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MEGHÍVÓ
Röjtökmuzsaji Falunapra
2011. augusztus 6. (szombat)
A FALUNAP PROGRAMJA:
8.00
10.00
11.00
14.30
17.00

19.30

Zenés ébresztı a helyi gyermekekkel végig a falun
Szentmise
Egészségház ünnepélyes átadása
Sportdélután a focipályán
Focimeccsek 4 csapat részvételével
Zenés-táncos összeállítás a bolt elıtti parkolóban
17.00 Movement Dance School helyi csoportjának bemutatója
17.15 Jaffa Slágercsoport válogatása a 70-es, 80-as évek magyar
dalaiból
18.00 Lajta László Néptáncegyüttes mősora
18.20 Rugli Béla tangóharmonikás nosztalgiaestje
19.00 Czenki Hársfa Néptáncegyüttes produkciója
Vacsora

Vacsora utáni desszertként szívesen fogadnánk bármilyen – lehetőleg - „száraz” süteményt attól, aki
szívesen készít édességet. A süteményt augusztus 6-án a Faluházban lehet leadni
14.00-15.00 között.

20.00
21.00
22.00

Utcabál kezdıdik hajnali 2 óráig
Zenél: Kiss József
„Túl az Óperencián…” operett összeállítás Tóth Éva és
Leblanc Gyızı elıadásában
Tombolasorolás

Szeretnénk kérni tombolatárgyak felajánlását a lakosság és a vállalkozók részéről is, melyet augusztus
5-ig a Közösségi Házban lehet leadni!
Mindenkit szeretettel vár:
Röjtökmuzsaj Község Önkormányzata!

Tartalom:
Falunapi meghívó
Önkormányzati hírek
Pályázatokról
Wimpassing
Kirándulásról, Véradásról

1. oldal
2. oldal
4. oldal
4. oldal
5. oldal

Zarándokút
Suli hírek
Óvodai krónika
Közösségi Ház életébıl
Sportnapról

6. oldal
7. oldal
8. oldal
10.oldal
11.oldal
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Önkormányzati hírek
Önkormányzatunk számlavezetı pénzintézete 2011. augusztus 1-jétıl a Rajka és Vidéke
Takarékszövetkezet lesz.
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy utalás esetén az alábbi számlaszámokat szíveskedjenek használni.

Építményadó számla

59500320

-11088633

Telekadó számla

59500320

-11088750

Iparőzési adó számla
Késedelmi
pótlék
számla
Talajterhelési számla
Gépjármőadó számla
Befejezett
vizi
közmő
beruházás
lebonyolítási számla

59500320
59500320

-11088657
-11088688

59500320
59500320
59500320

-11088695
-11088743
-11088781

A gyógyszertár kiköltözését követıen a volt posta épületének átalakítását megkezdi a Takarékszövetkezet,
amely elıreláthatólag heti két napot tart majd nyitva.
A helyi adók – különösen a gépjármőadó – 2011. II. félévi befizetését szeretnénk kérni a lakosságtól,
csekkes feladás helyett szíveskedjenek a Takarékszövetkezet helyi betétgyőjtıjénél, a Röjtöki u. 95. szám
alatt befizetni. A továbbiakban pedig az Önkormányzat felé teljesítendı befizetések - a korábbi sárga
csekkek helyett - a volt posta épületében kialakításra kerülı új Takarékszövetkezeti fióknál befizethetık
lesznek nyitvatartási idıben. Ha ezt a lakosság megteszi, jelentıs postaköltséget tudunk megtakarítani a
sárga csekkek kezelési díjának kiiktatásával.
Felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét az ingatlanok főnyírására, gyommentesen tartására. Sok
bosszúságot okoz a portáját, kertjét rendben tartó ingatlantulajdonosnak, ha a szomszéd elhanyagolt, gazos
területtel rendelkezik. Mindenkinek kötelessége az ingatlan és az ingatlan elıtti, melletti közterület
főnyírása, gyommentesítése. Aki ezen kötelezettségének nem tesz eleget, felszólítást küldünk, majd a
gyommentesítés elvégzésérıl kiállított számla mellé bírság kiszabása lehet a következı lépés.
Az utóbbi idıben nagyon megszaporodtak községünkben éjszakánként az utcán parkoló autók. Kérünk
mindenkit, hogy saját érdekükben is, éjszakára járjanak be gépjármőveikkel az udvarra.
Pályázati sikereink kapcsán új eszközökre tettünk szert:
A Röjtökmuzsaj községért Közalapítvány pályázaton elnyert támogatásával Faluházunk nagyterme 100 új,
egyforma székkel gyarapodott (a régieket értékesítettük a lakosságnak). Továbbá hangosítást, projektort és
fényképezıgépet vásároltunk, amelyeket a legutóbbi rendezvényeink alkalmával már ki is próbáltunk. A
fejlesztés költsége 1.100. 000 Ft volt.
Önkormányzatunk Leader forrásból elnyert támogatásából a Közösségi Ház három új, korszerő
számítógépet kapott nyomtatókkal, szoftverekkel, valamint egy új fénymásolót is vásárolhattunk. A
Közösségi Ház új asztalokat, székeket kapott. Ez a fejlesztés 1.250. 000 Ft összegő volt.
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Önkormányzatunk Képviselı-testülete döntést hozott arról, hogy 2012. január 1-jétıl a RöjtökmuzsajEbergıc Körjegyzıségéhez Csapod község Önkormányzatának csatlakozási szándékát támogatja. Ha
mindenben meg tudunk egyezni és a társulási megállapodás megkötésre kerül, úgy a jövı évtıl Hivatalunk
látja az ebergıci mellett a csapodi feladatokat is.
Egészségházunk a tervezett idıre elkészült és 2011. július 14-én megkaptuk a használatbavételi engedélyt
is. Szeretnénk, ha augusztus 1. hetétıl már az új épületben lenne a rendelés. Az egészségház ünnepélyes
átadója Falunapunk keretében, augusztus 6-án lesz. A 10.00 órakor kezdıdı szentmisét követıen kérjük a
lakosságot, hogy sétáljanak az Egészségházhoz, s legyenek részesei az épület átadásának, felszentelésének.
Az átadást követıen pedig nézzenek körül új, korszerő épületünkben!
Az óvoda és az önkormányzati konyha 2011. július 25-étıl 5 hétre leáll. Ezen idı alatt azok részére, akik ezt
kérték, a fertıszentmiklósi Sziszi Vendéglı szállítja az ebédet.
Megújult községünk honlapja. Akinek lehetısége van, s érdeklıdik, új képeket, információkat találhat a
www.rojtokmuzsaj.hu elektronikus oldalon. Igyekszünk megörökíteni a rendezvényeinket, a Képviselıtestület által hozott rendeleteket, döntéseket is feltesszük a honlapra. A hirdetıtáblára kifüggesztett
hirdetmények, valamint a Kisbíró újságunk is olvasható a weboldalon.
A Miseút összetört részének javítása érdekében már tavaly ısz során felvettük a kapcsolatot a Vízügy
Csornai Üzemmérnökségével, aki elismerték a károkozást és 2011 tavaszára megígérték a helyreállítását. A
késedelmet az okozza, hogy a költségvetésük jelentıs részét zárolták, így a dolgozói bérek kifizetésén kívül
nincs semmilyen forrásuk a helyreállításra. A kapcsolatunk folyamatos, ígéretet kaptunk arra, hogy amint
anyagi lehetıségeik ezt engedik, elvégzik a munkát.
A Vízügy gépei a közelmúltban több héten át dolgoztak a falunk melletti Ikva szakaszon, mederkotrási és
helyreállítási munkákat végezve. A munkát, amelynek keretében megújult a röjtöki szakasz: a gyalogoshíd
és a fertıszentmiklósi községhatár közötti részen, egy elkülönített pénzügyi keret terhére végezték.
A nyár folyamán – a költségvetésben tervezettekkel egyezıen – szeretnénk az iskolakezdési támogatásokat
kifizetni. Az érintettekhez eljuttatott nyilatkozatokat kérjük, hogy augusztus 10-ig visszaküldeni
szíveskedjenek.
• A Fertıdi Babos József Térségi Általános Iskolába járó gyermekek tankönyveinek és bérletjegyének
költségét az Önkormányzat fizeti.
• Azok az általános iskoláskorú röjtökmuzsaji tanulók, akik tankötelezettségüket nem a Fertıdi
Általános Iskolában teljesítik és ingyen tankönyvre nem jogosultak, 7.000.- Ft összegő tanévkezdési
támogatást kapnak, amennyiben a család 1 fıre jutó nettó jövedelme a 85.500.- Ft-ot nem haladja
meg.
• A közép- és felsıfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló diákok 10.000.- Ft összegő
tanévkezdési támogatásra jogosultak, amennyiben a család 1 fıre jutó nettó jövedelme a 85.500.- Ftot nem haladja meg.
Önkormányzatunk még az idei évben szeretné megvalósítani az alábbi felújítási, javítási munkákat:
Faluház lábazatának javítása, játszótéri asztalok, padok és a buszmegállók festése, a konyha egészségügyi
meszelése, óvoda tetıszerkezetének javítása.
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Pályázati terveink
A napokban írtunk alá egy konzorciumi megállapodást, amellyel részesei lettünk a Sopronhorpács
Önkormányzat gesztorságával benyújtandó, 10 települést magába foglaló kerékpárút építési pályázatnak. Ez
a pályázat Zsirától Fertıszentmiklósig valósítaná meg - az elsısorban belterületi - kerékpáros átkelı
szakaszok kiépítését, illetve kitáblázását. Ez a pályázat 85%-os támogatottságú, Önkormányzatunkat kb. 2,5
millió Ft önrész terhelné megvalósítás esetén. A pályázat benyújtására július végén kerül sor, az elbírálás
pedig legkorábban 2012 tavaszára várható.
A közös pályázat mellett, a 2011 szeptemberében megnyíló Leader forrásokra is szeretnénk benyújtani
támogatási kérelmet. Ezen tervek között a Röjtöki templom és a Muzsaji kápolna körüli terület rendezése
szerepel. A tervek jelenleg készülnek, az elsı egyeztetések – amelyben kikértük az egyházközség vezetı
testületének véleményét is – már megtörténtek.
A Leader forrás más jogcímein pedig, a jelenleg funkció nélküli volt iskola és lakás épületének közösségi
célú átalakítását és az épület felújítását szeretnénk elvégezni. Az elképzelésünket két külön pályázat
keretében tervezzük megvalósítani. Jelenleg a belsı felújítás terve készül, amelyre a pályázatot várhatóan
szeptemberben tudjuk benyújtani. A külsı felújítás pályázatát majd egy késı ısszel vagy a tél elején
megjelenı kiírásra tudjuk elkészíteni. Ha a terveink megvalósulnak, a falu közösségi életével kapcsolatos
igényeknek itt, egy helyen tudnánk megfelelı feltételeket biztosítani. Terveink szerint a ház elsı részében
kapna helyet a könyvtár, az „eMagyarország Pont” számítógépekkel, valamint egy nagy közösségi terem a
gyermekfoglalkozások és a nyugdíjas klub számára. A hátsó részen, a helyiségek összenyitásával egy
nagyterem kerülne kialakításra, amely a kondizásnak, a gyermektáncnak és a felnıttek tornájának adna
helyet. Terveink szerint maradna hely egy helytörténeti kiállítás részére is. Ezt követıen a felszabaduló,
jelenlegi Közösségi Háznak majd az értékesítését tervezzük.
A pályázatok figyelése, elıkészítése, megírása, majd a megvalósítása és elszámolása nagyon sok munkát és
energiát igényel, de a pályázati lehetıségek kihasználása létkérdés számunkra. A csökkenı adóbevételeink
mellett így tudunk csak az érdemi fenntartási és fejlesztési feladatokat végrehajtani. Igyekszünk ezért nyitott
szemmel járni, hogy minden megnyíló lehetıséget kihasználhassunk.
Kiss József

Fücsökné Torma Lívia

Partnerközségünk címeravatója
Május 22-én partnerközségünkbe, az ausztriai Wimpassingba kapott meghívásnak tettünk
eleget. Címeravatóra vártak minket. Mint utóbb kiderült, tartományuk is évfordulóját
ünnepelte.
A délelıtti program szentmisével indult, majd köszöntık sora következett. Wimpassingi
iskolásokkal közös produkcióban vettek részt gyermekeink, két nyelven is énekeltek
együtt.
Ajándékul falubelijeink táncos produkciója mellé, a „Czenki Hársfa”
Néptáncegyüttes bemutatóját is
átadtuk az ünnepelt településnek. A
program után ebédre is marasztaltak
bennünket, így kora délutánig
beszélgettünk vendéglátóinkkal.
Köszönjük,
hogy
együtt
ünnepelhettük Wimpassing életének
ezen jeles eseményét!
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Rhododendronok között jártunk….
A természettel bármikor és szinte bárhol találkozhatunk. Sétálhatunk tóparton, erdıben vagy rétek sokszínő virágai
között. Élvezhetjük a pillanatot, amivel az adott táj megajándékoz bennünket. Az arborétumban tett séták teljesen
mások.
Egymástól kis távolságra helyezkednek el különbözı növénytársulások, néha növényritkaságok, melyeket csupán
hosszú fáradságos utazások árán tudnánk megcsodálni valódi
élıhelyükön. A különbözıségük ellenére mégsem egy szétesı
zöld mozaikot látunk, hanem illeszkedı egységeket, amelyek
képesek egymásba fonódni, egymáshoz alkalmazkodni. Ez az
egység hozza létre a kertek varázsát, amely olyan erıs, hogy
lelkiállapotunkat, gondolataink tisztaságát, szabadságérzetünket
képes befolyásolni.
A Jeli Arborétumba a havasszépe (rhododendron) tömeges
virágzása vonzza a legtöbb látogatót. Május és június
hónapokban a kert virágruhába öltözik. A nagymennyiségő
virág, változatos színeivel és bódító illatával ejti ámulatba a
látogatókat, közte lelkes túrázó kis csapatunkat is.
Vöröskereszt Helyi Szervezete és Önkormányzatunk közös
szervezésében május 14-én, szombat délután jártuk be a
tündérkertnek is beillı arborétum útjait.
Felejthetetlen élményben volt része annak, aki eljött!

Véradásról
A Vöröskereszt Helyi Szervezete és a Soproni Vérellátó Állomás szervezésében 2011. május 24-én
véradásra hívtuk falunk egészséges, felnıtt lakosságát. Köszönjük mindazoknak, akik meghallották
felhívásunkat és eljöttek, hogy karjukat nyújtsák, és éltetı vérükkel segítsék beteg embertársaikat.
A véradáson megjelent 41 fı, vért adott 37 fı. Mindenkinek hálásan köszönjük a részvételt, fıleg a
fiataloknak,
akik
egyre
többen
eljönnek,
hogy
vérükkel
segítsenek.
Szeretném röviden bemutatni a véradás történetét, miért van szükség véradókra és ki lehet véradó?
A véradás története:
A vért a 20. század eleje óta használják, mikor is a különbözı vércsoportok meghatározásának
köszönhetıen a donort és a beteget elfogadható biztonsággal lehetett párosítani. Azóta már a gyógyítás
nélkülözhetetlen kellékévé vált. A nagyobb mőtéteknél, bizonyos életmentı kezeléseknél és a gyógyszerek
gyártásánál is nagy szerepet játszik. Ezért csak az önkéntes véradókra számíthatnak a vérre szoruló
betegek. Az 1960-as évek óta alkalmazott, egyszer használatos vérvételi eszközök biztosan veszélytelenek,
sem AIDS-t, sem más fertızést nem okozhatnak. A véradás önzetlen segítségnyújtás másoknak, olyan
gesztus, amely mindenképpen megbecsülést érdemel!
Ki lehet véradó?
Véradó bárki lehet, aki egészségesnek érzi magát:
- elmúlt 18 éves, de még nem töltötte be a 65. évét
- testsúlya meghaladja az 50 kg-ot
- nem vérzékeny
- nem szoptató anyuka
Miért van szükség véradókra?
- mert a vér semmivel nem pótolható
- mert évente 400 ezer vérre, vérkészítményre szoruló beteg van
- mert a vörösvérsejt-koncentrátum legfeljebb 35 napig tárolható
- mert a folyamatos és kiegyensúlyozott vérellátást a véradók biztosítják
- mert a 4 millió lehetséges véradóból csupán 250 ezer a rendszeres donor
Községünkben a következı véradás novemberben lesz, amely után ünnepségre is sor kerül.
Köszönteni fogjuk a többszörös véradókat és átadjuk a kitüntetéseket.
Kovács Lászlóné
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EGYHÁZKÖZSÉGI HÍRMONDÓ
Zarándokút Czestochowába
2011. június 27-én, Szent László napján, szentmisével indult zarándok
utunk Czestochowába, Milus Ferenc Atya vezetésével. Nagy örömmel
jelentkeztem, hisz nagymamám 2 alkalommal is elzarándokolt Jasna
Górára és nagyon mély nyomott hagyott bennem, ahogy ı élményeit,
benyomásait átadta nekünk.
Utunk elsı állomása Krakkóban az Isteni Irgalmasság Szentélye volt.
Épp az irgalmasság órájában, délután 3 órakor értünk oda, amikor
rózsafüzért imádkoztak a lengyel hívık. Már itt tapasztalhattuk a
lengyel nép oly sokat emlegetett vallásosságát. Mi, a Szentek
Közössége magyar kápolnában imádkoztunk rózsafüzért hazánkért,
nemzetünkért, majd meglátogattuk Szent Fausztina nıvér sírját.
Este már Czestochowába vettünk részt a kegykép lezárásán. Utána kis
éjszakai idegenvezetésben volt részünk Ferenc Atya jóvoltából, akinek,
mint tapasztalhattuk, Jasna Góra az otthona, nekünk, híveinek pedig
bizton mondhatom, lelki megújulásunk helyszíne lett.
Másnap reggel szentmisén vettünk részt a kegykép elıtt, majd
Lesniowba, szintén a Szőzanya templomába, a családok
zarándokhelyére látogattunk el és énekkel, imával köszöntöttük a
Szőzanyát. Visszatérve Czestochowába múzeumokat látogattunk, ahol
Ferenc Atya remek idegenvezetınek bizonyult. Késı délután fogadtuk
az uniós elnökség átadásának alkalmából egyidejőleg ideérkezı, kb. 750 magyar zarándokot és együtt virrasztottunk a
Szőzanya kegyképe elıtt. Különleges alkalom volt ez, hisz most nem a szokásos idıben, este 9 órakor, hanem éjfélkor
zárták le a képet, miközben mi a magyar himnuszt énekeltük. Felemelı élmény volt.
A késıi nyugovóra térés után reggel 6 órakor már talpon voltunk, hogy ne maradjunk le a kegykép nyitásáról, melyen
ismét nagyon sok helyi hívı is részt vett. Délelıtt fogadás volt a zarándokoknak, ahol Marian Waligora Atya
ismertette a kolostor történetét és ajándékot is kaptunk. Ezután következett az ünnepélyes szentmise, melyet Székely
János püspök úr mutatott be, közösen imádkoztuk el a felajánló imát.
A délutáni esı sem tudta elmosni lelkesedésünket, mikor közös keresztútra indultunk zarándoktársainkkal együtt.
Vihar készülıdött, de az égiek is velünk voltak és mire a 2 órás keresztúti ájtatosság végére értünk a nap is kisütött. A
közös szentolvasó imádkozás után megható volt a pillanat, mikor a pálos szerzetesek átadták a magyar népnek
ajándékukat, a Fekete Madonna kegyképének másolatát, mely ma már Budapesten a Szent István Bazilikában látható.
A lengyeleknek szokásává vált, hogy életüknek számtalan kérdését, különbözı fontos pillanatát ehhez a Kegyhelyhez
kössék. Pl. nagyon sok elsıáldozó gyermeket láttunk, akik szép fehér ruhájukban imádkoznak a Szőzanya elıtt.
Szokásuk a lengyeleknek, hogy minden problémával eljönnek Jasna Górára, hogy mindent elmondjanak a
Szentanyának. İ itt valami különös módon létezik. Jelen van. Jelen van mindenki számára, aki hozzá zarándokol.
Aki, egyszer nála jár, mindig visszavágyik hozzá.

Köszönjük Ferenc Atyának, hogy eljuthattunk a Szőzanya különleges Szentélyébe, a Fényes Hegyre.
Letettük kéréseinket a Szőzanya lábai elé, és reméljük lesz alkalmunk még együtt hálát adni.
Henz Éva
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SULI HÍREK

ó.. ió…….. vakáció!
Végre elérkezett a várva-várt nyári szünidı! Kis- és nagydiákok életében a gondtalan pihenés,
izgalmas kalandok, vidám táborok, rengeteg új felfedezés, tanulás… megannyi élmény ideje,
melyekrıl majd jókat lehet beszélgetni szeptemberben, de egész tanévben is.
A tanévet hagyományosan vidám tanévzáró ünnepéllyel búcsúztatták a fertıdi iskolában.
A meghívott vendégek köszöntése után az iskola igazgatója értékelte az elmúlt tanév
munkáját. Megköszönte a támogató intézmények, szervezetek, személyek segítségét, az
iskola dolgozóinak és nem utolsósorban a diákok kitartó munkáját, mellyel lehetıvé tették,
hogy eredményes évet zárhattunk be.

Ezután került sor a díjak, jutalmak átadására. Vidám mősor zárta az ünnepélyt.
A bizonyítványosztás után a Szülıi Munkaközösség látta vendégül finom falatokkal az
egybegyőlteket. A napot koncert, majd disco zárta, megelılegezve a jó hangulatot az egész
nyárra.
Az iskola környékén most csend van, épületében kisebb javításokat végeznek a nyáron, a
pedagógusok pedig már a következı tanévet készítik elı, hogy szeptemberben
zökkenımentesen indulhasson az új tanév.
Élményekben gazdag nyaralást és vidám VAKÁCIÓT kívánunk mindenkinek!
Langóné Rozmán Mária
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Óvodai Krónika
2011. március 31.
Az óvodásokkal Sopronban voltunk elıadáson az Elit moziban. Gryllus Vilmos énekelt, gitározott, valamint
különbözı hangszereket szólaltatott meg. A tavasz hangulatát idézte az elıadó, sok szép verset
felsorakoztatva.
2011. április 09.
Társadalmi munka volt az óvoda udvarán. A bordásfal mászóka köré ütésgátló kavicságy került, így még
baleset-mentesebb lett udvarunk. Egy korhadt fatörzset kivettek a férfiak és két mérleghinta is készült. A nıi
dolgozók festettek és fızték a résztvevıknek az ebédet.
2011. április 22.
Már nagyon várták a gyermekek a húsvétot az óvodában. Sok
készülıdés elızte meg az ünnepet. A húsvéti hímes tojásfestésben
a gyermekek segítettek. A hagyományokat felelevenítettük, még
igazi nyuszi is volt az udvaron. Természetesen a locsolás sem
maradt el a fiúk részérıl.
2011. április 27.
Ismét eljutottunk a Gyıri Ugri Parkba, a gyermekek nagy örömére. A délelıtt sok-sok mozgással, vidáman
telt a Duna Centerben. Utazásunkhoz a kisbuszt a falu önkormányzata biztosította.
2011. május 02.
Rosta Géza gitármővész látogatott el óvodánkba, sok vidám dalt bemutatva. Hangulatos játékával a
gyermekeket bevonta mősorába. Hozott magával sok ritmushangszert, amelyeket az óvodások
kipróbálhattak.
2011. május 07.
Kishercegi bálon voltunk a nagycsoportosokkal és szüleikkel a fertıdi kastélyban. A 3. éve megrendezendı
bálon a gyermekek és kísérıik elegánsan felöltözve jelentek meg. A gyermekeket név szerint mutatta be a
ceremónia mester, hercegi címet adományozott mindannyiuknak. Volt bábelıadás, közös tánc és játék.
2011. május 08.
Nagyon szép ünnepünk az anyák napja, már évtizedek óta hagyomány óvodánknál, hogy a falu ünnepségén
köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat. Az ajándékok átadásakor sok-sok örömkönny is kicsordult az
édesanyák szemébıl.
2011. május 11.
A fertıdi Esterházy-kastélyban voltunk látogatáson a középsı- és nagycsoportosokkal. A tárlatvezetés, a
kastély bemutatása a gyermekek érdeklıdésének megfelelıen történt, vetítéssel és zenehallgatással. Ezután
megnéztük még az általános iskolát, óvodát és bölcsıdét is.
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2011. május 13.
A Fertı-Hanság Nemzeti Parkba szervezett nekünk a fertıdi Önkormányzat autóbuszos kirándulást, a
sarródi óvodásokkal együtt. Láttunk bivalyokat, racka juhot, ürgét és madárlesen is voltunk.
2011. május 25-27.
Óvodánkban Sportnapot tartottunk sok mozgással, kerékpározással, rollerezéssel, motorozással. Óvodai
évzárónkon elbúcsúztattuk az iskolába menı négy nagycsoportosunkat. Meghitt, barátságos volt az ünnep,
sok szülı, óvodai dolgozó szemébe könnyet csalva. A gyermeknapon sok játék, fagyizás, új játékok
felavatása történt.

Júniusban volt nálunk a Kincsesláda Bábszínház, valamint a Sopron Trió, aki gyermeknap keretén belül
mutatta be mősorát. Játék, énekelgetés után jól esett a szörp és a lángos.
2011. június 08.
Ebergıcön voltunk, a járatos autóbusszal utaztunk. Megnéztük a falut, ellátogattunk az ebergıci
óvodásokhoz, az óvó nénihez, cseresznyéztünk és jót játszottunk a játszótéren.
2011. június 11.
A nagycenki kisvasúton voltunk kirándulni együtt: az
óvodások, a szülık és a testvérek. A vonaton a jegyeket az épp
szolgálatban levı Halász Patrícia kezelte. Megnéztük a
kiállított vonatokat, utaztunk a gızösön, ellátogattunk a
lovardába és a katélyparkba is. Fagyizással zártuk a kellemes
szombat délelıttöt.
Éves munkánkat támogatták és segítették, ezért köszönet
mondunk: Röjtökmuzsaj Község Önkormányzatának, a
Röjtökmuzsaj Községért Közalapítványnak, az óvodás
gyermekek szüleinek és családtagjainak, valamint a fertıdi
óvodának.
Mindnyájuknak kellemes nyári szabadságolást kívánok magam és a kollégáim nevében:
Róbert Sándorné
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KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉLETÉBİL
Bár az idıjárás mindent megtett visszatartására, mégis eljött a tavasz, s végül a nyár is megérkezett. Így
néha esı- vagy éppen nagykabátra volt szükség, mégsem maradt el egyetlen szabadtéri program sem. Sıt!
Még jól is éreztük magunkat!
Az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezésünk március 12-én ugyan még
kabátban, de már a Faluház elıtt került megrendezésre iskolásaink részvételével.
Áprilisban aztán újra részt vettünk az önkormányzat és az Ikva-Völgye Vadásztársaság közös szervezésében
megvalósult szemétszedésen és társadalmi munkán. Ezúttal kegyes volt hozzánk az idıjárás, így szép
idıben jól esett a szabadban végzett munka és ebéd.
A húsvéti barkácsdélután is az iskola udvarán volt, kivételesen ragyogó napsütésben. Óvodások, iskolások
részvételével, a helyi pedagógusok közremőködésével. Hogy mi minden készült? Hímestojás, asztaldísz,
kedves kis figurák a közelgı ünnepre.
Május 1-jén aztán harmadik alkalommal állítottunk a Közösségi Ház elé májusfát. Gyerekek és felnıttek is
kaptak feladatot: szalagozás, fafaragás és - állítás. Persze nem maradt el a „batyus piknik” sem közös
munkánk tövében. A beszélgetésnek, játéknak aztán csak az este leesett esı vetett véget.
Május 8-án ANYÁK NAPI MŐSORRA került sor a Faluház nagytermében. Felléptek az óvodások,
iskolások és a helyi moderntánc – csoport is.
A HİSÖK NAPJÁRÓL a hagyományoknak megfelelıen emlékeztünk meg. Elıször a röjtöki temetıben
koszorúztunk, mondtunk el néhány verset, majd az értük elmondott szentmisével, néhány szál virággal,
mécsessel mondtunk köszönetet a hısök áldozatáért.
A májusfa kiszedésére szintén közösen készültünk, ugyanezen a napon. Kivételesen az idáig mindig
menetrendszerően megérkezı esı is elmaradt, így sokáig együtt maradtunk májusfánk „romjai” mellett.
Reméljük mindenki jól érezte magát!
Idén
elsı
alkalommal
rendeztük
meg
ilyen
formában
GYERMEKNAPUNKAT a Faluházban és környékén. Igyekeztünk
valamennyi korosztály számára érdekes programot összeállítani. Az
eljött gyermekek létszámából aztán arra következtettünk, sikerült!
Délután a Sopron Trió zenés mősorával alapoztuk meg a hangulatot. Ezt
követıen minden gyermekre várt egy finom lángos, amely osztatlan
sikert aratott. Tele hassal aztán könnyen folytatódhatott a játék, egészen
este 8 óráig! Volt kitalálós, ügyességi, rajzolós-színezıs, akadálypályás
feladat is. Legnagyobb sikere azonban tagadhatatlanul a karaoke-nak
volt! Jövıre veletek ugyanitt!
Június közepén a Községi Sportegyesülettel közösen szervezett CSALÁDI SPORTNAPON, természetesen
szép számmal vettünk részt.
A nyár nem múlhat el táborok nélkül!
Július 4-8-ig NAPKÖZIS TÁBOR volt az iskolában. Idén „IDİUTAZÓ TÁBOR” néven szerveztünk
programokat.
Augusztus 8-13-ig pedig Szaknyér településre utazunk, ahol „KRIMI TÁBOR” veszi kezdetét.
Mindkét táborról a gyerekekkel közösen készítünk beszámolót, amely az ıszi számban lesz olvasható.
Rozmán Nóra
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Ismét volt sportnap…
Idén június 18-án – negyedszerre - megrendeztük a családi sportnapot az iskola udvarán.
Kezdésként helyi gyerekek karate bemutatóját nézhettük meg, majd a végén mozgásra
buzdítottak valamennyi vállalkozó szellemő nézıt is.
Eztán következhetett az elengedhetetlen kerékpártúra. Némi kerülı után, a muzsaji játszótéren
kötött ki lelkes csapatunk, ahol akadálypálya teljesítéséért jutalom járt valamennyi részvevınek.
Aztán irány vissza az iskolaudvarra!
Visszaérve már kellemes illatok szálltak a levegıben, így nehéz volt a soron következı aerobik
feladatra koncentrálni. Alig vártuk, hogy kisüljön a Nyugdíjas Klubnak köszönhetıen a kalinkó és
pizzás csiga. Olyan finomra sikerült, hogy még melegen lett gazdája valamennyinek. Kipihenve a
mozgás és a meleg kelt tészta fáradalmait, sokféle sportágban próbálhatta ki képességeit
mindenki. Volt kötélhúzás, ping-pong, konditermi feladatok. Természetesen nem maradhatott el az
alkalmilag összeállt családok részvételével zajló csapatverseny sem. És a foci is sokaknak okozott
másnap izomlázat.
Még leírva is sok, hát még mindent kipróbálva! Nem csoda, ha a nap végére nagy népszerőségnek
örvendett a lecsó, ami igazi nyári ételként zárta le a napot. Végül még egy kis kareoke és
beszélgetés is belefért a levezetésbe.
JÖVİRE IS VÁRUNK MINDENKIT!

Mészárosné Németh Krisztina
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Községünkben elsıáldozók voltak
2011. május 29-én:
Balázs András
Csordós Martin
Lırincz Zsófia
Simon Kata

A képen szerepelnek továbbá:
Hencz Éva
Milus Ferenc atya
Hegyiné Oltványi Klára hitoktató

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

A Közösségi Házban az ısz folyamán,
- a korábban már beharangozott Petıházával és Fertıszentmiklóssal közösen szervezett,
kezdı számítógépes tanfolyam indul.
A tanfolyamon való részvétel díjtalan,
az Alpokalja-Ikva mente Leader Egyesülethez

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

benyújtott nyertes pályázatnak köszönhetıen.
A kezdés pontos idıpontjáról a hirdetıkön, ill.

Készült: 220 pld-ban
Terjesztı: önkormányzat
Olvasható: a www.rojtokmuzsaj,hu

szórólap formájában értesülhetnek az érdeklıdık.

Megjelenik: negyedévenként
A szerkesztık fenntartják a rövidítés
jogát.
A lapban leírt vélemények nem
feltétlenül tükrözik a szerkesztık
álláspontját.
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