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Az önkormányzat hírei
2012. április 26-án a körjegyzőség
2011. évi munkájáról szóló beszámoló,
valamint a költségvetés végrehajtásáról
szóló beszámoló megvitatására együttes ülésen Rábahídvég Község Önkormányzatának Képviselő-testületével
került sor.
Április hónapban az önkormányzat
2011. évi zárszámadása, belső ellenőrzési jelentés, a gyermekvédelmi és családsegítő szolgálat munkájáról szóló beszámolót tárgyalta a képviselő-testület.
2012. május 1. napjától változtak a hulladékszállítás díjtételei: alkalmanként
a 80 literes tárolóedény ürítési díja:
340,- Ft, a 120 literesé: 472,- Ft, a
240 literesé 904,- Ft.
A szennyvízcsatorna-beruházáshoz
szükséges önrész biztosításához az önkormányzat vesz fel hitelt – 70.000.000
Ft-ot - a Magyar Takarékszövetkezeti

Bank ZRT-től (Budapest). A hitel feltételeként az önkormányzat folyószámláját 2012. július 30-tól a Takarékbank
fogja vezetni. Így az OTP-nél vezetett
számla megszűnik, az új számlaszámokról a lakosságot külön kiértesítjük.
A 2013. január 1. napjától hatályos
önkormányzati törvény újraszabályozza az önkormányzati hivatalok működését. Ennek értelmében a közös önkormányzati hivatalokhoz tartozó települések összlakosság száma legalább 2000
fő, vagy a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések száma legalább
hét. Amennyiben határidőn belül a közös önkormányzati hivatal létrehozása nem történik meg, a kormányhivatal vezetője jelöli ki a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településeket.
Jelenleg Püspökmolnári és Rába-hídvég lakosságszáma 1915 fő. Előzetes

megbeszélést követően 2012. június
4-én a rábahídvégi Művelődési Házban
Püspökmolnári, Gersekarát, Telekes és
Sárfimizdó települések összevont képviselő-testületi ülést tartottak annak érdekében, hogy a 2013. január 1. napjától hatályba lépő önkormányzati törvényben előírt közös önkormányzati hivatal felállításával kapcsolatos kérdéseket megvitassák. A megjelent képviselő-testületek egyetértettek abban,
hogy a jelenleg Rábahídvég székhel�lyel működő körjegyzőséghez csatlakozik Gersekarát-Telekes és Sárfimizdó,
Gersekaráton aljegyzőség felállításával.
Erre vonatkozó szándéknyilatkozatot a
települések jóváhagyták.
Kissné Mátyás Éva
körjegyző

Interjú Rodler Csabával, községünk polgármesterével

Közmeghallgatás után
Június végén tartott közmeghallgatást Püspökmolnári Község Önkormányzata a helyi művelődési házban. A rendezvényen megjelent lakosok számos ügyben kaptak tájékoztatást, információt. Szerettük volna, ha az itt elhangzottakról, fejleményekről mindenki tudomást szerez, éppen ezért megkérdeztük Rodler Csabát, községünk polgármesterét,
hogy milyen változások történtek a közmeghallgatás óta.
- Tudvalevő, hogy a település anyagi
forrásait erősen leköti a szennyvízberuházás. Minden a tervek szerint halad?
- Igen, ugyanazt tudom nyilatkozni,
mint amit márciusban, vagy amit tettem alig három hete a közmeghallgatáson. Folyamatosan, problémamentesen haladnak a munkálatok az enyhe
télnek köszönhetően lehet tartani a határidőket. Szeptember 30-ig lefektetésre kerül a csatornahálózat és megépül
a szennyvíztisztító telep. A helyreállítási munkálatok – amely érinthet utat,
árkot, és egyéb kárt szenvedett objektumot – csak ezután kezdődnek meg, erre
a kivitelező garanciát vállalt. Az utak
esetében nyomvonalas helyreállításról
van szó. Amennyiben szükséges, az önkormányzat saját forrásból fog áldozni
a teljes felújításra. A próbaüzem októbertől indul, és 2013 márciusának végén zárulhat le. Ez idő alatt a szennyvíz
kezelése díjmentes.

- Miként alakultak a temetőbővítés
munkálatai?
- Mint sokak számára ismert, 2010ben területet vásároltunk a temető északi irányában történő bővítése céljából.
A temetőben lévő utak, világítás, parkosítás valamint a parcellázás tervei elkészültek, a kivitelezést a csatorna beruházást követően kívánjuk megvalósítani.
- A közmeghallgatáson kifejtette,
hogy az új közmunkaprogram keretében minden eddiginél több embert tudnak foglakoztatni.
- Így van, jelenleg tizennyolc fő foglalkoztatása szerepel a közmunka program keretein belül. Emellett a pályázat
biztosított lehetőséget eszközvásárlásra
is, ennek köszönhetően vettünk egy fűnyíró traktort pótkocsival, egy bozótvágót, egy láncfűrészt, valamint egyéb kéziszerszámokat, 100%-os támogatással.
- Úgy hírlik, nőnek az önkormányzat bevételei a bányabővítés által is.

- Pontosan. A Lasselsberger Kft. hatvanhektáros bányatelek bővítési lehetőséget kapott. A bányavállalat ötmillió
forint egyösszegű támogatást nyújt ebben az évben, továbbá öt éven keresztül
évi egymillió forint településfejlesztési
hozzájárulást nyújt az iparűzési adótól
és a bánya eredményeitől függetlenül.
Kiegészülve ez az iparűzési adóval, ös�szességében jelentős bevételi forrás ez
Püspökmolnári számára.
- A közmeghallgatáson szó volt arról, hogy egy szombathelyi vállalkozó pirolízis eljáráson alapuló gumihulladék hasznosító üzemet szeretne
létrehozni a volt molnári TSZ területén. Ennek megvalósulására mennyi
az esély?
- A közmeghallgatás óta nem történt
fejlemény az ügyben, jelenleg arra várunk, hogy a Mulimpex Hungary Kft.
tájékoztasson minket további szándékairól. Leszögezném, még mielőtt bármi megvalósulna, a vállalkozónak a
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környezetvédelmi felügyelőséggel karöltve közmeghallgatást kell tartania.
Feltétel ugyanis, hogy nyilvánosság
előtt ismertessék terveiket, a felmerülő kérdéseket meghallgassa, azokra reagáljon, természetesen az elhangzottakról jegyzőkönyv készül. De mint mondtam, ez ügyben nem történt még megkeresés, előrelépés.
- Amint említette, fontos változások
várhatóak a körjegyzőség életében is.
- Igen, 2013. január 1-től Gersekarát,
Telekes és Sárfimizdó települések önkormányzatai kifejezték csatlakozási
szándékukat, hogy Rábahídvég – Püspökmolnári Községek Körjegyzőségéhez kívánnak tartozni és aljegyzőségként működnek tovább. A rendszer akkor fog jól működni, ha a lakosok az ügyeik intézése során a változásból semmit sem vesznek észre. Terveink szerint erre minden esély megvan.
- Végül egy kérdés egy közelgő rendezvénnyel kapcsolatban: mi várja a
falunapra kilátogatókat július 28-án?
- Programok sokasága. Ismét lesz főzőverseny, kispályás foci, vízi foci, a
gyerekeknek trambulin, légvár, arcfes-
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Rodler Csaba polgármester tart beszámolót a lakosságnak. Jobbról mellette
Antalné Böröcz Edit, és Kissné Mátyás Éva jegyző látható.
tés. Emellett lesz még lövészet, kötélhúzás, valamint kulturális programok
is. Este vacsora, bál és tűzijáték várja a
nagyérdeműt. Az éjszaka folyamán a
polgárőrök folyamatos járőrözéssel biz-

tosítják településünk nyugalmát. Ezúton is szeretném meghívni községünk
lakosságát a rendezvényre, legyünk minél többen kinn az idei falunapon!
		
Palkó Zsolt

FALUNAPI FOCI 2012
A nagy sikerre való tekintettel az idei falunapon is megrendezzük a kispályás labdarúgást. Várjuk az 5+1 fős csapatok jelentkezését a versenyre, mely július 28-án a
püspökmolnári sportpályán kerül megrendezésre.
Jelentkezni lehet a horvathtamaspm@freemail.hu e-mail címen, valamint a
06307030248-as telefonszámon.
A jelentkezésbe kérjük beleírni a csapat, valamint a csapat tagjainak nevét.
A jelentkezéseket július 25-ig kérjük jelezni!

FALUNAPI FŐZŐVERSENY 2012
Újabb barátságos, ínycsiklandozó versengésre hívjuk Önöket! Várjuk a helyi civil
csoportokat, itt lakókat és nyaralókat, baráti közösségeket a XXVII. FALUNAP július
28-i főzőversenyére, melynek helyszíne a püspökmolnári sportpálya.
A főzéshez szükséges alapanyagokat, valamint eszközöket a versenyzőknek kell biztosítani.
Garantált az egész délelőtt fergeteges jókedvű eltöltése, a zsűri pártatlan értékelése,
és a bőséges kóstolások.
Jelentkezni lehet a horvathtamaspm@freemail.hu e-mail címen, valamint a
06307030248-as telefonszámon.
A jelentkezésbe kérjük beleírni a csapat, valamint az elkészítendő étel nevét. A jelentkezéseket július 25-éig kérjük jelezni!
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„Itt a VAKÁCIÓ”
„Amit teszünk csak egy csepp a tengerben. A nélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger”
Teréz anya gondolataival köszöntöm a Hírözön minden Kedves Olvasóját. Véget ért újra egy tanév. 2012 június 16-án 10 órakor megszólalt csengő a
2011/2012-es tanév végét jelezte, egyben az általános iskolától való búcsúzást is jelentette 17 nyolcadikos tanulónak. Számukra egy korszak véget ért,
szeptembertől egy új, középfokú intézményben kezdődik el a munka, azaz a
tanulás. Tizenöt tanulónk szakközépiskolában, kettő tanuló szakmunkásképzőben folytatja tanulmányait. A ballagás meghitt pillanatai után került sor az
elmúlt tanév értékelésére. Ekkor még
nem hangzott el, de örömmel közölhetem, hogy az idei évben nem kell senkinek javítóvizsgára készülni, gondtalan lehet mindenki számára a nyár. Az
iskola magatartási átlaga 4,16; szorgalmi átlaga 4,00. Tanulmányi átlag az alsó
tagozaton 4,2; felső tagozaton 3,94. Ennek megfelelően az iskolai átlag 4,07
lett. A 89 osztályozott tanulóból 11 kitűnő, 9 jeles és 32 jó minősítést szerzett,
33 tantárgyi dicséret került bele a bizonyítványokba. Külön kiemelném Babos
Dorina 5. osztályos tanulót a 9 kitűnő
érdemjegyéért, Frank Szimonetta 6.
osztályos tanulót 6 kitűnő érdemjegyé-

ért, Németh Kata 5. osztályos, Benkő
Bianka 6. osztályos tanulót 5 illetve 4
kitűnő érdemjegyéért. Tanulóink hiányzási mutatója nem jelentős, annak
ellenére, hogy a téli időszakban sajnos
felütötte fejét néhány vírus. Azt is el kell
mondani, hogy volt néhány tanulónk,
akik a hiányzási mutatót rendesen megemelték. Számukra nagyon fontos az elmaradás pótlása, hogy a következő tanévben gondtalanabb óráik legyenek.
A tanulmányi munkánkat szeptembertől egy új tanítási eszköz, az interaktív tábla is segítette. Az órák színesebbé váltak, nagyon sok látványos elemet
felhasználva, az eszköz minden előnyét
kihasználva több olyan ismerethez hozzájuthattak tanulóink, amelyeket eddig még nem állt módukban megtenni. Természetesen a tanóra mellett számos olyan lehetőséget is kihasználtunk,
amelyekkel a tehetséggondozást elősegítettük. Szakkörök, egyéni foglalkozások, szabadidős tevékenységek, színházlátogatások, osztályprogramok, osztálykirándulások és a versenyek mind
a tanulók érdekeit szolgálták. Az újság
előző számában már írtam, hogy különböző versenyeken milyen eredményt
értek el gyermekeink. Most az azóta eltelt időszakról szeretnék beszámolni. A
Simonyi Zsigmond helyesíró verseny
megyei döntőjében Sipos Alexandra
5. osztályos tanuló a 10, Németh Kata
5.osztályos tanuló a 11. helyezést érte
el. Gersekaráton a kistérségi helyesírási versenyen Sipos Alexandra 2., Babos

Dorina 3. helyezéssel; a 6.osztályból
Frank Szimonetta 1. helyezéssel Görcsi Mária Marietta 2. helyezéssel büszkélkedhet. A Könyvtárhódító elnevezésű versenyen szereplő csapatunk
ezüst minősítést szerzett. A szombathelyi Gyermekek Háza szervezésében
lebonyolított történelem versenyen az
ötödik évfolyamos csapatunk (Babos
Dorina, Németh Kata, Sipos Alexandra) nagyon szoros küzdelemben az előkelő harmadik helyezést érte el. A kisiskolák Egervölgyön megrendezett matematika versenyén az 5–6. osztályos csapatunk a 2. helyezést érte el.
A Bertha György Mesevetélkedőn
két csapattal indultunk. Egyik csapatunk az első, második csapatunk szétlövés után a negyedik helyen végzett.
Csehimindszenten egy játékos nyelvi
vetélkedőn 4. osztályosaink a 4. helyet
szerezték meg. Ezúton gratulálok valamennyi versenyzőnek, akik képviselték
iskolánkat bármilyen versenyen és természetesen köszönöm a felkészítő kollégáim munkáját.
A tanév végeztével köszönöm a fenntartó önkormányzatok anyagi és erkölcsi segítségét, a Szülői Szervezet az
egész évben végzett munkáját.
Végezetül engedjék meg, hogy valamennyi olvasónak kellemes nyarat, és
jó pihenést kívánjak!
					
					
Smolczer Tibor
igazgató
					

Elballagtak nyolcadikasaink
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„Künn a fákon újra szól a víg kakukk madár” – az óvoda hírei
A hosszú hideg tél után már nagyon kiéheztünk a jó időre, a napsütésre. Közösen figyeltük a természet ébredését, az
első virágokat, a fák rügyezését, a költöző madarak visszatérését a megszokott
fészkekbe, az emberek szorgos munkáját
a kiskertekben.
Egyre több időt tudtunk az udvaron
tölteni, ahol a különböző mozgásfejlesztő eszközöket mindig szívesen használták
a gyerekek. Előkerültek a labdák, az ugrálók, s a homokban gyönyörű várak, alagutak épültek, a kislányok süteményt sütöttek, fagyit készítettek.
Májusban a gyereknaphoz kapcsolódóan ellátogattunk a szomszédos faluban levő Csodaszarvas Tájparkba ahol
egy tartalmas délelőttöt töltöttünk el
Zsámpár Marika néni vezetésével. Megismerkedtek a gyerekek az itt található állatokkal, rövid ismertetőt hallhattak a park
történetéről. Igazi élményt jelentett számukra a traktorozás, lovaglás, kézműves
foglalkozás is.

Egy másik délelőttöt a rábahídvégi iskolában és művelődési házban töltöttünk.
Köszönet a tanító néniknek, akik szívesen, szeretettel fogadtak bennünk és betekintést adtak az iskolások mindennapjaiba. Boldogan üdvözölték az óvodások
volt óvodásainkat, láthatták, hallhatták,
mennyi mindent tanultak az iskolában.
A Művelődési Házban Rita néni várt
bennünk, végigkalauzolt a csodálatosan
felújított termeken, mesélt az itt folyó tevékenységekről. Közösen játszottunk,
énekeltünk. A végén a gyerekek kipróbálhatták a liftezést is. Köszönjük Rita néninek ezt a felejthetetlen pár órát.
Az idei évben négy óvodás kisgyermektől köszöntünk el az évzárón, akik
ősztől iskolások lesznek. Az év közben tanult versekből, énekekből készültünk egy
csokorral és egy verses mesét is előadtak
gyermekeink.
Szeretném megköszönni a Kedves Szülők év közben nyújtott segítségét, támogatását, a nyárra valamennyi családnak

10 éves a Püspökmolnáriért Egyesület
2001 augusztusában egy Rába-parti
bográcsozás közben határozta el néhány
fiatal, hogy szervezetten tennének valamit a faluért. Először egy politikai ifjúsági szervezet megalakítására került sor (ennek keretében 2001 őszén szüreti felvonulást tartottunk, majd Mikulás-szolgálatot szerveztünk), de látszott, hogy ebben az összefogásban ennél több is van.
Így került sor a Püspökmolnáriért Egyesület létrehozására, amit 2002. május 25-i
dátummal vett nyilvántartásba a Vas Megyei Bíróság.
A 10 éves jubileumi ünnepségre meghívtuk minden egykori tagunkat, segítőnket, a falu és a helyi intézmények vezetőit. Fotók és filmfelvételek segítségével felidéztük a megvalósított rendezvényeinket. Az elmúlt tíz év alatt egyesületünk

mintegy 3 millió Ft-ból gazdálkodott,
aminek 90 %-a pályázati forrás volt. Vagyis: ezt kívülről hoztuk ide a községbe,
más települések szervezetei elől elnyerve.
(Ezt kiegészíti még a földrajzversenyeken
a gyerekek között szétosztott ajándékok
több százezer forintos értéke.) Köszönet
minden volt és jelenlegi tagunknak, segítőnknek, a falu és a helyi intézmények vezetőinek, illetve a lakosságnak, hogy támogatásukkal, fogadókészségükkel, részvételükkel vagy adójuk 1 %-ával segítették
tevékenységünket! Közreműködésükre a
későbbiekben is számítunk!
Az elmúlt tíz év felidézésén túl egyéb
programokat is megvalósítottunk a közelmúltban. Június 3-án került sor a „Volt
egyszer egy szombathelyi villamos…”
című előadásra a kultúrházban. Ennek

Az ovisok a rábahídvégi Csodaszarvas Tájparkot is meglátogatták.
kellemes pihenést, jó kikapcsolódást soksok közös élményt kívánok az óvoda dolgozói nevében is!
A falunapon pedig szeretettel várunk
minden kisgyermeket a kézműves foglalkozásra, Erzsi nénivel!
Kránitz Józsefnéé
óvodavezető
során Kalocsai Péter főiskolai docens
idézte fel a szombathelyi közlekedési
eszköz emlékét.
Másnap pedig az immár hagyományosnak mondható iskolai drogprevenciós előadásra került sor. Ezen dr. Mosonyi Tamás
orvos mutatta be a diákoknak a kábítószerek
veszélyeit. A programon 37 iskolás vett részt.
A tavasz hagyományosan a pályázatírás időszaka is. Egyesületünk a Nemzeti
Együttműködési Alaphoz két pályázatot
nyújtott be: egyet működési költségekre, egy másikat pedig a tízéves jubileumhoz kapcsolódva különféle szakmai programokra. Mindkét pályázatot formailag
megfelelőnek találták, jelenleg a döntési
értesítésre várunk.
Szervezetünket a Rum és Vidéke Takarékszövetkezet az idei évben is a számlavezetési díj elengedésével támogatja.
Kuglics Gábor

Kitüntetés életmentésért
A március 15-i ünnepségen –
ahogy már évek óta hagyomány – kitüntetést vehetett át községünk egy
lakója, aki sokat tett a közösség és
a falu javára. Ebben az évben egy
nem mindennapi eset apropóján adták át a díjat: életmentő tevékenysé-

géért vehette át kitüntetést Kuglics József. Január végén történt az eset: a faluban mindenki által jól ismert Kaszás
Péterné Kati nénit egy kutya megtámadta, ám Kuglics József hamar a bajba
jutott hölgy segítségére sietett, és óriási lélekjelenlétről tanúságot téve lecsil-

lapította a feldühödött ebet, megelőzve ezzel a tragédiát.
Cselekedete minden püspökmolnári lakosnak nagyszerű példát mutat,
hogy hasonló esetben mi se restelljünk
bajba jutott társunk segítségére sietni.
Köszönjük!
Hírözön

PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN
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Nyugdíjasok a Duna-Tisza közén
Május közepén indultunk három napos kirándulásra.
Első állomásunk Kalocsa volt. Az Érseki Székesegyházba nem tudtunk bemenni, mert felújítás alatt áll. Az Érseki Palota kertjét és a város nagyon szép
sétáló utcáit, tereit megnéztük. Ezután
a porcelángyárba mentünk, ahol bemutatták a csodálatos porcelánok készítését, festését és kiállítását. Itt vásárlásra is
lehetőségünk nyílt.
Másnap Ópusztaszerre mentünk,
Megnéztük a felújított Feszti Körképet,
mely a magyarok bejövetelét mutatja
be. A maga nemében egyedülálló monumentális alkotás a romantika szemüvegén mutatja be a hat, egymáshoz
kapcsolt jelenetet, a magyarok bejövetelét, honfoglalását a Kárpát-medencé-

ben. Azt a látványt leírni nem lehet, azt
látni kell!
Ezután Szegedre mentünk, a szép
idő is segítette a sétánkat, természetesen a Tisza-parton kezdtük. Az igazi szegedi halászlé elfogyasztása után
a Dóm térre vezetett az útunk. Gyönyörködtünk a tér szépségében, forgatagában, a felújított egyetemek épületeiben és az óra játékában. Bementünk
a Fogadalmi Templomba és hálát adtunk, hogy újra eljutottunk ebbe a szép
városba. Sétálva a főutcán, különböző szórakoztató műsorokban gyönyörködtünk, majd a sok szép látványtól és
a várostól is elbúcsúztunk.
Harmadik nap Kecskemétre látogattunk el. Nagy sétát tettünk a
Fő téren, színháztéren és megnéz-

Motesiczky Judit végrendelete
1796-ban meghalt a molnári földesúr Sallér (II.) István özvegye, Sallér Judit anyja, Motesiczky Judit. Holtteste a
szenttamási templom kriptájában lelt
végső nyugalomra. Halála előtt végrendeletet készített, mely kiváló kordokumentum, hiszen betekintést enged egy
18. századi tehetős köznemesi asszony
vagyoni helyzetébe, gondolkodásmódjába. Ennek egy példánya fennmaradt
a szenttamási plébánia iratai között. Az
alábbiakban ennek a pontjait ismertetem.
A bevezetőben leírja, hogy egyszer
mindenki eltávozik ezen árnyékvilágból. Ő maga pedig már „súlyos nyavalyában” van, ezért utolsó rendeléseit az
alábbi pontokban fogalmazza meg:
Elsőként elrendeli, hogy testét temessék el a szenttamási templomba, melyre

1000 rajnai Ft-ot hagy. A második pont
szerint a góri templomra (konkrétan:
orgona céljára) hagy 200 Ft-ot (mivel
Górban volt a Motesiczky-család birtoka). A testamentum következő pontjában arról rendelkezik, hogy a maga
és a férje lelki üdvéért tartandó misékre 1000 Ft-os alapítványt tesz a hídvégi
plébánosnál. A 4. pontban a vasvári domonkosoknak szentmisékre 1000 Ft-ot
adományoz.
A végrendelet 5. pontjában a jobbágyairól rendelkezik: eszerint a molnári
jobbágyokra 200 Ft-ot, a tótsági járásbeli (vagyis a Muravidéki) jobbágyaira
100 Ft-ot hagy. A 6. pontban a hídvégi
plébánosnak rendel a szolgálataiért 200
Ft-ot. Hiszen ekkoriban még nem volt
Szenttamáson önálló plébánia, annak
felállítására csak 1832-ben kerül sor, a

Balatonfüreden is vidáman fényképeszkedtek a Nyugdíjas Klub tagjai.
tük az öreg templomot is.
Hazafelé Balatonfüreden is megálltunk és a nagyon szépen felújított sétányról gyönyörködtünk a mi „tengerünkben”. Ezek után Badacsonyban a
„soron” leöblítettük az út porát és nagyon sok szép élménnyel, látnivalóval,
jókedvvel, vidáman értünk haza.
Horváth Klára
molnári (és püspöki, szenttamási) híveket is a hídvégi plébános gondozta.
Rajmund páterre, a vasvári domonkos barátra (a Sallér-család házi lelkészére) 400 Ft-ot, társalkodónőjére,
Foky Erzsébetre 100 császári aranyat és
ruháiból három egész öltözetet hagy. A
végrendelet utolsó pontja szerint uradalmai tisztjeinek és cselédjeinek plusz
egy évi járandóságuk kifizetését rendeli el.
A testamentum végrehajtásával
egyetlen élő gyermekét, Sallér Juditot bízta meg. Az 1796. július 27-én
Molnáriban kelt iratot az írástudatlan Motesiczky Judit a neve mellé tett
X-szel hitelesítette több tanú jelenlétében.
További helytörténeti bejegyzések
olvashatók az Interneten a http://kugi.
blog.hu oldalon.
Kuglics Gábor

Az önkéntes tűzoltó egyesület hírei
Mozgalmas hetek, hónapok vannak
a püspökmolnári Községi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület mögött. A részletekről Babos Józsefet, a szervezet elnökét kérdeztük.
- Március 3-án tartottuk meg a szokásos év eleji közgyűlésünket. A rendezvény keretein belül új vezetőség választására is sor került. Ennek eredmé-

nyeként személyemet elnöknek, Horváth Tamást titkárnak választotta a tagság. Emellett vezetőségi tag lett Szíjártó Tamás és László Tibor. A parancsnoki teendőket ebben az évben is Varga György látja el. Az összejövetelen
még egy szolgálati érem átadására is sor
került, amelyet Molnár László kapott
meg, húszéves önkéntes tűzoltói szolgálatának jutalmául – sorolja az esemé-

nyeket az elnök, aki aztán további történésekről is beszámolt.
- Tavaly módosítottuk az egyesület
alapszabályát. Erre azért volt szükség,
mert a törvény azt írja elő, hogy minden
önkéntes egyesületnek szakmai együttműködési megállapodást kell kötni egy
hivatásos egyesülettel. Mi a körmendiekkel kötöttük ezt a megegyezést idén
májusban – árulja el Babos József.
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A tagság létszámával kapcsolatban a
következőket tudjuk meg.
- Jelenleg huszonnyolc taggal rendelkezünk, közülük tizenketten elvégezték a negyvenórás tűzoltói tanfolyamot, ténylegesen ők azok, akik tűz esetén oltási munkálatokat végezhetnek.
Továbbra is várjuk azokat a fiatalokat,
akik tagjai lennének ennek a nagyszerű
célokat szolgáló csapatnak, és vállalják
azt, hogy elvégzik a negyvenórás tűzoltói tanfolyamot – teszi hozzá a szervezet első embere.
A pénzügyekkel kapcsolatban az
alábbi információkat kapjuk.
- Tavaly az SZJA felajánlásokból
168.388 Ft bevételünk származott, ezt
ebben az évben költjük el ruhára, eszközökre, védőfelszerelésre. Köszönjük az adományokat! Ezen kívül a Belügyminisztérium által kiírt pályázaton

nyertünk 200.000 Ft-ot, ezt netbook
és nyomtató vásárlására használtuk fel.
Köszönjük! Szintén köszönettel tartozunk a helyi önkormányzatnak is,
amely a tűzoltó szertár fenntartási költségeit, illetve a tűzoltóautó üzemeltetési költségeit is finanszírozza. Ami pedig
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a jövőt illeti, az egyesület idén is megszervezi a falunapi tűzoltóversenyt, valamint készülünk az őszi, körmendi hivatásosokkal közös gyakorlatra is – zárja le szavait az elnök.
Hírözön

Az idei falunapon is felsorakoznak a környék tűzoltócsapatai.

A Szabadidősportok Egyesületének hírei
Az egyesület háza táján az elmúlt hónapokban több esemény is történt. A
lőtér területén jelentős fejlesztések
zajlottak, előzetesen rengeteg tervről tudunk beszámolni. Ezen kívül
egyesületünk megyei lövészversenyen is képviseltette magát.
Ahogy a bevezetőben is említettük,
a tavaszt fejlesztési munkákkal kezdtük. A lődomb magasítása megtörtént, a lőtér területét folyamatosan
karban tartjuk. Májusban újra kijelöltük a kerékpáros, kismotoros akadálypályát, ahol szeptembertől több
versenyt is fogunk rendezni, helyi és
meghívásos alapon is. Továbbá elkészült a futóvad pálya, és emellé még
a felbukkanó vaddisznó cél is üzembe lett helyezve. Előbbinél mozgó
futóvad célra kell leadni a lövéseket,
utóbbinál egy automata gép működik, amely az indítástól hét másodpercig látható, ezalatt kell meglőni a
vaddisznó szívét, amely egy 93 mm
átmérőjű bukócél. A találatot egy
hangeffekt jelzi, valamint egy digitális számláló jegyzi.
Az újdonságok bemutatására egyesületünk nyílt napot is szervezett, az
eseményről a Vas Népe is beszámolt.
Ezen a rendezvényen mindenki kipróbálhatta eszközeinket. Vártuk régi
és leendő tagjainkat, érdeklődőket is.
Szép számmal látogattak meg minket

Egyéni érmesek a megyei versenyen (balról jobbra) - Németh László Leska (3. helyezett), Scholz Zoltán (1.) és Lenkai Ádám (2.)
a vendégek, sok volt az olyan érdeklődő, aki eddig nem járt nálunk, főleg
vadászok érkeztek.
A nap érdekessége volt, hogy a
gyermekek számára légpuskás lövészversenyt rendeztünk, majd több
korcsoportban légpuskás párbajlövészetet is tartottunk. A megjelenteket végül kitűnő körmös gulyással vendégeltük meg, amelyet egyesületünk tagja, Kovács László készített el.
Egyesületünk négy csapatával nevezett a Szombathelyi Erdészeti

Zrt. által szervezett vadász-sportlövő megyei versenyre, melynek helyszíne a Káld-Hidegkuti lőtér volt. Az
eseményre tíz csapat nevezett.
Egyesületi eredményeink:
Csapatban:
I. helyezett: 1. csapat: Scholcz Zoltán,
Németh László (Leska), Bándoli Zoltán, 1118 pont.
III. helyezett: 2. csapat: Szilágyi Imre,
Orbán Tibor, Doncsecs Károly, 937
pont.
V. helyezett: 4. csapat: Babos Kálmán,

8
Lenkai József, Lenkai Ádám, 927 pont.
VI.helyezett: 3. csapat: Scholcz László, Kollár Csaba, Mészáros Péter, 898
pont.
Egyéni: I. helyezett:
Scholcz Zoltán 409 pont
II. helyezett: Lenkai Ádám 390 pont
III. helyezett:
Németh László (Leska) 388 pont
IV. helyezett: Kollár Csaba 372 pont.
A verseny során öt lövésszámot kel-
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lett teljesíteni. Toronykakasra húsz lövést kellett leadni, trap versenyszámban szintén ugyanennyit. A parcur elnevezésű számban ugyancsak húsz lövés szerepelt, ezeket a számokat sörétes fegyverrel kellett teljesíteni. Golyós számokban 0,22 kaliberű fegyverrel kellett lőni, futóvadra és felbukkanó vaddisznóra egyaránt tízet-tízet.
Szerencsére a versenyen elért jó
eredményeinkből tökéletesen lát-

szódott, hogy egyesületünk rendelkezik a versenyen is használt
technikai pályával és eszközökkel.
Sajnos skeet pályával egyesületünk nem rendelkezik, pillanatnyilag Ausztriába járunk át gyakorolni,
de tervezzük a saját pálya építését is.
Szintén az egyesülethez kapcsolódó hír, hogy folyamatban van egy télre
elkészülő szánkópálya kivitelezése is.
		
Piri I. Tamás

Nehéz szezon után ezüstérmes lett a futballcsapat

Bravúros befutó
Nem akármilyen szezont zárt Püspökmolnári labdarúgócsapata a Vas megyei II. osztály szombathelyi csoportjában. Az
utolsó fordulóig kiélezett küzdelemben a második helyet szerezték meg a fiúk, ezzel meglehetősen nagy tettet végrehajtva.
Első teljes idényén van túl a tavaly január óta új vezetéssel működő Püspökmolnári KSK. A tavaszi fél szezon után
is sok bizonytalanság aggaszthatta tavaly augusztusban a püspökmolnári
szurkolókat. A legfőbb problémát a játékosok létszámgondja jelentette. Még
ebben a helyzetben is sokan remélték,
hogy az első tíz hely valamelyikét megcsíphetik a molnáriak, arra viszont kevesen fogadtak volna, hogy a bajnokság végén már az éremért folyik majd
a küzdelem. Két fordulóval a vége előtt
például még csak az ötödik helyen állt
csapatunk, ám a Lukácsháza, és a már
bajnok Vasszécseny legyőzése (valamint a többi pályán kialakuló kedvező

eredmények) egyszerre a második helyre repítették a mieinket.
A csapat tagjai, vezetői szeretnék
megköszönni támogatóiknak, szurkolóiknak, hogy egész évben kiálltak a
csapat mellett, azt anyagi és erkölcsi támogatásukról biztosítva.
A második helyezett csapat színeiben
pályára lépők a 2011/2012-es idényben:
Seper Krisztián, Horváth Árpád,
Nyúl János, Pados Patrik, Németh Péter, Kiss Gábor, Horváth Szabolcs, Hegedűs Gábor, Simon Ádám, Rajos Attila, Kiss Tamás, Deutsch-Szalai Balázs,
Palkó Zsolt, Pados Zoltán, Németh
Rajmund, Varsányi Gábor, Babos Ákos,
Táncsics Péter, Bakó Gábor, Janek Dá-

vid, Káldi Ottó, Fazekas Balázs, Kovács
Zsolt (játékos-edző).
Az ifjúsági csapat az őszi helyezéséhez képest egyet javítva a 14. pozícióba lépett előre. Az ő esetükben fontos
megjegyezni, hogy végre összeállni látszik a gárda: míg ősszel csupán hat pontot szereztek, tavasszal 19-et gyűjtöttek
össze, és a létszámgondok is egyre kevésbé sújtják a Horváth Gyula irányításával készülő csapatot.
Ami pedig a jövőt illeti, a legfrissebb
információink szerint a csapat az őszi
idényre való felkészülést már új edzővel
kezdi meg. A bajnokság minden bizon�nyal augusztus végén rajtol el. 		
Hírözön

gyerekek névtábláiért köszönet Babos
Vincének!
A program célja, hogy növekedjenek
a települési zöldterületek, erősödjön a
felnövekvő nemzedékeknek a fához, a
természethez való kötődése – és per-

sze a szülőfalujukhoz is, ahol a fájuk áll!
Bízunk benne, hogy a gyerekek majd
gyakran felkeresik és megöntözik a fájukat! Jó egészséget és sok boldogságot
kívánunk nekik és szüleiknek!
Kuglics Gábor

Faültetés másodszor
Május 5-én reggel kisgyerekek vették birtokba az iskola hátsó udvarát.
Itt került sor ugyanis – községünkben
már második alkalommal – a „Minden
gyermeknek ültessünk egy fát!” című
faültetésre. A 2011-ben született gyerekeknek, Bognár Botondnak, Göcsei
Csenge Annának, Horváth Villő Juliannának, Kapornoki Annának, Kovács
Zorkának, Molnár Olivérnek, Pataki
Dávidnak és Varga Hannának ültettek
kőrisfát szüleik.
A programot országosan a gemenci
erdészet indította, melyhez a Püspökmolnáriért Egyesület kezdeményezésére községünk is csatlakozott. A facsemetét (őshonos magyar fafajokból) az
erdészet adta, a területet és a fák gondozását az önkormányzat biztosítja. A

