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Mozgalmas évzárás
2011 utolsó két hónapja igazán izgalmasra sikeredett Püspökmolnári életében:
elkezdődtek a szennyvízcsatorna kiépítésének munkálatai, amelyek végigkísérnek minket az egész előttünk álló évben. Örömhír, hogy községünk szülötte, Palkó István, pénzügyi elemző országos hírű kitüntetést vehetett át, szintén november
elején. Emellett ismét sor került a karácsonyváró ünnepségre, valamint a faluszilveszterre is. Végül, de nem utolsósorban véget értek a megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság küzdelmei is. Bízva a hasonlóan eredményes és mozgalmas folytatásban, Püspökmolnári Hírözön szerkesztősége minden kedves olvasójának boldog,
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Az önkormányzat hírei
A 2011. november 14. napján megtartott képviselő-testületi ülésen a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok bírálatára került sor, melynek keretében összesen 18 hallgató havonta 4.000,- Ft ös�szegű támogatását biztosítja az önkormányzat 2012. évben.
A módosított rendezési terv végső jóváhagyása 2012. január 1. napjával történő hatályba lépéssel megtörtént, az el-

fogadott anyag a www.puspokmolnari.
hu honlapon megtekinthető.
Az önkormányzat háromnegyed éves
gazdálkodásáról szóló beszámolójának
és a 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadására a 2012. november 29-i képviselő-testületi ülésen került sor.
Településünkön megkezdődött a
szennyvízcsatorna-beruházás kivitelezése. Kérjük, hogy a beruházás során

felmerülő bárminemű problémát szíveskedjenek jelezni az önkormányzatnál. Megértésüket, türelmüket köszönjük.
Kissné Mátyás Éva
körjegyző

A pénzügyi elemző, aki nem volt rest
Lassan alig múlik el olyan hét, hogy ne tűnne fel egy számunkra ismerős arc a tévében – a Püspökmolnáriból származó
Palkó István manapság rendszeresen szerepel a médiában, mint pénzügyi szakértő. A Portfolio.hu munkatársa nemrégiben a rangosnak nevezhető Junior Príma-díjban is részesült. Többek között az elismerésről, aktuális gazdasági problémákról, és szülőfalujáról beszélgettünk vele.
sítónál vagy más vállalat pénzügyi területén helyezkednék el. Márpedig egy
sajtódíjnak más munkahelyeken biztosan nem tulajdonítanak akkora jelentőséget. Ráadásul nem tervezem, hogy
munkahelyet váltok, az esetleges előrelépési lehetőségeimet így nem a díj határozza meg. Ezzel együtt is nagy esemény volt az életemben, amire szívesen
gondolok vissza.
– Magyarország legolvasottabb
gazdasági hírportáljánál dolgozol.
Hogy kerültél a Portfolio.hu-hoz?

– Milyen érzés Junior Primadíjasnak lenni? Egyáltalán milyen
jelentősége van a karrieredben egy
ilyen díjnak?
– A díjat kategóriánként tíz olyan
harminc év alatti fiatal kapja, akire a
saját szakmájában mások is felfigyelnek, tehát mindenképpen nagy megtiszteltetésnek tartom. Azonban azt,
hogy a karrierem szempontjából mekkora jelentősége van, egyelőre nem tudom. Ha valami miatt a jövőben nem a
Portfolio.hu-nál dolgoznék, akkor sem
egy médiacégnél, hanem közgazdász
végzettségemnél fogva banknál, bizto-

– Még a szakmai gyakorlatomat
töltöttem Hollandiában, amikor az
interneten megpillantottam egy hirdetést, melyben a Portfolio.hu szakírót-elemzőt keresett. Először mégis
egy befektetési banknál helyezkedtem
el, és csak néhány hónapra rá jelentkeztem a portálhoz. Az állásinterjú jól sikerült, majd kaptam egy nagyon jó főnököt, aki mellett rengeteget tanultam
és fejlődtem. Bár az egyetemen is sokat tanultam a pénzügyi szektorról, igazán megismerni szerintem csak úgy lehet, ha napi nyolc órát a gyakorlatban
is foglalkozik vele az ember. Nagyon
hasznos megismerni azokat, akik a hazai pénzügyi életet irányítják. Úgy látom, nagyon félreismerik őket, banki
és biztosítási hercehurcák, ügyintézési bonyodalmak alapján nyilvánítanak
véleményt róluk az emberek. Pedig né-

hány esetet leszámítva nincsenek olyan
pikáns történeteik sem, amilyeneket
mondjuk a filmekben látunk, vagy regényekben olvasunk róluk.
– A gazdaság manapság – figyelembe véve többek között a kormány
erőteljesen vitatott, ezen a területen tett lépéseit és a svájci frank alapú hitellel rendelkezők nehézségeit – központi téma a magyar emberek életében. Te személy szerint miként tudod segíteni az embereket abban, hogy tisztán lássanak ezekben
az ügyekben?
– Nagyon sokan keresnek meg konkrét kérdésekkel. Mit tegyenek például
akkor, ha a tartozásuk már másfélszer
akkora, mint amennyit a házuk ér. Vagy
hová fektessék a pénzüket, féljenek-e
attól, hogy esetleg a bankjuk csődbe
megy. Szerintem a pénzügyek túlságosan is beleitták már magukat az emberek gondolkodásába, holott ennek nem
kellene így lennie. Mindenkinek egyenként sajnos nem mindig tudok segíteni, de annyit tudok tenni, hogy ahol lehet, leírom vagy elmondom, hogy nem
éri meg kockáztatni. Szerintem az élet
minden területén megéri konzervatívnak lenni, ez az anyagiakra is igaz. Az
utóbbi tíz évben mindenki kockázatni,
és ezáltal kapzsi módon pénzt keresni
akart, ezen bukott sokat az ország. Ennek nem szabad többet megismétlőd-
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nie, ezért az általános jó tanács mindig
az a pénzügyekben, hogy csak óvatosan. Ha pedig bajban vagyunk, érdemes
tanácsot kérni. Lehetőleg nem egy, hanem
több szakértőtől, és ha a többségük ugyanazt tanácsolja, akkor szabad csak dönteni.
– Mennyire volt nehéz megszokni,
hogy a megszerzett tudást, információt a médián keresztül is át kell adnod az embereknek?
– Az első rádió- és tévényilatkozatok
előtt nyilvánvalóan izgul az ember, de
amikor már egyre kevesebb ideje van
izgulni, könnyen megszokható a szereplés. Attól is függ ez, mennyire van a
téma az ember kisujjában. Van olyan interjú, amelyikre akár órákon keresztül,
és olyan is, amelyikre egyáltalán nem
kell készülni.

– Ha azt a szót mondom Püspökmolnári, mi jut eszedbe?
– Minél többet van távol az ember,
annál több nosztalgiával és meghatódottsággal gondol vissza arra az időre,
amit falun töltött. Budapestről idetekintve családom, az otthonom, a tiszta levegő, a nyugalom és a falubeliek
kedvessége jut eszembe elsőre. Amikor
időm engedi, havonta többször hazalátogatom a családomhoz, és értesülök a
faluban történtekről.
– Végezetül, mit tudnál tanácsolni
azoknak, akik sikeresek, és elismertek
szeretnének lenni a szakmájukban?
– Nem a siker vagy az elismertség határozza meg, mennyire értékes egy ember, de azért kisebb-nagyobb sikerre és
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elismertségre a nagy többségnek szüksége van ahhoz, hogy saját magát is a
helyén kezelje, megbecsülje. Szerintem a siker legnagyobb ellensége a lustaság. A gyerek ne legyen lusta tanulni, de sportolni se legyen az. Ha valaki már idősebb, ne legyen lusta másokat megkérdezni a lehetőségekről, mert
néha nyitva áll a kapu az orrunk előtt,
csak nem vesszük észre. Ha pedig lusta valaki a saját munkájához, az hiába is
reménykedik abban, hogy eredményt
fog elérni. Aki unatkozik, találja meg
a módját, hogy ne unatkozzon, aki pedig úgy érzi, rossz vágányra került, forduljon vissza gyorsan, és tegye rendbe
az életét. Sosem késő elismerni a hibáinkat, de erről talán a nálam jóval idősebbek tudnának sokkal érdekesebbeket mondani.
			
Hírözön

„Ha elmúlik karácsony, s legszebb titkát nem árulja el,
Az új csodára egy évig várni kell…..”
Eltelt egy év, s tavalyi hagyományt teremtő karácsonyváró délutánunkat a
lelkes segítők, támogatók és szereplők
közreműködésével 2011. december 17én tartottuk meg ismét.
Több hetes készülődés, próbák, ajándékkészítés, kisebb-nagyobb bosszúságok előzték meg e délutánt, de úgy
érezzük megérte.
Önzetlenül, szívből adtuk, hogy e pár
óra, advent utolsó hétvégéjén feledtesse a gondokat, problémákat, és segítsen közösen ráhangolódni a karácsony,
a szeretet ünnepére.
A katolikus templomban kora délután órakor kezdődő koncerten Sipos
Péter orgonajátékát, és rumi Népdalkör
Egyesület karácsonyi koncertjét hall-

gathattuk. A közös éneklés és Benedek János evangélikus lelkész adventi elmélkedése után a karácsonyi díszbe öltöztetett
kultúrotthonban folytattuk a műsort.
Felidéztük az előző évi karácsonyváró legszebb pillanatait, tapsolhattunk
lelkes óvódásaink táncának, a más település iskoláiba járó helyi gyerekek
hangszeres, verses műsorának, a helyi általános iskola színdarabjának, valamint a fiatalok és nyugdíjasok közök
betlehemes játékának.
Reméljük, jó volt látni együtt a közel negyven embert a színpadon kortól
függetlenül, s hallgatni, ahogy éneklik:
„Istenem hadd legyen egész évben ilyen
a világ”, valamint örömet szerezni csekély ajándékunkkal azoknak, akik eljöttek erre a délutánra.
De itt még nem ért véget a műsor. A
kultúrház udvarán karácsonyi vásárba

vártuk a falu lakóit, forró teával, forralt
borral, zsíros kenyérrel, süteményekkel,
az óvodai és iskolai dolgozók, valamint
a szülők pedig a diákok által készített
karácsonyi ajándéktárgyakkal.
S hogy a hangulat, még vásáribb legyen, kivetített képek segítségével felidéztük a 2011. év eseményeit. A csípős
hideg ellenére, álltunk és néztünk, mint
a moziban, és örültünk, hogy arcokra
mosolyt csaltunk, egy-egy kép megjelenésekor.
Jó volt így együtt, vidáman, kicsit
gondtalanul, s karácsonyra várva meghitten.
Hálás köszönetemet fejezem ki mindenkinek, aki segített Püspökmolnári karácsonyváró délutánjának megtartásában, és azoknak, akik megtiszteltek bennünket, hogy eljöttek rendezvényünkre.
Antalné Böröcz Edit
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Szilveszteri hangulatjelentés
Rengeteg jóbarát és ismerős választotta a tornateremben tartott bulit, hogy
egy táncos-dumálós, eszem-iszom partin, éjféli koccintással fűszerezve lépjen át
az óévből az újévbe. A talpalávalót a hagyományokhoz híven idén is az Univerz
zenekar húzta, ezzel biztosítva a fergeteges hangulatot. Az pedig volt, ezt bizton
állíthatom, hisz a táncparkett egy percre
sem maradt üresen. A kacsatánctól a keringőn át, a libózásig, mindenféle stílus
szerepelt a zenekar palettáján. Amikor az
óra elütötte az éjfélt a Himnusz eléneklése után Antalné Böröcz Edit alpolgármester asszony újévi jókívánságokkal köszöntötte a jelenlévőket, majd egy pohár pezsgővel mindenki koccintott a sikeresebb
újévre. Egy igazán jól sikerült bulit napokig, hetekig tart “kiheverni”, ez a szilveszter is ilyennek indult, de sajnos a technika ördöge közbeszólt. Az éjféli virsli utolsó falatja épp csak lecsúszott, amikor sajnos egy reggelig tartó áramszünet szakí-

totta félbe a mulatságot. Mindent egybevéve elmondhatom, hogy még így is egy
rendkívül jó hangulatú, bár kicsit rövidre
szabott szilveszteri partival zártuk a 2011es évet.
Aki nem hiszi járjon utána, de mini-

mum nézze meg az ott készült képeket a
www.puspokmolnari/kepek oldalon!
Egyúttal kívánok minden kedves Olvasónak erőben, egészségben gazdag boldog új esztendőt!
Horváth Tamás

Közösen tervezgetünk, bevonjuk a gyerekeket az óvoda díszítésébe, igyekszünk
mindig esztétikus környezetet teremteni.
Beszélgetünk az ajándékozásról, természetesen ők is készítenek ajándékot a szeretteiknek, felnőtt segítségével. Így megtapasztalják, hogy nemcsak kapni, hanem
adni is öröm.
Az ünnepek időszakát felhasználtuk
arra is, hogy a gyerekek egy kis bepillantást nyerjenek más népek karácsonyi szokásaira is.
Akik már tavaly is óvodába jártak, szí-

vesen emlékeztek vissza a falu karácsonyváró ünnepélyére. Boldogan vették észre
és mondogatták, hogy megint van karácsonyfa a hivatal előtt! Örömmel készülődtek a közös ünnepre.
Az óvodai karácsonyt is boldog várakozás előzte meg. Gyönyörű, nagy karácsonyfánk volt az idén és alatta sok-sok
kedves játék, amit mindenki egyszerre
akart kipróbálni.
Szeretnénk köszönetünket kifejezni
Tóth Károlyné Kati néninek, aki az idén
gyönyörű horgolt díszekkel ajándékozott
meg bennünk, Nagy Istvánnak, aki a hatalmas fenyőfát adományozta az óvodának, valamint a Püspökmolnáriért Egyesületnek, akik pénzt adományoztak, amiből Lego-t vásároltunk a gyerekeknek.
Még alig aludtak ki a karácsonyi gyertya fényei, már egy más jellegű ünnepre, a
farsangra készülünk. A gyerekek már tervezgetik, hogy minek öltözzenek be, valamint előkerültek már a télkergető, tavaszt
váró mondókák is.
Ezúttal is meghívunk minden kedves
érdeklődőt a februárban sorra kerülő farsangi karneválra! Részletekről a faluban
kitett plakátokon olvashatnak majd.

Ünnepek az óvodában
A téli ünnepekre való készülődés az
óvodai élet szerves része. Az ünnepek
mindig valami varázslatosat, valami hétköznapokon kívül eső történést jelentenek a gyermekek és természetesen a felnőttek számára egyaránt. Megszakítjuk a
hétköznapok sorát, valami rendkívüli következik.
Az ünnepeket mindig hosszú készülődés előzi meg, melynek a gyerekek is aktív részesei. Sokat beszélgetünk az ünnepekhez kapcsolódó népszokásokról is:
lucázás, korbácsolás, betlehemi játékok.

Kránitz Józsefné
óvodavezető
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Az iskola hírei
Az idő gyors múlásának lehetünk
tanúi. Nem olyan régen az őszi szünet
adta pihenés lehetősége, a továbbtanulás gondolatának közelsége és a
karácsonyvárás meghitt pillanatairól
számolhattam be. Az elmúlt napokban viszont már az első félév munkáját értékeltük, értékeljük. Az idei év
eltér az eddigiektől, mivel újra számszerű értékelést kapnak a 3-4. osztályos tanulóink. Az alsó tagozat két évfolyamán tanulók tanulmányi átlaga
4,01. A felső tagozaton egy évfolyam
tanulói elmaradtak az elvárt teljesítménytől, így a „nagyok” átlaga csak
3,95. Amikor a számokat nézzük,
azt is mondhatjuk, hogy az eredmények nem is olyan rosszak. Viszont
mi, pedagógusok és szülők, akik napról-napra nyomon követjük tanulóink
munkáját, hozzáállását, eredményét
a későbbiekben még jobb eredmény
elérésében bizakodhatunk. Örömteli tényként mondhatom, hogy iskolánkban a gyerekek magatartásában
kirívó esemény nem történt. Az időlegesen felmerülő problémákat, amelyek a legjobb családban is előfordulhatnak, megfelelő kommunikációval
sikerül megoldani.
A tanulás mellett természetesen az
ismeretszerzés más területein is képviseltettük; képviseltetjük magunkat.
Az alsó tagozatos tanulóink Körmenden a Micimackó című mesejátékot nézhették meg.
Negyedik és ötödik osztályos tanulóink kiemelkedő színvonalú előadással képviselték iskolánkat a Hegyháti
Toborzón, Vasváron.
Felső tagozatos lányaink a Könyvhódító című vetélkedőn ezüst minősítést értek el.
A Hefele Menyhért Szakközépiskola által meghirdetett makettépítő versenyen az idei esztendőben újra részt
vehettünk, s ha részt veszünk, akkor

A könyvtár hírei
Tájékoztatom a könyvtár rendszeres és reménybeli látogatóit, hogy állományunk bővült, az új
könyvek január 19-étől már hozzáférhetőek a könyvtárban. Az újdon-

mindig valamilyen díjjal távozik csapatunk. Iskolánk tanulói munkájukkal a 3. helyezést érték el.
Ebben az évben is a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat segítségével meglátogatta gyermekeinket
a Mikulás. Köszönetemet szeretném
kifejezni a Szülői Szervezetnek, hogy
az interaktív táblákhoz biztosították a
hangosítás beszerelését.
A karácsonyváró ünnepségeken tanulóink aktívan részt vettek. Köszönetemet szeretném kifejezni mindazok hozzájárulását, akik bármilyen
formában segítettek a rendezvény
kapcsán.
Nemsokára itt farsang is, az erre
való készülődés napjainkban is zajlik.
Mindenkinek, de különösen saját
tanulóinknak és szüleinknek kívánok
jó kedvet és kitartást az előttünk álló
félévre.
Smolczer Tibor
igazgató

ságok között akad minden korosztály
számára érdekes olvasnivaló, a klas�szikusoktól a bestsellerekig. A fiatalabb - általános iskolás - olvasók igényeinek megfelelő ismeretterjesztő, és természetesen a nekik szóló szórakoztató
irodalom is megtalálható a kínálatban!

Mindenkit szeretettel várunk!
Nyitva tartás: Hétfő és Csütörtök
: 17.00-19.00.
Szombat: 15.00-17.00
				
		
Nagy Éva
könyvtáros

PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN

6

Püspökmolnári egyháztörténete 2.
Az alábbiakban folytatom községünk egyháztörténetének vázlatos
bemutatását.
1832 májusában újra felállították
a szenttamási plébániát; kegyúr a
Festetics-család. Első papja Busits
Pál (1832-53).
A 19. század második fele a gyarapodás időszaka, mind országosan,
mind községünkben – egyházi téren
is. 1855-ben a Korchmáros-család
kápolnával ellátott családi sírboltot épít a szenttamási temetőben.
1857-ben Festetics György megalapítja a molnári Nagyboldogasszonyapátságot, apát a szenttamási plébános lesz. 1862-ben végrendeletileg
keresztet állíttat a templomudvarra Szál Mihály, a szenttamási temetőbe pedig Németh György és özvegye, Fülöp Katalin. 1870-ben Vargha Gábor és neje, Gáncs Julianna
alapítványt tesz a molnári harangláb
felépítésére. 1873-ban megalakul
a szenttamási dalárda Szabó József
apátplébános, ill. az evangélikus és a
katolikus tanítók, Ochsenhofer Ede
és Tormássy Károly vezetésével.
1878-ban Festetics György támogatásával a túlzsúfolt katolikus iskolában új tanterem és gazdasági épületek létesülnek, a grófné lányoknak
kötő- és varróiskolát alapít, fiuk, Pál
gróf szemléltetőeszközöket vásárol
az iskolának. Az evangélikus iskolába ekkor 32 gyerek jár.

ki nyugati szélén, Sümegi József és
neje, Borsos Julianna pedig Püspöki északkeleti határában (ez ma az új
temetőben áll). 1899-ben özv. Piri
Jánosné, szül. Borsos Anna Magyarország Patronájának tiszteletére szobrot
emeltet a püspöki harangláb mellé.
Katolikus apátplébánosok a 19.
században: Tóth Zsigmond János plébános 1853-tól, apátplébános 1858-1866 között, Szabó József apátplébános 1866-tól haláláig (1889), Szatlmayer János adminisztrátor: 1889. aug.-okt., Legáth
Kálmán: apátplébános: 1889-1902.
Káplánok: Németh János: 18581860, Gálos Mihály: 1860-1861,
Nagy Károly: 1861.04.26-?, Ágoston József: 1861-1862, Czigler József: 1862-1863, Schmidt József: 1863, Léránt Imre: 1863.12.
hó-1865.02.05. (káplánként halt
meg), Vidos László: 1865-1866,
adminisztrátor: 1866, Németh Pál
admin. 1866, káplán: 1866-1868,
Varga Boldizsár káplán: 18681869, Kiss Károly: 1869, Mazaly
József: 1869-1871, Balázsy Lajos:
1871.09.16-?, Vurglits Gusztáv az
utolsó káplán 1872-ben.
Plébánosok a 20. század elején: Vass Imre ideiglenes plébános
1902-ben, 1902-1927. Rigó Zsigmond molnári apát és szenttamási
plébános, 1928-1941: Nagy László
Püspöktamási plébánosa

1890. Piry György és felesége, Tamás Borbála keresztet állíttat Püspö-

1924-ben Schaden Gusztáv evangélikus birtokos haranglábat építtet

130 éve született
Prinz Gyula

Program:
9.00: Rövid megemlékezés az iskola
előtti emlékműnél.
Utána: koszorúzás a vasútállomáson.
Kb. 9.30: A 9. alkalommal megrendezett Prinz Gyula Földrajzverseny díjkiosztója a kultúrházban.
Utána: Prinz Gyula-kiállítás megtekintése.
Mindenkit szeretettel várunk!

A Püspökmolnáriért Egyesület szeretettel meghív mindenkit
az idei megemlékezésre, melyre
2012. január 28-án (szombaton)
kerül sor.

Szenttamáson. 1936-ban mindkét
felekezetnek új iskolája épül.
1941-ben Katolikus Agrárifjúsági Legényegylet alakult Püspöktamásiban a plébános és Pungor Imre
kántortanító vezetésével. Püspöktamásiban Szívgárda működött Sütő
Mária katolikus tanítónő vezetésével. A háború után betiltják őket.
1941-ben Püspöktamásiban 702
lakos közül 6 vallotta magát zsidónak, Rábamolnáriból senki. A járási
zsidóság gettóba költöztetése 1944.
május 10-11-én zajlott le, innen
Szombathelyre szállították őket,
majd németországi haláltáborokba.
1948. A felekezeti iskolákat államosítják és összevonják állami általános iskolává. 1956-ban a helyi követelések között ott van Mindszenty
szabadon bocsátása, Karsay plébános nyugtatja a kedélyeket. 1972.
Új köztemető megnyitása.
Katolikus plébánosok: 1941-50.:
Holpert István, 1950-59.: Karsay
Ferenc, 1959-69.: Horváth István,
1969-83.: Fazekas László, 1993- :
Burusán József, községünk jelenleg
a vasvári plébánia társegyházközsége. Káplán: Huszár Balázs.
2003-ban új egyházi épülettel
gyarapodott községünk, amikor elkészült az evangélikus templom. Az
evangélikusok Nemeskoltához tartoznak. Községünk mai címerében a
püspöksüveg utal az egyházi múltra.
Kuglics Gábor
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Tisztelt Püspökmolnári Lakosok!
Mi kerülhet a sárga zsákba?
Ez a zsák a fém-, a műanyag-, a papírcsomagolások és az italos kartondobozok gyűjtésére szolgál. Kérjük, üveget
ne tegyen bele, mert ha eltörik, kön�nyen kivághatja a zsákot és balesetet
okozhat. A hulladékoknak minden esetben tisztán, összelapítva kell a zsákba
kerülnie, mert ez a hasznosításuk alapfeltétele. A zsákok szelektív hulladékgyűjtéshez az Önkormányzatnál térítésmentesen igényelhetők, egyébként
bármilyen háztartásban található zsák a
gyűjtésre felhasználható.
A fémhulladékok közül a zsákba
gyűjthetjük az alumínium italdobozokat, az alumínium tálcákat, alufóliát, a konzervdobozokat, az üvegek fém
záróelemeit, kupakokat és az egyéb
fém csomagolóanyagokat. Figyeljünk
oda, hogy zsíros, ételmaradékkal illetve
mérgező anyaggal szennyezett hulladék
ne kerüljön a szelektív gyűjtőzsákba.
A papírhulladékok gyűjtésénél vegyük figyelembe a zsák méretét, csak a
kisebb papírhulladékokat tegyük bele,
például: papírzacskók, teás vagy fogkrémes dobozok.
A nagyobb kartondobozokat a begyűjtés napján a zsákok mellé helyezzük ki. A zsíros, ételmaradékkal szen�nyezett papír nem hasznosítható újra,
annak a kommunális hulladékok között
van a helye.
A műanyaghulladékok közül a zsákba tegyük az üdítős és ásványvizes palackokat, a különböző zsugorfóliákat,
bevásárló reklámtáskákat, tejfölös, és a

kozmetikai- vagy tisztítószerek flakonjait, tégelyeit. Fontos, hogy a palackokat, flakonokat tapossuk laposra, így
több fér belőlük a zsákba, és könnyebben tárolhatók.
A többrétegű tejes vagy gyümölcsleves italos kartondoboz három anyagtípusból áll: papírból, alumíniumból és
műanyagból. Az ilyen csomagolásokat
kilapítva gyűjtsük a zsákba.
A sárga zsák kizárólag a hasznosítható csomagolási hulladékok szelektív
gyűjtésére használható, melyet a szállítás napján zárt állapotban kell az úttest mellé kihelyezni A szolgáltatás bevezetésével a lerakással ártalmatlanításra kerülő hulladék csomagolóanyag tartalmát szeretnénk csökkenteni az 1999631/EK irányelv alapján. A
begyűjtött hulladék válogatás után az
OHÜ KHT rendszerén keresztül hasznosításra kerül.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a hagyományos edényes hulladékgyűjtést
az eddigi időrend szerint kéthetente
SZERDÁN végezzük. A gyűjtés során a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. 56. § (7) bekezdés értelmében a
lerakással ártalmatlanított biológiailag
lebomló szerves anyag–tartalmat fokozatosa csökkenteni kell. A törvényalkotó célja, hogy csökkentse a hulladéktelepek gázképződését és elősegítse az
elbomló szerves anyagok természetbe
történő visszajuttatását. A fenti cél elérése érdekében kérjük Önöket, hogy
szerves hulladékaikat lehetőség szerint

A Püspökmolnáriért Egyesület hírei
Egyesületünknek az év végén egy
jelentősebb programja volt: a Mikulás-szolgálat. Ezt a szolgáltatást díjtalanul biztosítjuk a község gyermekes családjainak. Idén nyolc családot keresett fel a Mikulás és a Krampusz. Ezen kívül a községi óvodába,
továbbá Zsennye és Rábatöttös rendezvényeire is mi biztosítottuk a
Mikulást. Összesen mintegy nyolcvan kisgyereknek adtunk át ajándékcsomagot. Ez egyesületünk legbensőségesebb hangulatú tevékenysége! Karácsonyra az óvodát kész-

ségfejlesztő játékkal is segítettük.
Az általános iskola 7-8. osztályosainak ismét meghirdettük – immár kilencedik alkalommal – a Prinz Gyula Földrajzversenyt. Könyvkiadók és
ismeretterjesztő folyóiratok szerkesztőségeit kértük fel támogatónak; az
ő segítségükkel kerül sor a vetélkedő
diákok jutalmazására. A díjkiosztót a
Prinz Gyula-megemlékezéssel együtt
tartjuk, melyre mindenkit szeretettel
várunk!
Az év végén a háttérmunka is jelentős volt. Elszámoltunk az önkor-

a háztartásukban komposztálják, a hulladékgyűjtő edénybe csak olyan hulladékot helyezzenek, melyek nem komposztálhatók illetve a szelektív gyűjtés
során nem gyűjthetők.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
a normál hulladékgyűjtő edénybe veszélyes hulladék (elem, festékes doboz,
villanykörte), építési törmelék, szelektív hulladék, biohulladék nem kerülhet!
További felvilágosítással a 94/726000-ás telefonszámon állunk rendelkezésükre.
SZELEKTÍV ZSÁKOS
HULLADÉKGYŰJTÉSI
NAPOK PÜSPÖKMOLNÁRI
KÖZSÉG
2012.
SZÁLLÍTÁSI NAP:
NÉGYHETENTE CSÜTÖRTÖK
• JANUÁR
12.
• FEBRUÁR
9.
• MÁRCIUS
8.
• ÁPRILIS
5.
• MÁJUS
3., 31.
• JÚNIUS
28.
• JÚLIUS
26.
• AUGUSZTUS
23.
• SZEPTEMBER 20.
• OKTÓBER
18.
• NOVEMBER
15.
• DECEMBER
13.
FIGYELEM ! A SÁRGA ZSÁK CSAK
SZELEKTÍV GYŰJTÉSRE HASZNÁLHATÓ! AMENNYIBEN EGYÉB HULLADÉKGYŰJTÉSRE HASZNÁLJÁK, AZ NEM KERÜL ELSZÁLLÍTÁSRA ÉS SZANKCIONÁLHATÓ.

mányzati civil támogatással, továbbá
a Nemzeti Civil Alapprogram felé is
a 2011-es támogatásról. A pályázatkezelőnél uralkodó viszonyokra jellemző, hogy a 2010-es pályázatunkat csak
2011 decemberében zárták le!
Közhasznú egyesületünk idén is
gyűjti az adó 1%-os támogatásokat,
amit a falu javára használunk fel. Aki
teheti, kérjük, segítse ezzel a munkánkat! Adószámunk: 18893249-1-18
Kuglics Gábor

8

PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN

