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Az önkormányzat hírei
Püspökmolnári Községi Önkormányzat képviselõ-testülete 2010.
október 14-én tartotta alakuló ülését.
Az ülést Antalné Böröcz Edit korelnök
képviselõ vezette. Az elsõ napirendi
pont keretében Rodler Istvánné, a
Helyi Választási Bizottság elnöke
ismertette a választás eredményét, ezt
követõen került sor a képviselõk,
valamint a polgármester eskütételére.
Az ülésen Rodler Csaba polgármester úr megköszönte a választópolgárok bizalmát, majd ismertette
programját, melyet tíz pontban
fogalmazott meg:
Az elsõ kettõ már folyamatban lévõ
beruházásra vonatkozik: a temetõ-bõvítés
és szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése.
Úgy gondolja, ez két évig leköti az önkormányzat anyagi erõforrásait.
Ezen kívül fontos feladatnak tartja
az összefogás megteremtését a

lakossággal, fiatalokkal, közösségi
élet létrehozását.
Folyamatos feladatként az intézmények mûködtetésének biztosítását, idõsek segítését, pályázatok
figyelését tûzte ki célul, melyekhez
tartalékot kell képezni.
További fejlesztésekre az önkormányzat épülete körül parkoló- és
kulturált kerékpártároló létrehozására, a régi kerítés elbontására,
közterületek parkosítására vonatkozóan kellene lépéseket tenni,
melynek megvalósítására pályázat
útján kellene forrást teremteni. Végül
de nem utolsó sorban a rendezési
terv módosításakor iparterület
kijelölésével befektetésre, munkahelyteremtésre alkalmas terület
megjelölése lenne szükséges.
Ezekhez kérte az újonnan
megválasztott képviselõ-testület
támogatását.

A program ismertetését követõen
a tiszteletdíjak meghatározására és
titkos szavazással került sor Antalné
Böröcz Edit alpolgármesterré történõ
megvá-lasztására.
A testület a vagyonnyilatkozatok
kezelésére az Ellenõrzõ Bizottság
elnökének Babos Józsefet, tagjainak
Babos Vincét és Horváth Tamást
választotta meg.
A legsürgõsebb döntést igénylõ
ügyek is megvitatásra kerültek: a
temetõbõvítéshez kapcsolódó földterület megszerzésérõl 400.000 Ft
összegben, a vörösiszap-katasztrófa
áldozatainak megsegítésére 100.000
Ft összeg átutalásáról, valamint
Kuglics Gábor: Püspökmolnári
története címû kiadvány pluszpéldányainak értékesítésérõl darabonként 1.000,- Ft összegben,
melynek bevételét a Mûvelõdési
Házra fordítják
Kissné Mátyás Éva körjegyzõ
„Püspökmolnári szennyvízelvezetésének- és tisztításának megoldása”
címû projekt az Európai Unió
támogatásával, a Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával
valósul meg.

NYDOP-4.1.1/A-09-2009-0034
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a szemét elhelyezése – a lakossági gyûjtõedényeken kívül – az
alábbi módokon történhet: szelektív hulladékgyûjtõ szigetek, szelektív sárga zsák, az üzletekben kapható
„Müllex” feliratú zsákok igénybevételével. Ezen kívül nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a plusz
hulladék elhelyezését a nagykonténerbe lehet elhelyezni. A komposztálható – nyesedék, falevél – elsõsorban
a saját ingatlanokon történõ elhelyezése lenne szükséges, amennyiben ez nem megoldható, úgy a konténer
melletti területen az önkormányzati dolgozók által irányított helyekre rakják le, a konténer melletti területen
egyéb hulladék elhelyezése TILOS!

2010. október 3-i önkormányzati választás eredménye Püspökmolnáriban
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor: 751
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 435 (57,92 %)
Polgármester választás eredménye
Érvényes szavazólapok száma: 421
Szavazatok megoszlása:

Egyéni listás választás eredménye
Érvényes szavazólapok száma: 430
Szavazatok megoszlása:

Hírözön (forrás:valasztas.hu)
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„Újra egységet formálni!”
2010. október 3-a minden bizonnyal meghatározó dátumként vonul be Püspökmolnári történetébe, hiszen
húsz év után új polgármester került községünk élére. Rodler Csaba már hosszú évek óta részt vesz az
önkormányzat képviselõ-testületének munkájában, a polgármester-választáson elsöprõ többséggel szerezte meg
a szavazatokat. A falu elsõ emberét az új szerepkörrõl, programjáról és az aktuális teendõkrõl kérdeztük.
- Lassan három hét telt el már az
önkormányzati választások óta.
Sikerült már megszoknia a „Polgármester Úr” megszólítást?
- Egyelõre még szokatlan, de
természetesen igyekszik az ember. Az
elõdöm, Varga Lajos húsz évig állt a
falu élén, én tizenhat évig dolgoztam
vele együtt képviselõ-testületi
tagként. Mondhatnánk, õ volt a
mester, én pedig a tanítvány. A
mostani körülbelül ahhoz a szituációhoz hasonlít, amikor tanulóból
tanár lesz.
- Ezalatt a rövid idõ alatt, menynyire sikerült megismerkedni a
polgármesteri tisztséghez kapcsolódó feladatokkal?
- Mindenképpen le kell szögeznem,
hogy képviselõként és polgármesterként a munka és a döntéshozás
is egy teljesen más szemléletet kíván.
Számomra most még egyfajta
megismerési folyamat zajlik, ezt a
hivatal felkészült dolgozói segítik.
Természetesen leköt a folyamatban
lévõ csatornázás kérdése, a szeméttelep ügyének rendezése, és a
temetõbõvítés.
- Az önkormányzat alakuló
ülésén hallhattuk az Ön programját, és emellett több dolgot
említett még, mint elvégezendõ
feladatot. Megosztaná ezt az olvasókkal is?
- Sajnos el kell mondanom, hogy
ahogy az ország, a mi önkormányzatunk sincs anyagilag olyan
helyzetben, hogy nagy fejlesztésekrõl,
beruházásokról beszélhessünk. A már
említett csatornázás kapcsán egy-két
héten belül választ kapunk arra, hogy
az megvalósulhat-e vagy sem. Ha
igen, akkor ez a projekt két évre
olyannyira elvonja a pénzügyi
eszközeinket, hogy valószínûleg nem
igazán jut más beruházásra fedezet.
Mindenesetre a programomban
szerepel egy olyan terv is, amely az
önkormányzat épülete elõtti terület
felújítását, rendbetételét – parkosítás,
kerékpártároló kialakítása – hivatott
megvalósítani. Ám mivel az anyagi
forrásaink kötöttek, ezt a fejlesztést

inkább a ciklusom második felére
tervezem. Emellett szeretném, ha a
szemétlerakó ügye is minél elõbb
rendezõdne, hiszen mindannyiunk
érdeke az, hogy a felesleges hulladékainkat a jelenleginél kulturáltabb
formában tudjuk elhelyezni. Itt kell

egy kicsit leragadnom, hiszen az elsõ
probléma, amivel szembesültem, az
éppen ehhez kötõdik. Elképesztõ,
hogy a nagykonténer környékére az
emberek válogatás nélkül, igénytelen
módon rakják le felesleges dolgaikat,
mikor erre számos, más, környezetbarát lehetõség is akad. Ezen
mielõbb változtatni kell!
Összességében elmondhatom azt,
hogy nyitott vagyok bármilyen
lakosság által felvetett, építõ jellegû
ötletre, éppen ezért kérem a községünkben élõket, hogy bátran
mondják el véleményüket, kérésüket,
hiszen elõrelépés csak így lehetséges.
- Ugyancsak fontos kérdés, hogy
mik azok a területek, amelyek eddig
nagyobb figyelmet kaptak, viszont
most már nem annyira tartoznak a
létkérdés kategóriájába?
- Mindent fontosnak tartok, ha csak
egy-két ember fordul hozzám
ugyanazzal a problémával, õket is
meghallgatom és a megoldást keresni
fogom. Említettem, hogy a beruházásokkal csínján kell bánni, éppen

ezért kérdés, hogy ebben a ciklusban
elkészülhet-e a régóta napirenden
lévõ, falut a vasútállomással összekötõ
kerékpárút. Ha lesz erre vonatkozó
pályázat, akkor természetesen
mindent megteszünk a siker érdekében. Önerõbõl viszont sajnos
ennek a projektnek a megvalósítását
elõreláthatólag nem tudjuk vállalni.
- Evezzünk kicsit kényesebb
vizekre. Az önkormányzat munkáját az elmúlt években gyakran
érte az a kritika, hogy nem elégségesen vonja be a lakosságot a
község ügyeibe, és így az emberek
sokszor csak kész tényekkel
találják magukat szemben. Ezen
miként lehet változtatni?
- El kell mondanom, hogy a
problémákat kölcsönösen próbáltuk
és próbáljuk is megoldani, csupán
hozzáállás kérdése az egész. Fontos
a rendszeres tájékoztatás, ahogy
mondtam is, bárkihez bizalommal
fordulunk, és hozzánk is bárki
bizalommal fordulhat. Tervezzük
például azt, hogy az önkormányzati
ülések anyagait feltesszük az
internetre, a fontosabb eseményekrõl
pedig szórólapokon, több plakáton
értesítjük a lakosságot. A lakossági
reagálásokat döntéshozatalkor
figyelembe vesszük.
- Térjünk vissza egy pillanatra a
személyes dolgokhoz. Ön a
választásokon több mint nyolcvan
százalékos támogatottságot szerzett, ami elsöprõnek nevezhetõ.
Személyesen is érzi a lakosság
szimpátiáját?
- Az elmúlt hetekben sokan
megállítottak, gratuláltak vagy
telefonon kívántak sok sikert a
munkámhoz. Természetesen érzem,
hogy nagy a felelõsségem, de minden
erõmmel azon leszek, hogy
megfeleljek a kihívásnak, a lakosság
elvárásainak. A képviselõ testülettel
a hivatal dolgozóinak közremûködésével mindent elkövetünk
Püspökmolnári fejlõdésének elõmozdításáért.
- Miként alakul egy napja – most
már polgármesterként?
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- Minden reggel az aktuális
feladatokkal, teendõkkel indítok,
emellett most zajlottak az átadási,
átvételi procedúrák. Komplex módon
kell megismernem az önkormányzat
mûködését. Ez a pár hét szinte úgy
telt, mintha egy nagyon hosszú nap
lett volna.
- Ha éppen van szabadideje, akkor
mivel foglalkozik szívesen?
- Megszállott horgász vagyok,
büszkén mondhatom, hogy idén is

több harcsát sikerült kifognom, voltak
közöttük két méter feletti, igazán
izgalmas példányok is.
- Végül, de nem utolsó sorban
ugorjunk elõre a jövõben: ha négy
év múlva ismét beszélgetünk - a
kapitális halak mellett - milyen
pozitív dolgokról szeretne beszámolni?
- Azt szeretném, ha beszámolhatnék
az intézményeink stabil mûködésérõl,
eredményes munkájáról, a tervezett

beruházások megvalósulásáról.
Szeretnék dicsekedni azzal, hogy a
faluban mûködõ egyesületek, civil
szervezetek programjaikkal a teljes
lakosságot elérik, megmozgatják.
Ettõl még vonzóbb és még szerethetõbb lesz a mi falunk, Püspökmolnári.
- Kívánjuk, hogy így legyen,
Polgármester Úrnak pedig sok
sikert kívánunk a munkájához!
Palkó Zsolt

FALUNAP 2010
Akár jubileuminak is nevezhetõ az idei püspökmolnári falunap, ebben az évben ez az esemény ugyanis zsinórban
a huszonötödik volt. Ahogy megszokhattuk, ezúttal is változatos programok szórakoztatták a nagyérdemût:
volt kispályás foci, kerékpáros-illetve görkorcsolyás bemutató, tûzoltóverseny és fõzõverseny, de nem hiányozhattak
a repertoárból a gyermekmûsorok, kulturális attrakciók, a faluvacsora, a sztárvendég a tûzijáték, és a hajnalig
tartó bál sem. Szavak helyett inkább beszéljenek a képek, bízva abban, hogy 2011-ben is hasonló sikerrel
zárjuk a rendezvényt.
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„Õsszel érik babaám...”
Ha õsz, akkor szüret, ha szüret, akkor felvonulás és bál – az évek óta hagyományosnak mondható rendezvény
idén sem maradt el.
Október 16-án, szombaton, délután
egy órakor indult el a karaván a
püspöki tanyáról. A menet élén haladt
a kisbíró, mögötte a bíró és bíróné
hintója. Õket követte a szépen
feldíszített nótás szekér, majd a
magyar ruhás legények és lányok.

Ezután következett a kovács - és a
csaposszekér is. Rajtuk kívül a
nagyérdemû láthatott még csikósokat,
vadászokat, borosztó cigánylegényeket és cigányasszonyokat is. Ahol
több volt a nézelõdõ, a kisbíró
„kidobolta” a szüreti bált, majd a

magyar ruhás fiatalok csárdást jártak.
Az esti mulatságban tánc és
tombola várta a bulizni vágyókat, a
zenérõl az Univerz együttes gondoskodott.
Hírözön

A felvonulást és a bált támogatták:
Antalné Böröcz Edit, Babos György, Babos József,
Babos Vince, Balikó Mihály, Horváth Tamás, Lajkó
Adrienn, Kapornoki Zsolt, Kiss Gáborné, Kiss György,
Kovács György, Kovács Károly, Kuglics József, dr.
Németh Pál, Pungor Zoltán, Piri Ottó, Rodler Csaba,
ifj. Rodler Csaba, Somogyi Csaba, Szalay Károly,
Vadalma ABC, Vargáné Kuglics Ildikó.
A Püspökmolnáriért Egyesület egyúttal megköszönni
mindazok fáradozását, akik a mulatság lebonyolításában
bármilyen módon segítettek!

A Püspökmolnáriért Egyesület hírei
A Püspökmolnáriért Egyesület
elmúlt negyedéve a színjátszókör
tevékenysége, a falunap és a szüreti
felvonulás jegyében telt.
Egyesületünk csapata ezúttal is részt
vett a falunapi fõzõversenyen, ahol
egy kicsit különlegesebb ételt, bakonyi
betyárlevest készítettünk. Bangó
Zoltán fõszakács vezetésével igazán
ízletes étel készült, de sajnos idén a
zsûri nem osztott helyezéseket. A nap
folyamán még várt ránk egy komoly
feladat: a színtársulatunk fellépése. A
Tabarin, avagy a szerelmi bájital címû
vásári komédiát adtuk elõ Palkó Zsolt,
Sziffer Tamás, Kenesei Viktória,
Bangó Zoltán, Németh Bettina és
Horváth Diána szereplésével.
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Színjátszó körünk augusztusban is
folytatta a vendégszereplést. Augusztus
21-én a rábatöttösi falunapon szerepeltünk, egy rumi és egy oszkói
felkérésnek viszont nem tudtunk eleget
tenni. (Társulatunknak egyébként az
év folyamán hét fellépése volt.)
Egyesületünk legnagyobb rendez-

vénye a hagyományõrzõ szüreti
felvonulás és szüreti bál. Hosszú idõ
óta elõször nem nyertünk erre
támogatást a megyei önkormányzattól, de ennek ellenére igyekeztünk
színvonalas rendezvényt tartani.
Szervezési nehézségek miatt október
16-án került erre sor.

Néhány szót ejtsünk egyesületünk
anyagi hátterérõl is. Sajnos egy tavasszal elnyert, iskolai helytörténeti
vetélkedõre szánt pályázati pénzt még
mindig nem kaptunk meg, viszont a
mûködési célú támogatást megkaptuk. Egy civil szervezetek fejlesztésének támogatására kiírt
pályázaton 149.000 Ft-ot nyertünk
bemutatkozó kiadvány megjelentetésére. Elbírálásra vár még egy
drogprevenciós célú pályázatunk.
Jogszabályi kötelezettségeinknek
eleget téve elszámoltunk a tavalyi adó
1%-ról, így megkaphattuk az idei adó
1 %-ot is. Örvendetes, hogy ennek
összege némileg magasabb a tavalyinál: 38.052 Ft, amit az alapszabályban meghatározott célokra kell elköltenünk ez elkövetkezõ egy évben.
Szervezetünket a Rum és Vidéke Takarékszövetkezet az idei évben is a számlavezetési díj elengedésével támogatja.
Kuglics Gábor

A molnári révész lánya
Mostani helytörténeti cikkem rendhagyó, mivel nem egy megtörtént eseményt mutat be, vagy egy életrajzot
foglal össze, hanem egy irodalmi mûvet tartalmaz, mely a címe alapján helyi vonatkozású lehet. A vers a
Vasvár és Vidéke c. lap 1909. június 13-i számának címlapján jelent meg Hollán Andor tollából. Így szól:
A molnári révész lánya
A molnári öreg révész
Legifjabbik leánya
Nagy gondosan felvette az
Ünneplõt magára.
A korcsmában zene és tánc
Reggelig vígan járja, –
Mulat ott az öreg révész
Legifjabbik leánya.
Késõ õsszel útnak indul,
Messze elszáll a daru…
Jajj Istenem! olyan furcsát
Suttog az egész falu…
Itt is, ott is ugy sajnálják,
Nem segit ez szegényen,–
Kis bugyorral városba mén,
Üti-hajtja a szégyen,
Évek mulva hazajött a
Faluba egy szép dáma;
„Nini, ez az öreg révész
Legifjabbik leánya!”
Szép arany lánc, – tollas kalap, –
Selyembõl a ruhája. –
Aki látja, elkerüli,
…Senki se néz reája.

Szõnyi István: Magányos csónak
Hogy a versben írt lány „erkölcstelenné válásáról”, teherbe esésérõl
(?), prostitualizálódásáról írtak valóban megtörténtek-e, nem tudjuk.
Lehet, hogy mindez csak a költõi
fantázia szüleménye, de az is lehet,
hogy igaz történetet mutat be rímbe
szedve. Jellegénél fogva ezt levéltári
kutatással nem lehet kideríteni. Ha
községünk lakói (fõleg az
idõsebbek) közül valakinek van
tudomása ilyen, a versben leírt

történetrõl, kérem,keressen meg, és
mesélje el nekem!
Egyik következõ helytörténeti
cikkemben a házi sörfõzésrõl
szeretnék írni. Kérem, hogy akinek
van bármilyen információja ezzel
kapcsolatban (történet, fotó, sörfõzõ
eszközök, vagy esetleg házi sör
receptje), kérem, keressen meg, és
tudassa velem!
Kuglics Gábor
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Elkezdõdött a tanév
Tanulóink már a tanév elsõ
szusszanásnyi szünetére készülnek,
hátuk mögött hagyva két hónap
munkát. Szeptember elsõ hetei a
megszokott idõbeosztással teltek el.
Újra hozzá kellett szokni a mindennapos tanuláshoz, a felkészüléshez. Természetesen nem mindenki
várta kitörõ örömmel a tanévnyitó
ünnepélyt, de nagyon sokan voltak
olyanok, akik nagy tervekkel,
elhatározásokkal léptek be szeptember 1-én az iskola épületébe.
Köztük van tíz elsõ osztályos tanulónk
is. Õk már túl vannak az elsõ betûk
leírásán, olvasásán, a számokkal való
ismerkedésen. Kívánom nekik, hogy
nagyon sok sikerélményt éljenek át
tanulmányaik során.
A „nagyok” a továbbtanulás elsõ
lépését tették meg. A középfokú
iskolák nyílt napjain vehettek részt. A

Felhívás

látogatások megalapozhatják a végsõ
döntés meghozatalát.
A hagyományos „Püspökmolnári
Kupán” az alsós fiú csapatunk 6.
helyezést ért el. Gyõrváron a kistérségi atlétika versenyen Klõer
Melinda és Rumi Bence 8. osztályos
tanulók csak néhány ponttal maradtak le a dobogóról.
A nagy versenyidõszak még nem
kezdõdött el. Terveink szerint számos
megmérettetés áll tanulóink elõtt.
Módosításokat kezdeményeztünk a
pedagógiai programunkban. Ennek
megfelelõen 5-6. évfolyam felmenõ
rendszerben visszatérünk a szakrendszerû oktatásra, illetve 2. osztály II.
félévétõl kezdve ismét érdemjeggyel
minõsítjük a tanulókat. A programot
közoktatási szakértõ véleményezte és
a fenntartónak elfogadásra javasolta.
Mindkét helyen az iskola épületek
A KábelNet-LAN Kft ügyfélszolgálata értesíti Püspökmolnári
község lakosságát, hogy a KTV és
internet bekötéseket, melyek közös
oszlopsorról (villanyoszlopról)
történik, 2010. november 15-ig
tudják vállalni, mivel a téli
idõszakban az idõjárás ezt nem teszi
lehetõvé.
Kérik, hogy bekötési igényüket
idõben szíveskedjenek jelezni a
következõ számon:
06/30/2271-373.
2011.03.15-tõl ismét tudják
vállalni a bekötéseket.
Megértésüket és türelmüket elõre
is köszöni a KábelNet-LAN kft.

Évforduló
Nemrég emlékeztünk az aradi
vértanúk és Batthyány Lajos
kivégzésének évfordulójára. Nekünk,
püspökmolnáriaknak azonban
október 6-a még egy ok miatt lehet
nevezetes dátum.
130 éve, 1880. október 6-án hunyt
el Piry Cirjék ferences szerzetes, aki
Piry János néven Püspökiben született
1810. április 15-én (vagyis éppen 200
éve). Õ a pesti rendház fõnökeként
õrizte a mártír miniszterelnök hamvait

(akit titokban, a hatóságok elõl
elrejtve temettek el a rendházban),
majd átadta azokat a nyilvános
újratemetésre. A szertartás során
pedig õ mondta a gyászbeszédet. A
sors különös „játéka”, hogy
ugyanúgy október 6-án halt meg,
mint az általa õrzött és búcsúztatott
Batthyány Lajos.
A nemzeti gyásznap alkalmából
emlékezzünk rá is!
Kuglics Gábor

megszépültek. Rábahídvégen a
falunap keretében került sor a
felújított épület átadására, illetve az
iskola 115 éves fennállásának ünnepségére.
Külön köszönet mindazoknak a
tanulóknak és nevelõknek, akik részt
vettek az ünnepi mûsoron.
Püspökmolnáriban a tanévnyitó
ünnepély keretén belül került sor a
felújított iskola átadására. Az
ünnepélyen részt vett és beszédet
mondott Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter úr.
Mindkét helyen arra kértük gyerekeinket, hogy vigyázzanak az épületek
állagára.
Az õszi szünetrõl visszatérve folytatódik a tanulás, persze kiegészülve
szabadidõs programokkal is.
Smolczer Tibor
igazgató

Program
A Petõfi utcai
„szóréban” lévõ
helytörténeti
gyûjtemény megtekinthetõ XI. 20-án
14.00-16.00 között!
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Egyelõre a középmezõnyhöz tartoznak
focicsapataink
A nagyok az ötödik, a 21 éven aluliak a hatodik pozíciót foglalják el tabellájukon a megyei II. osztály szombathelyi
csoportjának labdarúgó küzdelmeiben. Javításra még bõven van idõ, az õszi félszezonból ugyanis még négy
forduló hátra van.
Akár csalódásnak is nevezhetõ a
Püspökmolnári KSK felnõtt
csapatának szereplése – a Kovács
Zsolt által dirigált együttes jelenleg az
ötödik pozíciót foglalja el a tabellán,
amely a célkitûzésektõl – dobogós
helyezés – jócskán elmarad. A csapat
októberben még csak egyetlen
meccset nyert (ez a tény lapzártánk
utánig még változhat), azt is
kínkeservesen a Szentpéterfa otthonában. A nagy riválisok közül eddig

sajnos senkit sem sikerült két vállra
fektetni… Némi öröm a hazai
szurkolóknak, hogy egyre több helyi
fiatal kap fontosabb szerepet a kezdõ
tizenegyben: Sziffer István, Németh
Rajmund és Horváth Szabolcs
alapembernek számít, Kiss Gábor és
a jelenleg sérüléssel bajlódó Pados
Patrik pedig a jövõben kaphat fontos
szerepet.
Ami a tartalékokat illeti, õk rendesen
belekezdtek az idény elején, hiszen

elsõ négy bajnokijukat megnyerték.
Ezután sajnos három nagy zakó jött,
majd ismét két diadal. Legutóbbi két
meccsükön sajnos újra alulmaradtak,
de a hatodik hely így sem rossz
eredmény a második idényét együtt
játszó csapattól.
Csapataink hátralévõ ellenfelei
Söpte, Tanakajd, Gyöngyösfalu, és
Vasszécseny.
Hírözön

