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Az önkormányzatAz önkormányzatAz önkormányzatAz önkormányzatAz önkormányzat
híreihíreihíreihíreihírei

A 2010. február 16-án megtartott
képviselõ-testületi ülésen az
önkormányzat 2010. évi költség-
vetésének megtárgyalása volt a
napirend. Ebben az évben a költ-
ségvetésben a szolgálati lakás
felújítására, szennyvízpályázat
költségeinek betervezésére, és a
folyamatban lévõ általános iskola
felújítására lett elkülönítve pénz-
eszköz, az intézmények folyamatos
mûködésének biztosításával egyi-
dejûleg.

Megtárgyalásra került a közfog-
lalkoztatási terv, melyben 4 fõ
közcélú munkavállaló foglalkoz-
tatását hagyták jóvá.

Az általános iskolával kapcsolatos
kérdések megvitatására a nevelõ-
testülettel közösen került sor, mely-
nek eredményeként az angol nyelv
oktatása  a következõ tanévtõl beve-
zetésre kerül.

2010. március 30-án a Nyugat-
dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség forrásátcsoportosítások
biztosításával kihirdette „Püspök-
molnári szennyvízelvezetésének és
tisztításának megoldására” címû
NYDOP-4.1.1/A-09-2009-0034
jelû nyertes projektet  432.588.190
Ft összköltségû  367.699.961,- Ft
támogatási összeggel (85 %-os tá-
mogatás), a pályázatkezelõ által
elõírt feltételek teljesítése mellett. A
benyújtott pályázathoz képest az
összköltséget 3.580.000 Ft-tal csök-
kentette a támogató.

2010. április 13-án lakossági
tájékoztató fórumra került sor, a
projekt megvalósításához szükséges
információk átadása céljából, ahol
azonban sajnálatos módon a meghí-
vott szakemberek véleményével

ellentétes álláspontot képviseltek a
felszólaló lakosok.

A tervdokumentációt és a benyújtott
pályázatot mind a bíráló bizottság,
mind az engedélyezõ hatóság a jog-
szabályokban elõírtaknak megfele-
lõnek ítélte meg.

2010. április 15-17. között a lakos-
sági víziközmû társulatba történõ
csatlakozás és lakás-takarékpénztári
belépési nyilatkozatokat 285 fõ írta
alá, melyhez a vidéken élõ ingatlan-
tulajdonosok folyamatosan csatlakoz-
nak. Az ingatlantulajdonosok több
mint 67 %-a csatlakozott, így a vízi-
közmû társulat megalakítható.

Köszönjük a lakosság aktivitását,
segítõkészségét, a nyilatkozatok
aláírására vonatkozólag.

A víziközmû társulat – a bejegyzés
alatt lévõ Rábahídvég és Térsége Vízi-
közmû Társulatba történõ becsat-
lakozással fog létrejönni, így azt a két
település fogja fenntartani költségta-
karékossági szempontból.

A beruházás megvalósulása érdeké-
ben szükséges, és a támogatási
szerzõdés megkötésének feltétele a
lakossági csatlakozás igazolása, és a
jogerõs vízjogi létesítési engedély be-
nyújtása.

A szennyvíztisztító helyéül szánt
földet az önkormányzat megvásárolta
2009-ben Walcz Károly és Walcz
János tulajdonosoktól. Az adásvételi
szerzõdés megtekinthetõ a polgár-
mesteri hivatalban, a tulajdoni lap
pedig kikérhetõ a földhivatalban.

A molnári Rába-parti ingatlantu-
lajdonosok fellebbezést nyújtottak be

a környezetvédelmi hatósághoz,
melynek elbírálása a támogatási
szerzõdés aláírását, és a beruházás
megvalósítását veszélyeztetheti.

2010. április 22-én rendkívüli
képviselõ-testületi ülésen tárgyaltak a
képviselõk arról, hogy a fellebbezést
benyújtó ingatlantulajdonosokkal
milyen lehetõség lenne az egyezség-
hez, azonban a szennyvíztisztító telep
teljes áthelyezésére – az üdülõktõl D-
re – nem láttak lehetõséget.

Alternatívaként kidolgozásra került
a szennyvíztisztító telep áthelyezése a
jelenlegi helyszíntõl É-i irányban, így
min. 60 méterre lenne a jelenlegi 26
méter helyett, azonban a helyszíni
egyeztetésre a meghatalmazással
rendelkezõ tulajdonos nem jött el.
Írásban nyilatkozott, hogy számukra
kizárólag az elõzõ tervekben szereplõ
ún. „Pápai öntés” helyszíneként rög-
zített telephely fogadható el.

Jelenleg az engedélyezõ hatóság a
fellebbezést felterjesztette másodfokú
eljárás lefolytatása céljából.

Ahhoz hogy a megítélt támogatási
összeg lehívása és a kivitelezés
megtörténhessen, a támogatási szer-
zõdés benyújtásához szükséges
iratanyagok összeállításán dolgo-
zunk. Reméljük, hogy a beruházás
megvalósulhat, és az ebben részt-
vevõk munkája, valamint a település
teljes infrastruktúrával történõ ellá-
tása, mely hosszú távon falunk jövõjét,
népességmegtartó erejét is befo-
lyásolja, nem veszik kárba.

Kissné Mátyás Éva
körjegyzõ
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Megemlékezés a nemzeti ünnepünkönMegemlékezés a nemzeti ünnepünkönMegemlékezés a nemzeti ünnepünkönMegemlékezés a nemzeti ünnepünkönMegemlékezés a nemzeti ünnepünkön
A korábbi évekhez hasonlóan idén is

sor került községünkben az 1848
március 15-i pesti forradalom
eseményeinek felidézésére. Az
ünnepséget a Himnusz vezette be,
majd Smolczer Tibor mondott ünnepi
beszédet.

A Prinz Gyula ÁMK igazgatója
párhuzamot vont a márciusi ifjak, és a
mai vidéki fiatalság feladataival,
mondván, míg Petõfiék a magyar
szabadságért küzdöttek, a maiaknak
hasonlóan példamutató módon kell
ténykedniük a jövõn, gyermekeik

példamutató nevelésével, az iskolák
bármi áron történõ fenntartásával.

A program harmadik részeként az
iskolások adtak elõ színvonalas mûsort,
majd a megemlékezést a Szózat zárta.

Hírözön

PÜSPÖKMOLNÁRI
HÍRÖZÖN

Püspökmolnári község
önkormányzatának lapja

XI. évfolyam II. szám

Megjelenik negyedévente

350 példányban

Felelõs kiadó: Kuglics Gábor

Felelõs szerkesztõ: Palkó Zsolt

Következõ lapzárta: július 10.

E-mail: pmhirozon@gmail.com

Részvételi arány

A választási névjegyzékbe összesen
742-en kerültek be, a szavazás
befejezésével ez a szám 746-ra
növekedett. A 746 névjegyzékbe
felvett választópolgárból összesen 506
járult az urnákhoz, ez 68 %-os
részvételi arányt jelent.

Szavazatok

A voksolás során a választópolgárok
egyéni képviselõjelöltekre és pártok
listáira szavazhattak. Elõbbi során a
számlálóbizottság tagjai 6 érvénytelen
szavazatot regisztráltak, így a
voksolás 500 érvényes szavazat
számbavételével zárult.

Az eredmények a következõképp
alakultak:
Dr. Árvai Roland
Jobbik        38       7,6 %
Dr. Hende Csaba
FIDESZ-KDNP      408    81,6 %

Választási eredményekVálasztási eredményekVálasztási eredményekVálasztási eredményekVálasztási eredmények
a községbena községbena községbena községbena községben

2010. április 11-e Püspökmolnáriban is az országgyûlési választások jegyében
telt. A helyi kultúrházban található szavazókör reggel hat órától este hétig
állt a voksolni kívánók rendelkezésére. A nap folyamán rendkívüli eseményrõl
nem kaptunk hírt.

Kohuth Gyõzõ Viktor
Civilek                     14       2,8 %
Dr. Nemény András
MSZP                   40         8%

A pártlistás szavazatok között a
számlálóbizottság tagjai 4 érvény-
telen voksot találtak, így itt 502
érvényes szavazat került a jegyzõ-
könyvbe.

Az eredmények a következõképp
alakultak:

ANYAKÖNYVI HÍREKANYAKÖNYVI HÍREKANYAKÖNYVI HÍREKANYAKÖNYVI HÍREKANYAKÖNYVI HÍREK
Születés:
MILFAI BIANKA
szül.: Szombathely,
2010.02.17 -én
anyja neve: Sipos Henrietta
 
Halálozás:
SZANYI ANTAL
elhunyt: 2010.01.07 -én
SZABÓ BÉLÁNÉ
születési neve: Horváth Rozália
elhunyt: 2010.02.04 -én
TAKÁCS ISTVÁN
elhunyt: 2010.03.19 -én
NÉMETH KÁROLY JÁNOS
elhunyt: 2010.03.23 -án
MOLNÁR SZABOLCS JÁNOS
elhunyt: 2010.03.31 -én.

Civil Mozgalom     7      1,4 %
LMP   16     3,2  %
MSZP               36      7,1 %
FIDESZ-KDNP  408    81,3 %
Jobbik                35        7 %

A 2-es számú választókerület
eredményeinek értelmében Püspök-
molnáriban nem volt szükség máso-
dik forduló lebonyolítására.

 Hírözön
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A magyar közoktatás fejlesztése
napjainkban minden bizonnyal egyik
legmeghatározóbb idõszakát éli. A
rendszerváltás óta bekövetkezett
változások az irányításban, finan-
szírozásban, a szabályozásban – a
NAT és a helyi tantervek, majd a
kerettantervek bevezetésével – merõ-
ben új oktatási környezetet hoztak
létre.

Nem lehet kétséges, hogy a változá-
sokra szükség van, hiszen a gyorsan
változó, fejlõdõ, globalizálódó világ,
az uniós tagság hatása sok újat
követel, az ország fejlõdésének alapját
jelentõ közoktatás már nem tud a régi
módon eleget tenni az új követel-
ményeknek. Az egész életen át tartó
tanulásra való felkészítés, a pedagó-
giai kultúraváltás a közoktatás egyik
fõ feladatává vált. Ennek szellemében
töltjük el napjainkat az iskolában.

A félévzárás izgalmain túl vagyunk.
Most is több tanulónk ért el nagyon
jó eredményt, de sajnos ismét akadtak
olyanok, akiknek lesz mit javítani az
év végére. Nagyon fontos feladat elõtt
álltak végzõs tanulóink és termé-
szetesen a szülõk is: a pályaválasztás
nehézségeivel kellett megbirkózniuk.
Most már örömmel mondhatom,
hogy minden tanulónkat felvették az
elsõ szándéknak megjelölt középfokú
intézménybe. Számukra most kez-
dõdik el az igazi munka. Napjainkban

Az általános iskola híreiAz általános iskola híreiAz általános iskola híreiAz általános iskola híreiAz általános iskola hírei

Az intézmény tanulóinak csökkenõ
létszáma miatt március 18-án szülõi
fórumra került sor a Prinz Gyula
Gyula ÁMK általános iskolájában. A
fórum célja az volt, hogy az érintettek
megismerhessék az iskolában folyó
pedagógiai munkát, az épület
adottságait és felszereltségét. Az
eseményen megjelent a tantestület és
a képviselõ-testület minden tagja, de
a szülõk közül kevesen jöttek el.
Smolczer Tibor ÁMK-igazgató
elmondta, hogy a 2007. július 1-tõl
mûködõ intézmény sarkalatos
kérdése az általános iskolai
tanulólétszám. Ez a kezdeti 140 fõrõl

„Könyvekbõl és tekercsekbõl csak azt tanulja meg az ember, hogy bizonyos dolgokat meg lehet csinálni. A
valódi tanulás megköveteli, hogy meg is tegye ezeket a dolgokat”

(Frank Herbert)

könnyebb bekerülni a középfokra, de
a cél az, hogy ott is kell maradni.

A tervezett versenyeken gyerekeink-
kel részt vettünk. A megyei versenyre
bejutott tanulók tudásuknak meg-
felelõen szerepeltek, így Szabó Tímea
történelembõl, Kozma Noémi
kémiából. Több tanulónk is részt vett
a Zrinyí Ilona matematika-versenyen.
Az idei évben kimagasló eredményt
nem értek el, de a feladatok sajátos-
ságaiból nagyon sokat tanultak.
Hatodik évfolyamos csapatunk
Kõszegen vehetett rész természetis-
mereti vetélkedõn, és ott a hatodik
helyezést éretek el. A csapat tagjai:
Szabó Tímea, Frank Kornélia és
Frank Gabriella.

Ugyanezen a héten matematikai
alapmûveleti versenyen tehette
próbára tudását Szombathelyen több
tanulónk.

Egervölgyön kispályás labdarúgó
tornán az 5-6. és a 7-8. osztályos fiú
csapataink a képzeletbeli dobogó
harmadik fokára állhattak fel.
Gersekaráton kistérségi helyesíró
versenyen vettek részt tanulóink. Apró
kis hibák miatt most nem sikerült elsõ
helyezéseket elhozni.

Rábahídvégen rendeztük meg a
„Bertha György” mesevetélkedõt.
Iskolánkat két csapat képviselte. Az
egyik csapatunk a harmadik; a másik
csapatunk szétlövés után a második

helyezést érte el.
A „Magyar nyelv hete” keretében

április 13-án házi vetélkedõt tartot-
tunk a felsõ tagozatos tanulóknak. A
vegyes csapatok különféle – általuk
érdekesnek tartott – feladatokat
oldottak meg. A rábahídvégi Bertha
György Mûvelõdési Házban író-
olvasó találkozó keretében 12 felsõ
tagozatos tanuló Varga Lajosné
Ilonka néni verseibõl szavaltak  el
néhányat.

Iskolánk felsõ tagozatos diákjai a
„Föld Napja” keretében a két tele-
pülésre beérkezõ utak melletti
árkokból szedték össze a nem kis
mennyiségû szemetet. Akik ott voltak
megérdemlik az elismerést. Az alsó
tagozatosoknak ebben a témában
rajzversenyt hirdettünk és a
természetrõl, a Földrõl kapcsolatos
videófilmet nézhették meg.

Az alsó tagozatosoknak az idei
évben Körmendre szerveztünk szín-
házi elõadást, a költségek felét a
karácsonyi vásárból kapott támoga-
tásból fedeztük.

Az elkövetkezõ napok is kemény
munkát várnak tõlünk. Készülni kell
az országos kompetencia felmérésre,
és nem utolsó sorban a tanév sikeres,
eredményes befejezésére.

Ehhez kívánok minden érdekeltnek
egészséget, kitartást!

Smolczer Tibor igazgató

Szülõi fórum az iskolábanSzülõi fórum az iskolábanSzülõi fórum az iskolábanSzülõi fórum az iskolábanSzülõi fórum az iskolában
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napjainkra 118 fõre csökkent, mivel
Püspökmolnáriból több szülõ más
település iskolájába járatja a gyer-
mekét, s így az utánuk járó normatíva
kiesése miatt komoly anyagi teher
hárul a fenntartó önkormányzatokra.
Az igazgató elmondta, hogy az iskolai
élethez szorosan hozzátartoznak a
délutáni egyéni felzárkóztató és
tehetséggondozó órák és szabadidõ
foglalkozások. Az alsó tagozaton
mûködik zeneszakkör és kézmûves
foglalkozás, a felsõ tagozaton pedig

Az általános iskola elõtti emlék-
mûnél Kuglics Gábor földrajztanár
ismertette röviden a tudós életútját.
Ezt követõen koszorút helyezett el az
emlékmûvön a községi önkor-
mányzat nevében Antalné Böröcz Edit
alpolgármester, a Prinz Gyula ÁMK
diákjai és a Püspökmolnáriért

Egyesület. Ezután a vasútállomáson
lévõ szülõháznál hajtottak fejet a
megemlékezõk. A rendezvény a
kultúrházban folytatódott az immár
hetedik alkalommal megren-
dezett Prinz Gyula Földrajzverseny
díjkiosztójával. Smolczer Tibor,
az ÁMK igazgatója köszöntötte a 7-
8. osztályosokat, majd sor került a
díjak átadására. Könyvkiadók,
térképészeti cégek, ismeretterjesztõ
folyóiratok szerkesztõségei, a Magyar

Földrajzi Múzeum és a TIT ajánlott
fel díjakat (könyveket, magazinokat,
térképeket, dvd-ket – mintegy
150.000 Ft értékben), melyekbõl a
vetélkedõ diákok mellett az iskolai és
a községi könyvtárnak, továbbá a
vetélkedõt szervezõ Smolczer Tiborné
tanárnõnek is jutott. A vetélkedõ

helyezettjei a 7. osztályból: 1. Orbán
Adrienn és Török Adrián, 2. Kozma
Noémi és Porpáczy Rita, 3. Hosszú
Ivett, 4. Pungor Alíz, 5. Varga
Rebeka. A 8. osztályosok sorrendje:
1. Molnár Dalma, 2. Józsa Titanilla,
3. Újhelyi Dániel, 4. Farkas Dániel,
5. Varga Lívia. A rendezvényrõl a Vas
Népe is beszámolt.

A következõ programunk egy
helytörténeti elõadás volt. Kuglics
Gábor történész február 28-án a

kultúrházban tartott vetítéssel
egybekötött elõadást „A molnári
kastély. Az épületek, az uradalom és
a lakók” címmel. Aki hosszabban
szerette volna nézegetni a kastélyról
fennmaradt képeket, az megtekint-
hette a kisteremben berendezett
kiállítást. Április 18-án pedig a
Választási érdekességek és tanulságok
címû elõadásra került sor.

Márciusban színjátszó körünk is
elkezdte mûködését. Heti rendsze-
rességgel tartunk ott próbákat, hogy
színpadra állítsuk a Tabarin, avagy a
szerelmi bájital címû vásári komédiát.
Az õsbemutató május 9-én
Gersekaráton volt, majd a május 15-
ei SZM-bálban, utána pedig a
falunapon is láthat bennünket a
közönség.

Az év eleje hagyományosan a
pályázatírás idõszaka. Egyesületünk
több pályázatot is adott be, melyek
közül a szüreti felvonulásra és a
szenvedélybetegség-megelõzésre
írtak – forráshiány miatt most elõször
– nem nyertek támogatást, a
helytörténeti vetélkedõre írt pályázat
viszont igen. A mûködési költségek
fedezésére és ismeretterjesztõ
elõadásokra beadott pályázatunk még
elbírálásra vár.

Tevékenységünk anyagi hátterének
biztosítására idén is gyûjtjük az adó
1 %-ot. Amennyiben Ön még nem
rendelkezett adója 1 %-áról, kérjük,
támogassa vele ifjúsági és közösségi
programjainkat! A Püspökmolnáriért
Egyesület adószáma: 18893249-1-18.

Sziffer Tamás

 Földrajzverseny, elõadások és Tabarin Földrajzverseny, elõadások és Tabarin Földrajzverseny, elõadások és Tabarin Földrajzverseny, elõadások és Tabarin Földrajzverseny, elõadások és Tabarin
A Püspökmolnáriért Egyesület idei elsõ jelentõs programja a Prinz Gyula megemlékezés és földrajzverseny
volt, melyre az iskola kérése és a rossz idõ miatt a szokottnál késõbb, február 20-án került sor.

magyar, matematika, számítástechni-
ka szakkörök, illetve tömegsport
órák. Az iskola tanulói közül többen
részt vehetnek a különbözõ szintû ver-
senyeken. A felsõ tagozaton négy
osztályterem mellett négy szaktan-
terem (természettudományi, számí-
tástechnika – nyelvi labor, könyvtár
– médiaterem, technika) valamint
tornaterem áll rendelkezésre.
Elhangzott az is, hogy ilyen torna-
terem nincs minden iskolában. Folya-
matosan történik a technikai felsze-

relés bõvítése, pályázati lehetõségek
igénybevételével.
Az igazgató ismertette a 2008-as és
2009-es, 6. és 8. osztályosok köré-
ben végzett kompetencia-felmérések
eredményeit matematikából és
szövegértésbõl. Eszerint iskolánk
eredményei sok esetben meghaladják
a kisiskolák átlagát, de nem egy
esetben az országos átlagot is!
A fórumon kérdéseket tettek fel az
igazgatónak, majd a résztvevõk
megtekintették az iskola tantermeit.
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Február hónap községünkben a
farsangi mulatságok és ünnepségek
jegyében telt. A sort február 7-én az
általános iskolások mûsora nyitotta
meg, majd egy héttel késõbb követ-
kezett a nyugdíjas klub mulatsága.
Községünk szépkoru tagjai harmo-
nikaszóval kísért eszem-iszomját
másnap az ovisok farsangi délutánja
követte. Itt a kicsik kétféle jelmezben
léptek fel, ezen kívül dalokat énekel-
tek, verseket mondtak. A mûsort
tombolasorsolás zárta.

Szintén ebben a hónapban ren-
dezték meg az önkéntes tûzoltók az
immár hagyományosnak mondható
vacsorájukat, amelyen kitüntetéseket
adtak át az egyesület azon tagjainak,

Farsangi mûsorok, bálok, ünnepségekFarsangi mûsorok, bálok, ünnepségekFarsangi mûsorok, bálok, ünnepségekFarsangi mûsorok, bálok, ünnepségekFarsangi mûsorok, bálok, ünnepségek

akik évek óta áldozatos munkájukkal
szolgálják a szervezetet.. A díjakat
idén Büki Antal, Jobbágyi Attila és
László Tiborvehette át. Gratulálunk!

Képünk az óvodások farsangi
ünnepségén készült.

Hírözön

A mai Püspökmolnári területén
fekvõ egykori kisközségek évszáza-
dokig külön élték a maguk életét, de
a templom és az iskola fenntartása
összekapcsolta õket. A XX. szá-
zadban aztán a közigazgatás
racionalizálása során 2 lépcsõben
megtörtént ezek egyesítése: az 1920-
as években Rábapüspökit és
Rábaszenttamást vonták össze (Püs-
pöktamási néven), majd a ’40-es
években Rábamolnárit csatolták
hozzá, így jött létre Püspökmolnári.
Ez utóbbi összevonásról sok adat
fennmaradt, jelen cikkemben ezt az
összevonást ismertetem.

Bár az egyesítés csak a ’40-es évek
végén történt meg, de egyesek már a
’30-as évek végén sejtették, hogy mi
fog következni. Erre utal, hogy
amikor 1939. április 6-án a püspök-
tamási képviselõtestület ülésén a
(plébánia mellé felépítendõ) kultúrház
szóba került, Sely Gyula körjegyzõ
az indoklásban azt mondta, hogy „a
két község egyesülése úgy is elke-
rülhetetlen és így az egyesült köz-
ségnek lenne a központban egy
megfelelõ kultúrháza”. Mivel a
püspöki és a szenttamási falurész
ekkor már bõ egy évtizede össze-
vontan mûködött, így a jegyzõ nyil-
vánvalóan Püspöktamási és Rába-
molnári egyesülésére gondolt, hiszen
az így létrehozandó községnek lett

Püspökmolnári létrejöttének körülményeiPüspökmolnári létrejöttének körülményeiPüspökmolnári létrejöttének körülményeiPüspökmolnári létrejöttének körülményeiPüspökmolnári létrejöttének körülményei
volna a középpontjában a plébánia
melletti épület.

A háborús helyzet miatt aztán több
évre lekerült a téma a napirendrõl,
csak 1946-ban vették elõ újra.
Szeptember 6-án Püspöktamási
község testületi ülésén Abonyi János
helyettes körjegyzõ felolvasta a járási

fõjegyzõ által 1841/1946. szám alatt
kiadott 190.325/1946.III/11. számú
belügyminiszteri leiratot, melynek
tárgya Rábamolnári és Püspöktamási
községek egyesítése. Békefi Gyula
képviselõ az egyesítést több
szempontból is ellenezte. Egyrészt
azért, mert „Püspöktamási községnek
van magánvagyona, míg Rába-
molnárinak nincs. A magánvagyont
pedig nem gyümölcsöztethetik

olyanok javára is, akik abba nem
részesek.” Szerinte egyébként sem
jelentene anyagilag elõnyt az egye-
sítés, mert a személyi és dologi kia-
dások nem csökkennének. Végül
szerinte a két község lakossága
közötti különbségek állandó
súrlódásokat idéznének elõ. Utalt

arra, hogy Rábaszenttamás és
Rábapüspöki egyesítése elõtt
békesség volt a községben, míg
azóta állandó a békétlenkedés,
melyet csak úgy tudnak tompítani,
hogy a két községrész ügyeit
rendszerint szétválasztják. Ez
fokozottabb mértékben állna a
Rábamolnárival való egyesítés esetén.
Ezért javasolja, hogy a képvise-
lõtestület a községegyesítés ellen
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foglaljon állást – annál is inkább,
„mert az egész község lakosságának
ez az óhaja, akarata”. A kérésére
elrendelt név szerinti szavazáson a
képviselõk egyhangúlag kimondták,
hogy nem támogatják az egyesítést,
és kérik a belügyminisztert, hogy
tartsa meg a község kisközségi
jellegét. (Rábamolnáriból nem
maradtak fenn közgyûlési jegyzõ-
könyvek.)

1947-ben a vármegye is foglalkozott
a kérdéssel. Március 5-én a
püspöktamási testület elõtt Dékány
József körjegyzõ felolvassa Vas
vármegye törvényhatósági kisgyû-
lésének 1947. február 10-i ülésén
hozott 1276/1947 számú végha-
tározatát, melynek alapján a két
község egyesítését javasolja a belügy-
miniszternek. A püspöktamási testület
most is ellenzi ezt, de a felülvizsgálat
lehetõségével nem kívánnak élni.
Ennek magyarázatát az indoklás adja
meg:  „Így határoztunk, mert a

kisgyûlési véghatározat indoklása
kimondja, hogy a községek tilta-
kozása ellenére is javasolja a két
község egyesítését, mert azt cél-
szerûnek tartja, a két község között
közlekedési akadály nincs, majdnem
összeépültek. Mindezeket megcáfolni
nem tudjuk, így tudomásul kellett
vegyük a kisgyûlési véghatározatot.”

Püspöktamási és Rábamolnári
egyesítésére a belügyminiszter
164.763/1947.III.2. számú rendelete
alapján 1948. április 1-tõl került sor,
az új nagyközség ideiglenes neve
Püspöktamási lett, addig, amíg a
nagyközség testülete a község vég-
leges nevét megállapítja. Az 1948.
április 6-án megtartott testületi ülésen
hosszas vita után 2 név merült fel:
Rábaszenttamás és Püspökmolnári,
melyekrõl titkosan szavaztak. Ered-
mény: 15 szavazat esett a Püspök-
molnári névre, 9 szavazat Rábaszent-
tamásra. A testület tehát az új (1505
fõs!) nagyközségnek a Püspökmol-

HelyreigazításHelyreigazításHelyreigazításHelyreigazításHelyreigazítás
A Hírözön elõzõ számában tévesen

jelent meg az az információ, miszerint
a püspökmolnári lõtér vezetõje enge-
délyt adhat ki maroklõfegyver tartá-
sához.

A fegyvertartásra vonatkozó papí-
rok kiadása a Vas Megyei Rendõr-
kapitányság jogkörébe tartozik, és
ahhoz, hogy valaki ezt igényelje,
lõgyakorlaton kell részt vennie, errõl
pedig igazolást kell bemutatnia. A
püspökmolnári lõtéren a gyakorlat
elvégzésének fejében ezt az igazolást
lehet beszerezni – nem pedig az enge-
délyt magát, ahogy januári számunk-
ban írtuk. A hibáért utólag is elnézést
kérünk!                          Hírözön

Április közepén zajlott a 44. Magyar
nyelv hete címû rendezvénysorozat.
Ennek keretében Vas megyében
tizenhat nyelvmûvelõ elõadásra került
sor, melybõl az egyik iskolánkban
zajlott. Április 13-án Nagyné dr.

Nyelvmûvelõ elõadás az iskolábanNyelvmûvelõ elõadás az iskolábanNyelvmûvelõ elõadás az iskolábanNyelvmûvelõ elõadás az iskolábanNyelvmûvelõ elõadás az iskolában

nári nevet állapította meg, és uta-
sította az elöljáróságot, hogy jóvá-
hagyásra terjessze fel (1949-tõl viseli
a falu ezt a nevet). Egyúttal a
képviselõk döntöttek a nagyközség-
szervezési szabályrendelet megalko-
tásáról és az új gyûlésteremnek a volt
leventeotthon helyén történõ felé-
pítésérõl is (ez a már 1939-ben ter-
vezett és 1949-re elkészült kultúr-
ház). Egy 1948 novemberi határozat
szerint pedig a jegyzõi iroda is ebben
kap majd helyet.

Az elsõ bíró Püspökmolnári nagy-
községben Kiss József lett, a kör-
jegyzõ Dékány József (1949-tõl
Bicsák Lajos), altiszt Horváth István
(majd a választás megsemmisítése
után Nagy Károly), kisbíró pedig
Pápai István. 1948-ban egyébként
pótköltségvetést kellett kidolgozni, a
következõ évre pedig tetemes hiány-
nyal fogadták el a költségvetést.

Kuglics Gábor

Markó Julianna, a Savaria Egyetemi
Központ fõiskolai docense tartott elõa-
dást „Értelmezzünk régi és új böl-
csességeket” címmel. A felsõsök érdek-
lõdve hallgatták a szólások, közmondások
magyarázatát.                     Hírözön

A Püspökmolnári Hírözön szer-
kesztõi, Palkó Zsolt és Kuglics Gábor
az újság 2008 januári átvétele óta a
szerkesztésért semmilyen anyagi jut-
tatást nem kaptak. Az évenkénti 4
lapszám megjelentetését önkéntesen
és díjtalanul végzik.
A www.puspokmolnari.hu honlap
tartalmának frissítéséért Kuglics
Gábor szerkesztõ a weboldal 2004
decemberi elkészülte óta semmilyen
anyagi jutattást nem kapott.

ÜvegzsebÜvegzsebÜvegzsebÜvegzsebÜvegzseb
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Mi kerülhet a sárga zsákba?

Ez a zsák a fém-, a mûanyag-, a
papírcsomagolások és az italos
kartondobozok gyûjtésére szolgál.
Kérjük, üveget ne tegyen bele, mert
ha eltörik, könnyen kivághatja a
zsákot, és balesetet okozhat! A
hulladékoknak minden esetben
tisztán, összelapítva kell a zsákba
kerülnie, mert ez a hasznosításuk
alapfeltétele. A zsákok szelektív
hulladékgyûjtéshez az önkormány-
zatnál  térítésmentesen igényelhetõk,
egyébként bármilyen, háztartásban
található zsák a gyûjtésre felhasz-
nálható.

A fémhulladékok közül a zsákba
gyûjthetjük az alumínium italdo-
bozokat, az alumínium tálcákat,
alufóliát, a konzervdobozokat, az
üvegek fém záróelemeit, kupakokat
és az egyéb fém csomagoló-
anyagokat. Figyeljünk oda, hogy
zsíros, ételmaradékkal illetve mér-
gezõ anyaggal szennyezett hulladék
ne kerüljön a szelektív gyûjtõzsákba.

SZELEKTÍV ZSÁKOS
HULLADÉKGYÛJTÉSI

NAPOK
PÜSPÖKMOLNÁRIBAN

2010.SZÁLLÍTÁSI NAP:
NÉGYHETENTE
CSÜTÖRTÖK

· JÚNIUS 3.
· JÚLIUS 1., 29.
· AUGUSZTUS 26.
· SZEPTEMBER 23.
· OKTÓBER 21.
· NOVEMBER18.
· DECEMBER16.

FIGYELEM! A SÁRGA ZSÁK
CSAK SZELEKTÍV GYÛJTÉS-

RE HASZNÁLHATÓ!
AMENNYIBEN EGYÉB

HULLADÉKGYÛJTÉSRE
HASZNÁLJÁK, AZ NEM

KERÜL ELSZÁLLÍTÁSRA ÉS
SZANKCIONÁLHATÓ!

A szelektív zsákos hulladékgyûjtésrõlA szelektív zsákos hulladékgyûjtésrõlA szelektív zsákos hulladékgyûjtésrõlA szelektív zsákos hulladékgyûjtésrõlA szelektív zsákos hulladékgyûjtésrõl

A papírhulladékok gyûjtésénél
vegyük figyelembe a zsák méretét,
csak a kisebb papírhulladékokat te-
gyük bele, például: papírzacskók, teás
vagy fogkrémes dobozok.

A nagyobb kartondobozokat a be-
gyûjtés napján a zsákok mellé helyez-
zük ki. A zsíros, ételmaradékkal
szennyezett papír nem hasznosítható
újra, annak a kommunális hulladékok
között van a helye.

Tapossa laposra!
A mûanyaghulladékok közül a

zsákba tegyük az üdítõs és ásványvizes
palackokat, a különbözõ zsugor-
fóliákat, bevásárló reklámtáskákat,
tejfölös, és a kozmetikai- vagy
tisztítószerek flakonjait, tégelyeit.

potban kell az úttest mellé kihelyezni
A szolgáltatás bevezetésével a lerakás-
sal ártalmatlanításra kerülõ hulladék
csomagolóanyag tartalmát szeretnénk
csökkenteni az 1999631/EK irányelv
alapján. A begyûjtött hulladék
válogatás után az ÖKO-PANNON
KHT rendszerén keresztül haszno-
sításra kerül.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a
hagyományos edényes hulla-
dékgyûjtést az eddigi idõrend szerint
kéthetente SZERDÁN végezzük. A
gyûjtés során a hulladékgazdál-
kodásról szóló 2000. évi XLIII. 56.
§ (7) bekezdés értelmében a lera-
kással ártalmatlanított biológiailag
lebomló szervesanyag–tartalmat

Fontos, hogy a palackokat, flako-
nokat tapossuk laposra, így több fér
belõlük a zsákba, és könnyebben
tárolhatók.

A többrétegû tejes vagy gyümölcs-
leves italos kartondoboz három
anyagtípusból áll: papírból, alumí-
niumból és mûanyagból. Az ilyen
csomagolásokat kilapítva gyûjtsük a
zsákba.

A sárga zsák kizárólag a haszno-
sítható csomagolási hulladékok
szelektív gyûjtésére használható,
melyet a szállítás napján zárt álla-

fokozatosa csökkenteni kell. A
törvényalkotó célja, hogy csökkentse
a hulladéktelepek gázképzõdését és
elõsegítse az elbomló szerves anyagok
természetbe történõ visszajuttatását.
A fenti cél elérése érdekében kérjük
Önöket, hogy szerves hulladékaikat
lehetõség szerint a háztartásukban
komposztálják, a hulladékgyûjtõ
edénybe csak olyan hulladékot
helyezzenek, melyek nem komposz-
tálhatók, illetve a szelektív gyûjtés
során nem gyûjthetõk.

További felvilágosítással az aláb-
bi telefonszámon állunk rendelke-
zésükre: 94/726-000
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A hosszúra nyúlt téli szünet után
március elejétõl ismét útjára indult a
labda: folytatódnak a Vas megyei
másodosztály szombathelyi

csoportjának labdarúgó küzdelmei. A
küzdelmekben – ahogy már õsszel is
megszokhattuk – az élen jár
püspökmolnári csapat is, hiszen húsz

Folytatódik a labdarúgó bajnokságFolytatódik a labdarúgó bajnokságFolytatódik a labdarúgó bajnokságFolytatódik a labdarúgó bajnokságFolytatódik a labdarúgó bajnokság

forduló elteltével vezeti a tabellát. A
tartalékok küzdelmeiben a molnári
fiatalok jelenleg a középmezõnyben
tanyáznak.                      Hírözön


