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A polgármester hangja…

Fontos csatorna-információk
2012 októberében elkezdődtek a rákötések a csatornahálózatra.
Amit ezzel kapcsolatban tudni kell,
hogy október 1-től március végéig
tart a próbaüzem. Ebben az időszakban a kivitelező állja a működtetés
összes költségét, a lakosságnak díjtalan a szolgáltatás, továbbá elvégzi azokat a javításokat, melyek felmerülnek
a működtetés során.
Április hónaptól kezdődően a leendő üzemeltető – várhatóan a VASIVÍZ
Zrt. – felkeresi az ingatlan-tulajdonosokat és üzemeltetési szerződést fog kötni
azokkal, akik rákötöttek a csatornahálózatra. A továbbiakban a vízfogyasztás
arányában kell fizetni a csatornahasználati díjat. A díj mértéke 2012-ben 400
Ft/m3 + ÁFA volt.
2013-ban állami szabályozás várható,
pontos számot még nem tudunk, várhatóan ez az összeg nem fog sokat változni. Amit viszont nem sokan tudnak
és szeretném mindenki figyelmét felhívni, hogy azon ingatlan tulajdonosok,
akik nem kívánnak rákötni a hálózatra,
pár hónap türelmi időt követően talajterhelési díjat kötelesek fizetni.
A 2003. évi LXXXIX. törvény 3. számú melléklete tartalmazza a talajterhelési díj mértékének megállapítására vonatkozó számítást. Ez alapján az egy-

ségdíj jelenleg: 1.200 Ft/m3, amit korrigálni kell a területérzékenységi szorzóval. A területérzékenységi szorzó
1,5-es illetve 2,0-es szorzót kell alkalmazni, tehát minimum 1.800 Ft/m3
díjat kell fizetni azon személyeknek,
akik továbbra is a házi szennyvíztárolót kívánják használni.
A talajterhelési díj csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel,
amelyet a kibocsátó arra feljogosított
vállalkozóval szállítat el, jogszabályok
szerinti elhelyezést igazolja. Úgy gondoltam fontos, hogy mindenkinek legyen tudomása ezen jogszabályról.
Az LTP szerződést kötött személyek
döntő többsége pontosan eleget tesz
befizetési kötelezettségének, Nekik
külön köszönöm a pénzügyi helytállásukat. Ezzel szemben vannak páran,
akiknél jelentős az elmaradás. Megkérem Őket, hogy vállalásuknak megfelelően rendezzék tartozásukat, ugyanis jelentős összegű tartozás felhalmozásakor a Víziközmű Társulás elnöke
kénytelen végrehajtást kezdeményezni. A tartozás kamatostul, a behajtási
költségekkel terhelve letiltható a fizetésből, nyugdíjból. Amennyiben nem
behajtható a tartozás, ráterhelik az in-

Az önkormányzat hírei
Eredményekben gazdag boldog újévet kívánok valamennyi olvasónknak, az előző Hírözön óta az alábbi
események történtek önkormányzatunknál:
A képviselő-testület október hónap
végén jóváhagyta a járási hivatalok átadására irányuló megállapodást, melyben kinyilvánították azt a szándékot,
hogy a 2013. január 1-től a járási hivatalok ügysegédeinek munkájához irodahelyiséget és eszközt biztosít, annak
érdekében, hogy a lakosság helyben
intézhesse a vasvári járási székhely hatáskörébe tartozó ügyeket. Ezek elsősorban: lakcímbejelentés, ápolási díj,
időskorúak járadéka, alanyi és normatív közgyógyellátás, egészségügyi szol-

gáltatásra jogosultság megállapítása,
gyermekvédelmi ügyek.
2013. január 1-től az önkormányzat helyett az államra hárult az oktatási feladatok ellátása, az önkormányzatoknak lehetőséget biztosított ezen feladatok átvállalására. Az önkormányzat önként akkor vállalhat és láthat el
feladatot, ha a törvényben előírt kötelező feladatait teljesítette.
November hónapban a képviselőtestület megtárgyalta az általános iskola továbbműködtetési szándékával kapcsolatos lehetőségeket, melyet szeptember hónapban előzetesen
már kinyilvánított. Azonban a szándéknyilatkozat megfogalmazását követően olyan törvényi változások történtek, hogy a továbbműködtetés le-

gatlanra! Remélem, ilyen drasztikus
megoldásra nem kerül sor, a szerződésben vállalt kötelezettségét mindenki igyekszik teljesíteni.
Bízom benne, hogy a jó idő beálltával új lendületet kap a rákötési hajlandóság, és március végére magunk mögött tudhatjuk a beruházással járó kellemetlenségeket.
Megköszönöm mindazok segítségét, támogatását, munkáját, akik hozzájárult a szennyvízprojekt megvalósításához, hogy az elnyert 367 millió
forint összegű támogatást eredményesen felhasználhassuk.
Végezetül megkérném a falu lakosságát, hogy a téli időjárás – havazás, hófúvás beálltával – legyenek szívesek autójukkal udvarukon, garázsukban, vagy
legalább a házak előtti hidakon megállni, mivel az útszélen hagyott járművek
akadályozzák a hó gépek általi eltakarítását, főként a szűkebb utcákban! Segítségüket előre is köszönöm!
Egyben békés, boldog új esztendőt
kívánok minden kedves püspökmolnári lakosnak!
		
Rodler Csaba
polgármester

hetőségével a képviselő-testület nem
kívánt élni az alábbiak miatt: a 2013.
évi önkormányzati bevételek a normatív alapú finanszírozás helyett teljesen más un. „feladatalapú finanszírozásként” jelennek meg és a továbbműködtetéshez szükséges közel 16 millió
forint biztosítása, ezáltal megkérdőjeleződött. A bizonytalanságot fokozta
továbbá az a tény is, hogy a továbbműködtetést 2015-ig vállalni kellett volna, a jogszabály módosítás az évenkénti vállalás lehetőségét kizárta.
Az általános iskola működtetésére és vagyonkezelésére irányuló megállapodás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal aláírásra került,
a feladatellátáshoz szükséges létszám,
ingatlan- és ingóvagyon átadásával. A
vagyon az önkormányzat tulajdonában a Központ vagyonkezelésébe kerül 2013. január 1-től a feladatellátás
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időtartamára.
Az ÁMK vezetői teendőinek ellátására Kránitz Józsefné kapott megbízást.
A képviselő-testület együttes ülést tartott 2012. december 13-án Rábahídvég,
Gersekarát, Telekes és Sárfimizdó települések önkormányzataival, ahol
jóváhagyták a 2013. január 1-től a
Rábahídvégi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására irányuló megállapodást és az ehhez kapcsolódó okiratokat.
A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek létszáma 11 fő.
A megállapodásban részt vevő települések összlakosság száma 3347
fő, az alábbi települési bontásban:

Rábahídvég 1027 fő, Püspökmolnári
911 fő, Gersekarát 763 fő, Sárfimizdó
99 fő, Telekes 547 fő.
Településünkön jelenleg is a hét
minden napján két köztisztviselő folyamatosan végzi teendőit, a jegyzői
ügyfélfogadás - változatlanul - kedd és
pénteki napokon történik.
Az állam részéről az önkormányzatok adósságállományának konszolidációban történő részvételhez csatlakozott az önkormányzat. Azonban a Belügyminisztérium állásfoglalása alapján erre önkormányzatunk nem jogosult, mivel álláspontjuk szerint a Lakástakarék-pénztári befizetések lefi-

A szeretet ünnepére várva

Elmúlt egy esztendő, és immár harmadik alkalommal tartotta meg falunk közössége a karácsonyváró délutánt, ezúttal december 22-én, a helyi kultúrházban.
Advent első vasárnapjának délutánján kezdődött a nagy ünnepre való készülődés, hiszen lelkes és népes csapatunk karácsonyfát állított az önkormányzat épülete előtti területen. Idén
először betlehem is került a fa mellé,
ennek elkészítéséért külön köszönet jár
Babos Vincének, aki nem csak az épületet, hanem a benne lévő bábuk vázát is
elkészítette. A bábuk és ruháik szorgos
asszonykezek munkájának eredménye,

ezért is nagy köszönet jár!
De mit is láthattunk a mi kis karácsonyváró ünnepségünkön?
Nyitásként furulya és trombitaszót
– mindkét hangszert Jákfalvi Brendon
szólaltatta meg az ünnepségre ráhangolódó nyitányként. Ezután Rodler Csaba, Püspökmolnári polgármesterének
köszöntője következett. Ezt követte az
oladi Szentháromság Vegyeskar karácsonyi dalokból és versekből álló ös�szeállítása, mely nagy sikert aratott a
nézők körében. Ahogy minden évben,
a kis óvodások lelkes szereplése idén is
elbűvölte a nagyérdeműt, a zárásként
előadott gyertyás táncuk pedig különösképpen látványosra és szépre sike-
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nanszírozzák az önkormányzat hitelállományát.
2013. január 1-től változtak az intézményi térítési díjak az alábbiak szerint:
Óvodás tízórai: 113,-Ft; Óvodás ebéd:
283,-Ft; Óvodás uzsonna: 113,-Ft;
Iskolás tízórai: 124,-Ft; Iskolás
ebéd: 302,-Ft; Iskolás uzsonna:
124,-Ft; Felnőtt étkezés: 560,-Ft.
Kissné Mátyás Éva
jegyző

redett. Iskolánk alsó és felső tagozatosai is önálló műsorral készültek, majd
őket követte a néhány helyi fiatal, kisiskolás, és szépkorú közreműködéséből
született pásztorjáték. A dalok éneklésében itt a Nyugdíjas Klub segített, az
egyesület három férfitagja pedig remek
jelmezben, napkeleti bölcsként lépett
színpadra. Az ünnepség végeztével nem
maradhatott el a közös ének sem – ezúttal a Fehér karácsony című dallal kívántak a szereplők békés ünnepeket a kultúrházba látogatóknak.
A karácsonyi vásár már délutántól

széles kínálattal várta az érdeklődőket.
Volt zsíros kenyér, sütemény, forralt bor
és tea is. Idén is lehetett karácsonyi díszeket, ajándékokat vásárolni, valamint
az ünnepségre ellátogatók megnézhették kivetítőn a 2012-ben, Püspökmolnáriban történt események legjobb és
legmókásabb fényképeit is.
A karácsonyváró hangulatban az emberek közelebb kerültek egymáshoz,
méltóképp készülhettek lelkiekben erre
a szép ünnepre. Egyben a falu közösségének összetartó erejévé is vált a közös
készülődés és az ünneplés.
Hála és köszönet jár a közreműködésért minden szereplőnek, résztvevőnek,
közreműködőnek és nézőnek!
		
Palkó Istvánné
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„Legszebb ünnep a karácsony…”
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 is. Megszakítjuk a
hétköznapok sorát, hiszen valami rendkívüli következik.
Az ünnepeket mindig hosszú készülődés előzi meg, melynek a gyermekek
is aktív részesei.
Egyik ilyen ünnepünk Mikulás napja, amely óvodai kereteken belül zajlik
minden évben. Valamennyien nagy izgalommal készültünk erre az ünnepre.
Vidáman énekeltük a Mikulás-váró dalokat és mondtuk a verseket: „Eső szitál, hull a hó, hol késel már, Télapó?”
Amikor aztán tényleg megérkezett a
kedves Mikulás és krampusza, néhányan bizony nagyon megszeppentek, de
a csomagért, amely nagyon sok finomságot rejtett, mind bátran mentek ki.
Másik ünnepünk a karácsony. „Úgy
vártalak, karácsony, esték legszebbje,
fény, szeretet, ajándék, szállongó hópihe.” – hangzott a kicsik ajkáról a vers.
A nagyokkal nagyon szép jelenetet tanultunk be, legnagyobb lányaink pedig
gyertyás tánccal varázsoltak meghitt,
bensőséges hangulatot a karácsonyváró

ünnepségre. Az óvodában sokat beszéltünk az ünnepekhez kapcsolódó szokásokról: lucázásról, korbácsolásról, betlehemes játékokról. Közösen tervezgettünk, bevontuk gyermekeinket az óvoda díszítésébe, és természetesen ők is
ajándékot készítettek szeretteiknek, felnőtt segítséggel. Így aztán megtapasztalhatják azt is, hogy nemcsak kapni,
hanem adni is öröm.
Az idei karácsonyvárás is a lázas készülődés jegyében telt el, hisz az óvodában készítettük el a falu betlehemének bábuit és azok ruháit. A munkálatokban Varga Elemérné, nyugdíjas óvónő és több helyi asszony is részt vett. Segítségüket ezúttal is köszönjük!
Az óvodai karácsonyt is boldog készülődés előzte meg. Gyönyörű nagy
karácsonyfát kaptunk az idén. Köszönjük szépen!
Ugyancsak szeretnénk köszönetünket kifejezni Tőke Károlyné Kati néninek, aki az idén is gyönyörű, horgolt terítőkkel ajándékozott meg bennünket. A Püspökmolnáriért Egyesület
Legoval lepett meg minket, amelyet az
egyesület elnöke Kuglics Gábor adott
át. Ebben az évben a fa alatt kivételesen
nem játék, hanem egy csodálatos babakonyhabútor és egy új játéktartó szek-

Szilveszter Püspökmolnári módra!
A 2012-es évet is méltóképpen búcsúztatta el Püspökmolnári aprajanagyja december 31-én a kultúrházban
megrendezett szilveszteri bálon! Kisebb nehézségek után mindössze szűk
egy hét alatt sikerült majdnem száz embert buzdítani a közös ünneplésre! Egészen pontosan kilencvenhatan váltottak jegyet a bálra, és bizony, ha a mu-

latozásról, a jó hangulatról és persze arról van szó, hogy barátaink körében köszönhetünk el az óévtől, a falu lakossága egyszerűen nem tud szégyent vallani, főleg akkor, ha Szombath Józsi húzza a talpalávalót. A remek dallamokért,
amik még talán most is sokunk fülében
vissza-vissza csengenek, ha a szilveszter éjszakára gondolunk, természete-

rény állt. Ezeknek az ajándékoknak is
nagyon örültek gyermekeink. Szintén
köszönettel tartozunk Blum Barbarának, aki foglalkoztató eszközöket ajándékozott az óvodának, valamint Gerencsér Károlynak és Nagy Jánosnak, akik
a konyha tetőszigetelését végezték.
Alig aludtak ki a karácsonyi gyertyák
fényei, de mi már a farsangra készülünk.
A gyerekek tervezgetik, hogy minek-kinek öltözzenek, lassan pedig előkerülnek a télkergető, tavaszváró mondókák,
versikék is.
Ezúttal is meghívunk minden kedves
érdeklődőt a februárban sorra kerülő
farsangi műsorunkra!
		
Pék Józsefné
sen ezúton is köszönetet mondunk Józsinak. Annak pedig, hogy “nem csak
a 20 éveseké a világ” a szilveszteri éjszaka is ékes példája volt, hiszen több
ízben is megtörtént, hogy a középkorosztály táncoslábú képviselőivel a fiatalok nehezen tudták felvenni a versenyt, és olykor-olykor a szülők tovább
bírták szusszal a táncot (még az éjféli
pezsgő és a virsli után is), mint megedzett gyermekeik. A konfettiesővel,
finom italokkal, és nosztalgikus dalokkal végigkísért mulatságnak már január 1-jén a környékbeli kakasszó vetett
véget, ám a buli a kitartóbbak számára
folytatódott az év első napján a Pres�szóban, de ennek már egy másik írást
kellene szentelnünk... Az viszont biztos, hogy ez a falu és ez a közösség továbbra is megérdemli, hogy a szürke
hétköznapokból kiszakadva hasonló
programokon, ugyanilyen jó hangulatban, és talán még ennél is nagyobb létszámban érezhesse jól magát!
		
Pusztai Krisztina
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A Püspökmolnáriért Egyesület utolsó negyedéve
Egyesületünk legjelentősebb év végi
programja a Mikulás-szolgálat volt. Ennek keretében hét családnál tizenhét kisgyermeket keresett fel a Mikulás és adott
át ajándékot (néhány helyre a Krampusz is
vele ment). A helyi óvodának is mi biztosítottuk a Mikulást, továbbá Rábatöttös és
Zsennye községi rendezvényére is.
Az év végén (december 2-án) még egy
ismeretterjesztő előadásunkra is sor került. A „Jézus nyomában – A Szentföld
képekben” című vetítéses előadás során
Wiktoráné Szerdahelyi Emília segített ráhangolódni az ünnepre, amikor Jézus életének főbb helyszíneit mutatta be.
Ahogy az előző lapszámban már írtam,
egyesületünk idén is meghirdette a Festetics György helytörténeti vetélkedőt az iskola 7-8. osztályos diákjainak. A versenyen
tizenhárman indultak, mindannyian ismeretterjesztő témájú könyvet vagy folyóiratot kaptak ajándékba, összesen 25.000 Ft
értékben. A dobogósok: 1. Babos Dorina,

2. Benkő Bianka és Frank Szimonetta,
holtversenyben, 3. pedig Sipos Alexandra
(lásd a képen). Gratulálunk!
A Nemzeti Együttműködési Alap szakmai programok megvalósítására kiírt pályázatán a projektünk várólistára került
(ahogy korábban a működési célú pályázatunk is). Beszűkülő forrásaink és a rendezvényeink látogatottságának csökkenése
miatt egyesületünk a feloszlás mellett döntött. A feloszlatás iránti kérelmünket benyújtottuk a bíróságra. A jogszabályok értelmében a szervezet vagyonáról az Alapszabályban rögzített célokkal összhangban
kell rendelkezni. Ennek megfelelően a maradék pénzünkből (12.000 Ft értékben)
az óvodának két darab Lego-készletet vásároltunk. Az egyesületünk tulajdonát képező Sony márkájú projektort, a színjátszó
körös díszleteket és a szüreti ruhákat pedig
a kultúrháznak adtuk át.
Köszönjük az önkormányzatnak az eddig nyújtott mindennemű támogatását,

Az általános iskola hírei

Mozgalmasnak bizonyult az elmúlt időszak intézményünk életében.
A tanulmányi munka mellett nagyon
sok programon vehettek részt tanulóink.
Felsőseink október 15-én, Szombathelyen
a Sportházban nézték meg a Valahol Európában című musicalt. Az előadás valamennyi színházlátogatónak tetszett. Az október 23-i ünnepélyünket a szokástól eltérően rendeztük meg. Csoportokban, több
helyszínen elevenítettük fel 1956 októberének történéseit.
Az 5-8. osztályosok ellátogattak Szombathelyre a Magyar Királyok Panoptikuma
című kiállításra. Az ötödikesek a Berzsenyi
Dániel Megyei Könyvtár megtekintésével,
a 6-8. osztályosok a Pályainfón való részvétellel kötötték össze a programot. Valamennyien élményekkel térhettek haza.

Az alsósok a két település óvodásaival a
Kiskakas gyémánt félkrajcárja című mesejátékot nézték meg a rábahídvégi Művelődési Házban. Az előadást a Szülői Szervezet finanszírozta. Ugyancsak a szülőktől kaptunk anyagi támogatást karácsonyi
ajándékként könyvtárunk könyvállományának gyarapítására. Tanulóink nevében
is köszönöm az érintetteknek.
Az ősz folyamán a felsős osztályok az iskolaudvar szépítésével is foglalkoztak. Osztályonként alakítottak ki virágágyást, az
évelő virághagymákat illetve virágokat a
szülők ajánlották fel. Köszönet érte!
A Télapó az idén is meglátogatta intézményünket. Valamennyi tanuló virgács
nélküli mikuláscsomagot kapott. A kiosztáshoz hagyományainknak megfelelően a
nyolcadikos tanulóink adták a segítséget.
A nagyfiúk Vasváron szerepeltek a labdarúgó Mikulás Kupán, iskolánk pedig az alsó
tagozatosoknak meghirdetett labdarúgó
„Prinz Kupa” rendezvénynek adott otthont.
Iskolánk érintett tanulói lelkesen készültek a Karácsonyváró műsorra és vásárra.
Rábahídvégen december 16-án, Püspökmolnáriban december 22-én mutatták be
műsorukat az érintett települések rendezvényén.
Itt szeretném megragadni az alkalmat,
hogy megköszönjem mindenkinek a segít-

a helyi intézményeknek az együttműködést, a lakosságnak pedig a programokon
való részvételt! Külön köszönöm minden
egykori és jelenlegi tagunknak a szervezet
keretében végzett munkáját! Bízom benne, hogy az elmúlt tizenegy év során hasznos tevékenységeket végeztünk Püspökmolnáriért! A falu érdekében végzett munkát – immár magánszemélyekként – a magunk szerényebb lehetőségeivel ezután is
folytatni kívánjuk.
Kuglics Gábor
séget, amivel hozzájárult a karácsonyvárás
utolsó, nagy pillanataihoz!
Tájékoztatni szeretném az újság olvasóit, hogy törvényi előírásoknak megfelelően az oktatás 2013. január 1-től állami
fenntartásba került. Az ígéret szerint ebből a szülők, tanulók és pedagógusok nem
vesznek észre változást. Az átadás a meghatározott időpontoknak megfelelően zajlik.
A tanítás–nevelés folyamatában egyelőre
nem érződik a változás, de néhány plusz
szolgáltatás, amit eddig az önkormányzatok biztosítottak, nem fog működni.
Az első félév értékelése a napokban fog
megtörténni. Gratulálok mindazoknak a
tanulóknak, akik sikeres félévet tudhatnak
maguk mögött, és pozitív irányú változást
kérek azoktól, akik eddig elfelejtették a törvényi szabályozásban meghatározott kötelességekben meghatározott előírásokat
– tanulás, mindennapra történő felkészülés, stb. Kívánom, hogy végzőseink olyan
továbbtanulási lapokat töltsenek ki, amelyekről a visszajelzés néhány hónap múlva
az egész család számára örömet jelentsen.
Végül szeretném tájékoztatni a Kedves
Olvasókat, hogy ÁMK igazgatóként utoljára köszönhettem Önöket. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak a személyeknek, akik a munkámban valamikor is
segítettek!
Smolczer Tibor
intézményvezető
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Választási rigmusok a Horthy-korszakból
A választási rigmusok, más szóval
kortesversek a régi választások elengedhetetlen velejárói voltak. Ezek általában
alkalmi versfaragók aktuálpolitikai témájú, választásokhoz kötődő alkotásai,
amelyeket valamilyen közismert dallamra ráhúzva énekeltek, vagy egyszerűen csak skandáltak. A szerzőjük általában ismeretlen, gyakran az ellenfél táborába tartoztak, vagyis lejárató célzattal
készültek. A rigmusok a jelölt valamely
ígéretét, jelszavait, esetleg személyes tulajdonságát állították pellengérre, és készítettek belőle ritmusos, rímes versikét.
Ezekből gyakran több változat is kialakult. Az alábbiakban néhány olyan rigmust közlök, melyek a két világháború
közti korszakban íródtak, és helyi idős
emberek emlékezetében maradtak fenn.
Köszönet érte az adatközlőknek!
A vasvári választókörzetből (melyhez községünk jogelődjei is tartoztak) a legtöbb ilyen versike a korszak
utolsó képviselőjével, az 1935-ben és
1939-ben is diadalmaskodó kormánypárti vitéz báró Roszner Istvánnal kapcsolatban maradt fenn. Roszner telekesi
földbirtokos volt, az első világháborúban egyik lábát ellőtték, falábat használt. Róla szól az alábbi, néhai Perjési
Domonkosnétól, Márta nénitől hallott
kétsoros:

Roszner báró telekesi,
a fa lábát billegeti.
Egy másik, Rosznerről szóló rigmust
Böröcz Imre bácsitól hallottam, ami
egy, az itteni választóknak tett Rába-híd
ígéretéről szól:
Roszner báró hidat épít
Molnáriból Telekesre,
azt a Rába nem moshatja,
Molnári meg nem foghatja...
Roszner egyik ellenfele 1935-ben
Meskó Zoltán volt, aki az első magyar
nyilas pártot, a Magyar Nemzeti Szocialista Földműves- és Munkás Pártot alapította. Meskó és pártja romboló tevékenységének is emléket állít az alábbi,
Rosznert és Meskót összekapcsoló versike, amit Sipos Józsefné, Irén nénitől
hallottam:
Roszner báró hidat épít
Molnáriból Telekesre,
Telekesen átmegy rajta,
Meskó Zoltán fölrobbantja.

tól hallottam – őt is megörökítette:
Urbanovics a táborunk jelöltje,
Parancsszava azt hirdeti: Előre!
A jelszavunk bátorság és előre,
Nyilaskereszt a magyar nemzet jövője!
Az 1926-os kampányból is fennmaradt egy rigmus (szintén Márta nénitől hallottam), ami az akkori egységes
párti (vagyis: kormánypárti) jelöltről, a
bögötei földbirtokos Horváth Miklósról szól. Íme:
Bögötei Mikulásnak
a méhéi ki-be járnak.
Ott készül a mézesmadzag,
választóknak a sok maszlag…
További kortesversek és választási adatok olvashatók nemrég megjelent könyvemben, melynek címe: A
vasvári választókerület politikai viszonyai a választások tükrében 1920-1939.
(Históriaantik Könyvesház, Budapest,
2012, 132 oldal) Kapható a kiadónál és
a bookline könyváruházban.

1935-ben egy bizonyos Urbanovics
Ottó is bejelentette indulását a nyilaskeresztes párt programjával, ám végül
visszalépett. Egy versike azonban – melyet nagyapámtól, néhai Kuglics László-

Lövészversenyek szezonja Püspökmolnáriban
Az ősz ezúttal sem múlt el eseménytelenül a Szabadidősportok Egyesülete Püspökmolnári életében. Két
említésre érdemes lövészverseny is
lezajlott, a Hírözön hasábjain most
ezekről közlünk rövid beszámolót.
A Szabadidősportok Egyesülete Püspökmolnári ajánlásával, a Vas Megyei
Vadászkamara támogatásával rendeztük meg a Molnári Rotte Lövészversenyt 2012. szeptember 29-én és 30-án.
A verseny kiírása a következő volt:

Gagyi István és Piri Tamás kézfogása

Kuglics Gábor

PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN
A Vas Megyei Vadászkamara és a Szabadidősportok Egyesülete Püspökmolnári a vadászati szezonra felkészítő lövészversenyt szervez vadászoknak,
sportlövőknek.
Fővédnökök: Majtényi László, a
Vas Megyei Közgyűlés alelnöke, dr.
Tiborcz János dandártábornok, Vas
megye rendőrfőkapitánya, Avas Zoltán,
a Vas Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságának vezetője,
dr. Koncz Gabriella, rendőr-alezredes,
a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
Igazságrendészeti Osztályának vezetője, Gagyi István, a Vas Megyei Vadászkamara és Védegylet elnöke, Kenesei
István, a Vas Megyei Vadászkamara titkára és Piri I. Tamás, a Szabadidősportok Egyesületének elnöke.
Támogatók: Sárvári Berek Vadásztársaság - Dabis Gábor, Piri Ottó - egyéni vállalkozó, SPL Powerlines Ungarn
– Balikó Mihály, dr. Németh Pál - egyéni ügyvéd, HORTAL Kft. Szombathely - Horváth László, VILLKÁSZ Kft.
Szombathely - Geosits Tibor, Monarchia Vadászbolt Szombathely - Bokor
Tibor, Célpont Vadászcentrum Kft.
Nádasd - Kántor Attila, VENÁTOR
Horgász- és vadászbolt, Szombathely
- Devecseri Szabolcs, Madentkó Kft.
Szombathely - dr. Kolbenheyer Ottó,
Dino horgászati- és fegyverbolt, Celldömölk - Csöngéné Nyaras Éva, Alpokalja Vadászbolt, Szombathely - Márkus
Tibor, HOR-SZA Vadászbolt, Sárvár Szabóné Cselédi Terézia, FAL Vadászbolt, Csepreg - Übelher Gyuláné.
A 30 lövéses verseny során tíz balra
futó, tíz jobbra futó, illetve szintén tíz,
felbukkanó vaddisznó célra kellett lőni,
álló helyzetből. A jó hangulatú versenyre három kategóriában 39 versenyző jelentkezett. A végelszámolásnál az alábbi
eredmények születtek:
Férfi: 1. Orbán Tibor, 260 köregység – Körmend, VENÁTOR Horgászés vadászbolt, Szombathely (egyesületi
tag). 2. Scholz Zoltán, 258 ke. – Szentgotthárd, Dino Horgász- és fegyverüzlet, Celldömölk (egyesületi tag). 3. Piri
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Piri I. Tamás veszi át a díjat Gagyi Istvántól, mellette jobbról
Avas Zoltán és dr. Tiborcz János
Norbert, 244 ke., Püspökmolnári, Célpont Vadászcentrum, Nádasd (egyesületi tag). 4. Tóth Ervin, 238 ke. (egyesületi tag), Püspökmolnári, 5. Szekendi
Tibor, 229 ke., Győr (nem egyesületi
tag), 6. Németh Zoltán, 218 ke., Budakeszi (nem egyesületi tag)
Senior: 1. Szilágyi Imre, 248 ke.,
Hegyhátszentmárton, Alpokalja Vadászbolt, Szombathely (egyesületi tag).
2. Horváth László, 213 ke., Vas Megyei Vadászkamara, (egyesületi tag).
3. Steininger Károly, 209 ke., Sótony,
HOR-SZA Vadászbolt, Sárvár, (egyesületi tag).
Női: 1. Horváth Lászlóné 119 ke,
Szombathely, Monarchia Vadászbolt,
Szombathely (egyesületi tag).
A felbukkanó vaddisznó célra Orbán Tibor (Körmend) érte el a legjobb
eredményt el, 100 köregységgel. Ő a
Madentko Service Szombathely ajándékát kapta. A Vas Megyei Közgyűlés
különdíját Hermann Rendelman főbíró kapta, amelyet dr. Tiborcz János,
megyei rendőrfőkapitány adott át. Az
egyesületünk a Vas Megyei Vadászkamara dolgozóinak részére a 2013. évre
ingyenes lövészeti lehetőséget biztosít. Az egyesület emellett ajándékot kapott a Kamarától. Piri Norbert lövészvezető a FAL Vadászbolt ajándékát kapta. Gagyi István, kamaraelnök a kamarai változásokról tartott tájékoztatót,

Simon Szabolcs, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányságtól pedig a fegyvertörvénnyel kapcsolatos változásokat ismertette a jelenlévőkkel.
Egyesületünk emellett elismeréseket adott át legaktívabb tagjainak. A díjazottak gyermek kategóriában: Antal
Bálint, Antal Márk, Papp Sándor, Németh Evelin, Ujházi Zoltán, Piri Gábor.
A felnőtt kategória díjazottjai: Németh
Árpádné, Steininger Károly, Ajkay Ajkai Frigyes, Orbán Tibor és Piri Norbert.
Egyesületünk december 29-én tartotta meg óévzáró lövészversenyét.
Délelőtt kilenc órakor gyülekeztek az
egyesület tagjai a lőtéren, pezsgősüveggel a kezükben. Természetesen, amíg
az élménydús verseny – futóvad és felbukkanó vad lövőszámokkal – lezajlott,
szesztilalom volt érvényben. A verseny
közepette finom virsli illat áradt szét a
levegőben, majd a puskákat pihenőre
téve értékelhettük az óévet, és koccinthattunk egy remélhetőleg sikeres újévre. Jólesett az ital, az étel. Közben már a
forralt bor illata is csiklandozta orrunkat. Ezúttal is köszönjük azoknak a segítségét, akik rendezvényünkre bort és
pogácsát ajánlottak fel! Köszönjük az
éves kitartó munkát tagjainknak és ifjú
segítőinknek is. Sikeres, boldog újévet
kívánunk mindannyiuknak!
Piri I. Tamás – Piri I. Tamásné
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A tizennegyedik helyen zárta az őszt a focicsapat

Bizonytalan jövő

A Hírözön legutóbbi számában a Püspökmolnári KSK futballcsapatának gyengécske szerepléséről számoltunk be, hiszen a gárda a megyei II. osztály szombathelyi csoportjának tizennegyedik helyén állt. A helyzet nem változott gyökeresen, a fiúk ugyanebben a pozícióban fejezték be az őszi szezont. Ráadásul újabb gond is adódott a felkészülés kezdete előtt: elfogyhat a csapat tavaszra…
A molnáriaknak négy mec�csük maradt arra, hogy kozmetikázzanak a bajnokság első harmadának mérlegén. A záró etapban elsőként Táplánszentkeresztre látogattak
a mieink, ám ott sajnos egy 5-1-es zakót mértek rájuk a vendéglátók. A derűre nem éppen okot adó eredmény
után viszont sikerült javítani: a csapat
hazai pályán felülmúlta Herény együttesét, 4-3 arányban. A Püspökmolnári KSK az éllovas Újperint otthonában
sem vallott szégyent, hiszen egy küzdelmes, kiegyenlített meccsen maradt

csak alul, 2-1 arányban. Az idényzáró
sajnos ismét nem sikerült fényesre, hiszen Csepreg legjobbjai távoztak Molnáriból három ponttal, négy lőtt és nulla kapott góllal.
Az ifisták ennél jóval szebben muzsikáltak: az utolsó négy meccsükből hármat megnyertek és csupán Újperinten
szenvedtek vereséget. Ők a nyolcadik
pozícióból várják a tavaszi folytatást.
Azt a tavaszi szezont, amely a jelenlegi állás szerint nem hozza el a várt felemelkedést. Ennek oka, hogy a csapat
helyi magja – egy állítólagos, régóta je-

len lévő belső feszültség miatt – távozni készül. A hírek szerint Németh Rajmund Répcelakra, Babos Ákos és Pados Zoltán pedig Ausztriába megy.
Horváth Szabolcs, Pados Patrik, Sziffer
Krisztián, Horváth Árpád és Kiss Gábor közel áll a Sorkifalud csapatával történő megegyezéshez.
A csapat jövőjével kapcsolatban tehát még rengeteg a kérdés, érkezők egyelőre nincsenek. Vélhetően lapzártánk
után dől el az is, milyen csapattal vág
neki (?) a Püspökmolnári KSK a felkészülésnek. 		
Hírözön
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