került sor. Papírgyűjtés volt iskolánkban. Röjtökre is
lehetett hozni az összegyűjtött újságot, a Hivatal mellett rakták le a gyűjtőkonténert.
Nagyon jó móka volt, mivel mi is segíthettünk. Sok hulladékpapír jött össze. Az eredmények
későbbre várhatók.
Lássuk, mi lesz még ezután:
Október 22.: Október 23-i megemlékezés
Október 23-31.: Őszi szünet ( okt. 22 - szerda utolsó tanítási nap nov.3 - hétfő első tanítási nap)
November 7. : Márton napi felvonulás
November 8. : Márton napi bál (felnőtteknek)
November 21. : Pályaválasztási szülői értekezlet 8.osztály
November 25. : Fogadóóra
December 5. : Mikulás
December 13. : Munkanap
December 19. : Babos nap, este karácsonyi ünnepség
December 22 - január 2. Téli szünet (dec. 19- utolsó tanítási nap jan. 5 - hétfő első tanítási nap.)
Bauer Ivett
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FERTŐSZENTMIKLÓSRÓL
Szeptember 1-jén újra megszólalt a tanév
elejét jelző csengő a Fertőszentmiklósi
Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskolában. Az
időjárás is siratta a nyarat, ezért az iskola
aulájában tartottuk tanévnyitó ünnepségünket.
Az első osztályosok, köztük Dávid és Flórián,
verssel kezdte meg az első osztályos
tanulmányait.
Szeptember 17-én és 18-án (szerdacsütörtök) a rossz idő miatt többszöri halasztás után, végre megtarthattuk papírgyűjtésünket. Több
konténernyi újság- és kartonpapír gyűlt össze. Minden osztály kitett magáért, de a legnagyobb
mennyiségű papírt az alsó tagozaton a 3.B osztály hozta, a felsőben az 5.A gyűjtötte.
Szeptember 27-én szombaton Szüreti Fesztivál volt, ahol kora délután lovasok és veterán autók,
motorok vonultak fel az utcán. Később, a Művelődési Ház udvarán színes műsor szórakoztatta a
nézőket, a konferencia teremben festménykiállítást tekinthettek meg az érdeklődők. 20:30-tól
Országos Szent Mihály Napi Tűzgyújtás volt látható.
Október 6-án a 7. B osztályosok műsorával emlékeztünk meg az aradi vértanúkról.
Október 7-én a 8. B osztály adott emlékműsorával tisztelegtünk iskolánk névadója, Felsőbüki Nagy
Pál előtt.
Elkövetkezendő programjaink:
Októbr 22.:Október 23-i megemlékezés
Október 23-31.: Őszi szünet ( okt. 22 - szerda utolsó tanítási nap nov.3 - hétfő első tan nap)
December 15-19. : Alsós projekthét
December 22 - január 2. Téli szünet (dec. 19- utolsó tanítási nap jan. 5 - hétfő első tanítási nap.)

Halász Patrícia
KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉLETÉBŐL
Ősz elején immár új helyen, a volt iskola épületében megkezdte működését a Közösségi Ház.
Ide várjuk a fiatalokat és természetesen a Nyugdíjas Klubba is szeretettel látunk mindenkit,
szerdánként 14.30 órától. Régi és új tagokat egyaránt!
Közösségi Ház és Könyvtár nyitva tartása:
szerda
14.30-18.30
péntek
14.00-20.00
8

Röjtökmuzsaji Kisbíró

• VII. évfolyam • 3. szám • 2014. október

Adj vért és ments meg három életet!

Felhívás véradásra!
Aki vérét adja, az saját magát adja, hálát és köszönetet nem várva. Aki vért ad, az életet
ad. Nagyon fontos tehát, hogy minél több embertársunk véradó legyen.

Szeretettel várunk minden kedves, régi és új véradót
2014. október 29-én, szerdán 16.30 és 19.00 között a Faluházban
az idei év második véradására.
Sokan talán nem is ismerik a véradás menetét, ezért el sem gondolkodnak azon, hogy adjanak vért. Íme egy
kis segítség nekik:
A véradás az a segítségnyújtás, amikor önkéntesen, saját vérünkből csekély mennyiséget más személy
számára felajánlunk úgy, hogy az alkalmas legyen a beteg gyógyítására.
Véradó lehet mindenki, aki egészséges betöltötte a 18. életévét, de még nincs 66 éves, és testsúlya
meghaladja az 50 kg.
Nők évente háromszor, férfiak évente ötször adhatnak vért. Két véradás között minimum 56 napnak kell
eltelnie.
A véradás alkalmával steril vérvételi zsákba, egyszer használatos tű segítségével 4,5 dl teljes vért
vesznek le, és egy keveset a vizsgálathoz mintacsövekbe. A véradás 30-45 percet vesz igénybe,
adatfelvétellel és kivizsgálással együtt.
Fontos a véradás előtti folyadékfogyasztás, mely segít a véradás alkalmával levett plazma pótlásában, és
ha megfelelő mennyiségű folyadék van a szervezetben az erek teltebbek, a vénák jobban láthatók,
könnyebb és gyorsabb a vérvétel.
A véradás egyben szűrővizsgálat is.
Aki nem tud, vagy nem szeretne véradó lenni, de más módon támogatná a Vöröskeresztet, van lehetőség
anyagi hozzájárulásra is.
A véradás után vendégül látjuk véradóinkat és köszöntjük a többszörös kitüntetetteket.
Önkéntes véradók százezrei igazolják az emberek önzetlen segítőkészségét. Ez egy olyan erkölcsi érték,
amely a mai világban példaértékű. Ezért kell megköszönnünk személy szerint minden véradónak a szeretet
cselekedetét, mellyel embertársaiknak önzetlenül segítenek.
Kérjük, hogy a véradásra személyi igazolványát, (vagy jogosítványát, vagy útlevelét) lakcímkártyáját és
TAJ kártyáját minden alkalommal hozza magával!
Mindenkit szeretettel várunk!

Helyi szervezete nevében: Kovács Lászlóné titkár
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És most lássuk, milyen programok várhatók a községben az elkövetkezendő hetekben:
Október 27-29. (hétfőtől szerdáig): ŐSZI KAVALKÁD GYEREKEKNEK
Október 29. (szerdán) 16.30-19.00 között: VÉRADÁS
November 11-én (kedden) 16.30 óra: MÁRTON NAPI LAMPIONOS FELVONULÁS
November 30-án (vasárnap) 15.00 óra: ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS a Faluháznál
majd ADVENTI VÁSÁR a Nagyteremben
December 7-én (vasárnap):
BÁBELŐADÁS – MIKULÁSSAL a Faluházban
December 14-én (vasárnap) 16.00 óra: FALUKARÁCSONY
December 19-én (pénteken) 17.00 óra: Barkács délután a karácsony jegyében
A programok részletes leírását a hirdetőtáblákon és honlapunkon a későbbiek folyamán
olvashatják a kedves érdeklődők.

Röjtökmuzsaji Kisbíró
Kiadja:
Röjtökmuzsaj Önkormányzata
Felelős kiadó:
Kiss József polgármester
Szerkeszti:
Rozmán Nóra,
Fücsökné Torma Lívia
Cím:Polgármesteri Hivatal
9451 Röjtökmuzsaj
Röjtöki út 193.
Telefon: 99/544 052

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk
2014. november 11-én 16.30-tól
MÁRTON NAPI LAMPIONOS FELVONULÁSRA
A Közösségi Ház elől egy kis hagyományfelelevenítés után indul a „menet” egészen a
Faluházig, ahol forró tea és almás lepény várja
résztvevőket.

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