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Felavatták községünk szennyvíztisztító-rendszerét

Amikor egy falu álma teljesül
Püspökmolnári utóbbi tíz évének legnagyobb beruházása valósult meg –
a féléves próbaidő után március 23-án ünnepélyes keretek közt adták át
szennyvízelvezető-hálózatot és tisztítótelepet.

Településünk szennyvízkezelésének
ügye hosszú évek óta megoldhatatlan
probléma elé állította a falu elöljáróit,
ám ahogy korábban többször is írtuk,
egy 2009-ben közzétett uniós pályázat
segítségével lehetőség nyílt ennek megoldására és a rendszer megépítésére. A
falu vezetősége és lakossága – prominens személyek meghívásával – színvonalas ceremónia keretében ünnepelte meg a sikeres projektet, a Dózsa
György utcai 2-es számú átemelőnél.

Németh Zsolt államtitkár ünnepi beszéddel
készült, majd ő adta át az új létesítményt

Köszönet jár mindenkinek
A rendezvényt Rodler Csaba, Püspökmolnári község polgármestere nyitotta meg. Beszédében elmondta, a
rendszer 430 millió forintos beruházással készült el, amely 85% EU-s pályázati támogatásból és 70 millió forintos önerőből állt össze. A falu vezetője ismertette a munkálatok fontosabb mérföldköveit, hangsúlyozva
a tényt: Püspökmolnári lakosságának

egy régi álma valósult meg.
- A környezetvédelemnek mai világunkban kiemelkedően fontos szerepe
van, Püspökmolnárinak pedig régi terve volt, hogy a szennyvízkezelés az elvárt normáknak megfelelően történjen.
Egy ilyen projekt megvalósulása nem
kis és nem kevés áldozattal jár, így szeretném hálámat és köszönetemet kifejezni mindazoknak, akik segítségükkel,
munkájukkal, szakértelmükkel és türelmükkel hozzájárultak ahhoz, hogy ez a
beruházás elkészüljön – zárta mondandóját községünk első embere.
Szintén az emberi kezek munkáját
méltatta dr. Hende Csaba, honvédelmi
miniszter, országgyűlési képviselő, akinek üzenetét Antalné Böröcz Edit, Püspökmolnári alpolgármestere olvasta fel.
A tárcavezető politikus kiemelte, el sem
tudnánk képzelni, hány szakértő dolgozott ezen a projekten Püspökmolnáritól, Szombathelyen és Budapesten keresztül egészen Brüsszelig.

Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter szavait Antalné Böröcz Edit alpolgármesterasszony tolmácsolta
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A fejlődés egy fontos állomása
A Vas Megyei Közgyűlés képviseletében Marton Ferenc alelnök tisztelte
meg az eseményt. Beszédében elmondta, hogy a püspökmolnári szennyvíztisztító-rendszer elkészülte egyúttal a
többi Vas megyei település, hasonló jellegű problémáinak előtérbe helyezését
is sürgeti. Reményei szerint az új beruházás Püspökmolnári fejlődéséhez is
nagyban hozzá fog járulni.
Ezután Németh Gyula, a Magyar
Aszfalt Kft. területi igazgatója mutatta be a projektet és az elkészült létesítményt, valamint köszönetet mondott a
példás összefogásért, amellyel sikerült

Az ovisok is kitettek magukért

megvalósítani Püspökmolnári környezetbarát szennyvízelvezetését.
Az egyházak részéről Burusán József
római katolikus esperes és Kovács László evangélikus lelkész áldotta meg a létesítményt. Emellett az ovisok is műsorral készültek, az iskola képviseletében pedig Laki Vanessza szavalt verset.
A rendezvény zárásaként V. Németh
Zsolt, a Vidékfejlesztési Minisztérium
államtitkára osztotta meg gondolatait a
nagyérdeművel. Kiemelte, Püspökmolnári lakosságát ez a kivitelezés összecsiszolta, akárcsak a malomkő, amelynek
rendkívül fontos szerepe volt egykoron
a település jelképei között.
Végezetül Rodler Csaba, Marton
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Ferenc, Németh Gyula és V. Németh
Zsolt közreműködésével eljött a várva-várt pillanat: a négy elöljáró elvágta az átadást jelző nemzetiszínű szalagot, amellyel hivatalosan is használatba került a szennyvízelvezető-rendszer
és tisztítótelep!
Az eseményt jó hangulatú fogadás
zárta a helyi művelődési házban, és talán a finom vacsora illatával együtt a
csatornaügyekben 2009 óta felgyülemlett gondok és nehézségek is tovaszálltak…
				
Palkó Zsolt

A média is képviseltette magát a rendezvényen - itt éppen Rodler Csaba nyilatkozik a
Szombathelyi Televíziónak
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Az önkormányzat hírei
A képviselő-testület februári ülésén
elfogadta az önkormányzat és ÁMK
2013. évi költségvetését. Ebben az évben a szennyvízcsatorna-hálózat végszámlájának kiegyenlítésére, az önkormányzati épületek szennyvízcsatorna-hálózatra csatlakoztatására, a püspöki harangláb felújítására, temető kialakítására és az önkormányzat által felvett
hitel kamatainak fedezetére lett elkülönítve pénzeszköz.
A szennyvíztelep villamos-energia
ellátása érdekében a Petőfi Sándor utcában nagyfeszültség kiépítésére kerül
sor, így az önkormányzat tulajdonát képező kábeltelevízió-hálózat átszerelését
is el kell végezni, melyre az An-Tech BT.
(Táplánszenkereszt) kap megbízást.
Megtörtént a településrendezési terv
módosításának eljárása, végső jóváhagyásra került a településrendezési terv
módosítása, mely alapján 65 hektár
nagyságú terület bányaterületté nyilvánítására lesz lehetőség.
A szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetésére a Vasvivíz ZRT-vel kötöttünk bérleti-üzemeltetési szerződést. A
szennyvízcsatorna használati díja 2013.
április 1-től lakossági fogyasztók részére 440,- Ft/m3+ÁFA, nem lakossági fo-

gyasztók részére 559,- Ft/m3+ÁFA.
2013. július 1-től hatályba lép a település közigazgatási területén a talajterhelési díjrendelet.
A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára
nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést,
ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is alkalmaz.
A talajterhelési díj egységdíjának
mértéke a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Törvény) 12. § (3) bekezdése alapján 1.200,- Ft/m3. A 27/2004.
(XII.25.) KvVM rendelet melléklete
felszín alatti víz szempontjából Püspökmolnári települést „érzékeny”területre
sorolja be, így a Törvény a 1,5 szorzót
rendel alkalmazni, így ez településünkön m3-ként 1800,- Ft.
A Talajterhelési díj mértékének számítása a Törvény 3. számú mellékletében rögzített képlet alapján:
TTD = E x A X T

TTD: a fizetendő éves talajterhelési díj,
E: az egységdíj 1.200,-Ft/m3),
A: a díjfizetési alap (m3),
T: a település közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota szempontjából megállapított területérzékenységi szorzó: 1,5
(éves vízfogyasztás m3 x 1.200 Ft x
1,5)
A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt men�nyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított
szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások
szerinti elhelyezését igazolja.
A talajterhelési díjat a kibocsátónak
kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő
év március 31-éig.
Kérjük az ingatlantulajdonosokat,
hogy ingatlanaik szennyvízcsatorna-hálózatra történő rákötését végezzék el,
így a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól mentesülnek.
Kissné Mátyás Éva
jegyző

Tisztelt Ebtartó, Ebtulajdonos!
Tájékoztatjuk az ebtartókat arról, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.
rendelet értelmében 2013. január
1-jétől 4 hónaposnál idősebb eb
csak az állat egyedi azonosítását
lehetővé tevő transzponderrel
(mikrochippel) megjelölve tartható. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.
törvény 42/A. §-a értelmében a
transzponderrel megjelölt ebek
adatait országos elektronikus adatbázisban kell nyilvántartani.
A transzponderrel megjelölt eb
tartójának megváltozása esetén
az új tartó az adatváltozást 8 napon
belül köteles a magánállatorvossal
az adatbázisban regisztráltatni, a
transzponderrel megjelölt eb tu-

lajdonosának, tartási helyének megváltozása, vagy az állat elpusztulása esetén pedig az eb tartója az adatváltozást 8 napon belül köteles az
magánállatorvossal az adatbázisban
regisztráltatni.
A beültetés és regisztráció jogszabályban rögzített díjtétele: 3.500,- Ft/
eb. Állatorvosi kezelést, veszettség elleni védőoltást csak a transzporderrel
megjelölt állatok esetében lehet elvégezni.
A fentiek alapján, amennyiben
négy hónaposnál idősebb kutyával rendelkezik, és még nem történt meg az állat megjelölése, kérem, szíveskedjen felkeresni az Ön
által választott magánállatorvost
a transzponder beültetése érdekében, vagy jelezze az Önkormányzati Hivatalban ezen szándékát, me-

lyet továbbítunk dr. Sövegjártó
Ferenc állatorvosnak, aki telefonon történt egyeztetést követően
felkeresi az állattartókat.
Felhívjuk a Tisztelt Ebtartó,
Ebtulajdonos figyelmét arra,
hogy a transzponderrel történő megjelölés betartását a jegyző és a járási állat-egészségügyi
hivatal ellenőrzi. A négy hónaposnál idősebb transzponderrel
nem jelölt ebről a jegyző és a
magánállatorvos köteles jelentést tenni a járási állat-egészségügyi hivatal felé. Fenti kötelezettség elmulasztása esetén állatvédelmi bírságot kell kiszabni,
melynek összege: 45.000,- Ft.
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Az általános iskola hírei
Az idő gyors menetét azon vehetjük észre, hogy az újévi fogadalmak és
egyéb jó kívánságok megtétele óta eltelt időszakot már a húsvéti ünnep előkészületei követi. A három hónap, azaz
egy negyedév számos változást hozott
az iskola életében. 2013. január 1-től a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ irányítása alatt végezzük oktatási,
nevelési feladatainkat.
Az intézmény hivatalos neve:
Prinz Gyula Általános Iskola
Cím: 9776, Püspökmolnári
Kossuth Lajos út 91.
Telefon/Fax: 06-94-579-004
Püspökmolnári
Telefon: 06-94-370-026 Rábahidvég
Email: hidvegsuli@citromail.hu;
smolti@freemail.hu
Alsó tagozat (1-4 osztály)
Rábahidvég – telephely
Felső tagozat (5-8 osztály)
Püspökmolnári – székhely
Az átadás – átvétel nem mindig történt zökkenőmentesen, de mindkét fél
törekedett a felmerülő problémák lehető legjobb megoldására. A mai napig tanulóink semmit nem vehettek észre a
változásról. A tudást most is csak a tanuló, diák tudja elsajátítani és pedagógusok azért mindent el kell, hogy kövessünk. Büszkeséggel tölt el, mint az
intézmény vezetőjét az a jelentés, ami
az elmúlt évek kompetencia méréseiről
ad eredményt.
A felmérés szerint iskolánk tanulói 6.
és 8. évfolyamon is az átlagot teljesítik,
illetve néha a városi mutatót is meghaladják.
2013. január 21-én megtartott félévi
értékelő értekezlet statisztikája alapján
az értékelt tanulók közül négyen kaptak

kitűnő osztályzatot: Maraffai Krisztofer
3. osztály, Babos Dorina, Sipos Alexandra 6. osztály, Frank Szimonetta 7.
osztály. Két tanuló kapott elégtelen osztályzatot. Reméljük, hogy számukra ez
figyelmeztetés volt, és sikerül javítaniuk
a második félévben.
Nagyon fontos feladatunknak tekintettük a pályaválasztást. Végzős tanulóink jelentkezési lapjai Horváth Andrea
osztályfőnök irányításával a megadott
határidő betartásával postázásra kerültek.
A mindennapi felkészülés jegyében
- ami sajnos több tanulónkra nem igazán jellemző - részt vettünk különböző szintű és tantárgyi versenyen, sportversenyen. Kistérségi terematlétikai
versenyről több tanulónk is oklevéllel távozhatott. Az 5-6. osztályos fiúk
Gersekaráton a Kölyök-kupán, a 7-8.
osztályos fiúk Vasváron, az alapszintű
focibajnokságon vettek részt.
A tantárgyi háziversenyek alapján
megyei döntőbe jutottak:
- Simonyi István helyesírási verseny:
Babos Dorina, Sipos Alexandra, Németh Kata, 6.osztályos tanulók.
- A 6. osztályosok megyei történelmi versenyén Babos Dorina, Sipos Alexandra.
- Hevessy György kémia verseny: Török Bálint 8.osztályos tanuló.
- Kaán Károly természetismeret verseny: Németh Kata 6.osztályos tanuló.
- A Görcsi Mária, Benkő Bianka,
Frank Szimonetta alkotta csapatunkkal
képviseltük iskolánkat a csecsemőgondozó versenyen. Felkészítőjük Márton
Andrea védőnő volt.
- A Bechtold István természetisme-

Az alsósok farsangi mulatsága

reti levelezős versenyen 6. osztályos leányainkból alkotott csapat sikeresen
szerepelt. Néhány ponton múlt csak,
hogy lemaradtak a végső megmérettetésről.
- A Zrinyi Ilona matematika versenyen két tanulóval vettünk részt.
A tanulás mellett természetesen más,
kikapcsolódási lehetőséget is felkínáltunk tanulóinknak.
A szokásos farsangi rendezvényeinken mindenki jól érezhette magát, és
ezúton is szeretném megköszönni a
szülői támogatást.
Felsőseinknek a ”Made in Hungária” című színházi előadásra volt lehetőségük jelentkezni Zalaegerszegre.
Természetesen most is kellemes élményekkel tértek haza a résztvevők.
Jó elmondani, hogy ezek a színházlátogatások alkalmat adnak arra is, hogy
tanulóink az adott körülményekhez
megfelelően alkalmazkodjanak, elsajátítsák a kultúra által nyújtott viselkedési mintákat, formákat.
A március 15-i nemzeti ünnepünket
az adott községekben kialakított szokásrend szerint tartottuk meg.
Örömmel tájékoztatom mindazokat,
akik bármilyen módon hozzájárultak a
püspökmolnári iskola udvarán kialakított virágágyások létrehozásában, hogy a hó
elolvadása után megindult az élet, az ágyások
lassan virágba borulnak. Remélem a kezdeményezés valamen�nyi résztvevője büszke
lesz az eddigi munkájára, és a folytatás sem
marad el.
Smolczer Tibor
igazgató
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„Itt a tavasz, itt van, itt! Mesélek hát valamit!”
Lassan már megint eltelik egy nevelési év, és az évzáróra készülődünk. De tekintsünk csak egy kicsit vissza az elmúlt
idők eseményeire.
Alig aludtak ki a karácsony fényei,
máris egy más jellegű ünnepre, a farsangra készülődtünk. Valamennyien nagy lelkesedéssel vártuk ezt a napot, amelyet
februárban tartottunk. Minden kisgyermekünk beöltözött valamilyen jelmezbe, melyek szebbnél szebbek és ötletesebbek voltak. A nagycsoportosok western táncot adtak elő, mely fergeteges
hangulatot teremtett a helyi művelődési házban. A gyermekek is nagyon élvezték a színpadon ezt a közös produkciót,
amely úgy érezzük, hogy nagyon jól sikerült. Ez nem csoda, hiszen nem kevés
időbe és energiába telt megtanítani őket.
Köszönet jár a szülőknek, nem utolsó
sorban a sok finom süteményért is, mely
pillanatok alatt elfogyott.
A tavaszi időszak fontos eseménye a
húsvét, a nyuszi várása volt. A télnek is
beillő időjárás ellenére is nagy izgalom

vette körül ezt az ünnepet. Habár a hideg idő miatt nem tudtunk kimenni az
udvarra nyuszifészket építeni, így is nagy
öröm ez az alkalom gyermekeink számára. A fiúk locsolóverset tanultak, felelevenítettük a régi népszokásokat. Örömmel mondogatták a verseket, énekeket.
„Tapsifüles nyuszikának nagyon sok a
dolga,
Piros tojást, hímes tojást szerteszéjjel hordja.”
Márciusban nagycsoportos óvodásaink szerepeltek a szennyvízcsatorna-hálózat átadó ünnepségén, a zord idő ellenére nagyon ügyesen szerepeltek. A
színvonalas előadásért a Polgármester
Úr jutalmul valamennyi kis óvodásnak
csokitojást ajándékozott.
Alig múlt el húsvét, már újra készültünk
a legszebb tavaszi ünnepünkre, az édesanyák és nagymamák köszöntésére. Minden kisgyermek verssel, ajándékkal és virággal köszönti majd hozzátartozóját.
„Májusi vasárnap illatos reggele, drága
jó anyukám virágos ünnepe.”

20 éves a Polgárőr Egyesület
Szép jubileumhoz érkezett a püspökmolnári Polgárőr Egyesület, hiszen az
1993-ban alakult szervezet idén ünnepli
fennállásának huszadik évfordulóját. Ez
alkalomból került sor a jubileumi közgyűlésre, amelyen a Hírözön is ott járt.
Prominens személyek részvételével zajlott le a helyi Polgárőr Egyesület ünnepi
közgyűlése március 22-én. Az esemény
vendége volt Krug Gusztáv a Vas Megyei
Polgárőr Szövetség elnöke, Molnár Sándor szakmai elnökhelyettes, dr. Házi Béla,
vasvári rendőrkapitány, Szabó László,
körzeti megbízott, valamint Rodler Csaba, községünk polgármestere is.
Az eseményen a szervezet elnöke, Varga Lajos elmondta, anno rekordnak számító létszámmal, 140 fős tagsággal kezdte működését az egyesület, amely ennyi
idő után is a lakosság szolgálatában végzi
tevékenységét.
Az elnök beszámolt az új polgárőr törvényhez köthető módosításokról és az
elmúlt hónapokban történtekről. Megtudtuk, hogy a tavalyi évben elkerülték
a bűnözők községünket, csupán néhány
családi perpatvarhoz kellett hívni a rendőrséget. Emellett a falu nagyobb rendezvényein is teljesítettek szolgálatot a polgárőrök.

Varga Lajos egy egyedülálló kezdeményezésről is beszámolt.
- Egyesületünk egy tizenkét pontból álló, egyoldalas szórólapot juttatott
el egyedülálló, idős emberekhez, amely
tartalmazza mindazon óvintézkedések
listáját, amelyeket a besurranó és házaló tolvajok érkezésekor kell alkalmazni.
Ezen kívül részt vettünk az iskolások szemétgyűjtési akciójában, valamint a rendőrséggel is többször tartottunk közös
szolgálatot – mondta el.
Az szervezet elnöke ezután pénzügyi
beszámolót tartott, majd felszólalt dr.
Házi Béla rendőrkapitány is. Kiemelte,
a polgárőrök munkája rendkívül fontos,
hiszen szabadidejükben végeznek szolgálatot, segítve ezzel a hivatalos rendfenntartó szervek munkáját. Hozzátette, az elmúlt évekhez képest csökkent a
bűncselekmények száma Vas megyében,
és ez egyúttal a polgárőrség sikeres munkáját is minősíti.
Krug Gusztáv megyei elnök kiemelte, Püspökmolnári polgárőrei nemcsak a
szolgálattételben, hanem a megyei és országos sportversenyeken is kiválóan teljesítettek, hiszen az elmúlt években kispályás labdarúgásban jeleskedtek a helyi tagok.

Ovis kisfiúk a házi farsangon

A nevelési év az ünnepélyes évzáróval és az iskolába menők búcsúztatásával
zárul. A 2013/2014-es tanévben tíz kisgyermek kezdi meg tanulmányait az első
osztályban.
Az óvoda dolgozóinak nevében a szülőknek kitartást, a gyermekeknek pedig
jó tanulást kívánok, valamint azt, hogy
az iskolában érezzék magukat olyan jól,
mint itt, az óvodában.
„Kedves Óvodám, sok víg nap után, itt
a búcsúnap, indul a csapat.”
		
Pék Józsefné
óvodapedagógus

A beszámolók után a tagság egyhangúan elnökké választotta Varga Lajost, az
elnökhelyettesnek Tamás Györgyöt választották, míg a titkári teendőket ezután
Keresztényi Zoltán látja el. Ezen kívül az
ellenőrző-bizottság elnökévé választották Jáger Imrét, tagoknak pedig Bakó Tibort és Neumann Pétert.
A rendezvény végén Rodler Csaba,
Püspökmolnári polgármestere köszönte
meg az a Polgárőr Egyesület munkáját,
amelyet a falu biztonsága érdekében önkéntesen tettek. A vacsora előtt végül kitüntetések oklevelek és átadására került
sor, melynek keretében az egyesület vezetése és községünk önkormányzata elismerte mindazok munkáját, akik az elmúlt 20 évben sokat tettek polgárőrként
Püspökmolnári biztonságáért.
A díjazottak névsora: Antal János, Varga György, Babos László, Babos József,
Neumann Péter, Jobbágyi Attila, Vincze
Imre, Jáger Imre, Kiss Lajos, Rodler Tamás, Komáromi József, Kenesei Kálmán, Kuglics József, Sipos Lajos, Keresztényi Zoltán, Szíjártó Tamás, Tímár
György, Tóth Kálmán, Bakó Tibor. László Tibor, Békefi Árpád, Kiss János, Varga
Lajos, Rodler Csaba.
Rajtuk kívül a meghívott vendégek is
ajándékokkal tértek haza a jóízű vacsora
elfogyasztása után.
Hírözön
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Püspökmolnári polgármestere pedig további pártfogást ígért az egyesület tagságának.
Az esemény vendége volt Bozzai Lajos, aki a Vas Megyei Szent Flórián Tűzoltó Szövetség nevében tájékoztatta
megjelenteket a megyei szinten történő
jogi és személyi változásokról.
A szervezet pénzügyi helyzetét
Antalné Böröcz Edit ismertette, majd
Varga György számolt be az elmúlt év
legfontosabb eseményeiről. Utóbbi hozzátette, a helyi tűzoltók – a tűzoltási
munkálatok mellett – továbbra is segítséget szeretnének nyújtani a község rendezvényein (falunap, karácsonyváró ünnepség) és segíteni árvíz- vagy egyéb katasztrófa-közeli helyzet esetén.
A rendezvény végül jó hangulatú vacsorával zárult.
Hírözön

Ez év februárjában ismét sor került a
püspökmolnári Önkéntes Tűzoltó Egyesület éves közgyűlésére. Az eseményen
beszámolót hallhattunk a szervezet elmúlt évéről, pénzügyi helyzetéről, és jövőbeni terveiről is.
A rendezvényen Babos József, az egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd részletes tájékoztatást adott a
tűzoltók munkájáról. Szó esett az utóbbi idők fontos változásairól is.
- A körmendi hivatásos tűzoltósággal 2012 tavaszán kötöttünk együttműködést, hiszen a törvény szerint ezentúl minden önkéntes szervezetnek kell
kötnie egy ilyen szakmai megállapodást
egy hivatásos egyesülettel. A másik fontos módosítás, hogy az oltási feladatokban csak az vehet részt, aki elvégezte az

önkéntes tűzoltóknak előírt tanfolyamot. Az erre vonatkozó képesítések számát szeretnénk jelentősen növelni az elkövetkezendő 2 éven belül – számolt be
a legújabb fejleményekről a tűzoltók első
embere.
Emellett fontos számadatokról is tájékoztatott az elnök. Kiderült, hogy 2012es SZJA 1%-os felajánlásokból több
mint 180 ezer forint folyt be az egyesület kasszájába. Megtudtuk azt is, hogy az
elmúlt évben új tömlővel és egy pályázaton nyert sugárcsővel is gazdagodott az
egyesület eszköztára. Babos József beszámolt arról is, hogy pályázati tervükben szerepel két darab légzőkészülék beszerzése, önkormányzati segítséggel. Végül az elnök megköszönte a falu vezetésének támogatását, Rodler Csaba,

Kuglics Gábor: A vasvári
választókerület politikai
viszonyai a választások
tükrében 1920-1939.

Háborús baleset a vasútállomáson

A könyvben
a történész-politológus szerző
a vasvári választókerület adatait elemezve az
alábbi kérdésekre kereste a választ: Hogyan
változott a szavazók pártszimpátiája a Horthy-korszak képviselőházi választásai során?
Az egyes politikai irányzatok képviselői milyen kampányt folytattak a szavazatok elnyerése érdekében? A kampányeseményeken túl mely tényezők segítették a mandátum elnyerését
1920-1939 között?
A választási eredmények községek
szerinti megoszlását színes térképek
mutatják. A kötetet korabeli választási plakátok, szavazási jegyzőkönyvek,
képviselőjelöltek portréi, választási
rigmusok és kortesnóták illusztrálják.
A könyv terjedelme 132 oldal, kötése keménytáblás. A Históriaantik
Könyvkiadó gondozásában jelent
meg.
Listaára 3.990 Ft, de most bevezető
áron, 20 % kedvezménnyel, 3.192 Ftért megrendelhető a kiadótól a vagy
bookline könyváruháztól.

A II. világháború frontjának térségünkön való átvonulása után alig két héttel,
1945. április 12-én egy tragikus baleset
történt a rábamolnári vasútállomáson.
A mai cikkben a 68 évvel ezelőtti eseményeket írom le.
1945. április 12-én a Rába mellett lévő
vasúti vízháznál kb. 20-25 pályafenntartási munkás helyreállítási munkát végzett. A vasúti forgalom ugyanis szünetelt (a visszavonuló németek aláaknázták a hidat, a robbanás súlyosan megrongálta azt, a szövetségesek pedig légitámadást hajtottak végre a vasútállomás
ellen). Aznapra várták ugyanis a szovjet-magyar szemlebizottságot, mely a pályatest és az állomás üzemképességét ellenőrizte. Délután kettő óra körül Varga István munkavezető öt fiatal - 19-22
éves - munkással (Kranczl István, Borsos Antal, Kovács István, Horváth Márton, Sipos László) bement a vasútállomásra a kőművesek részére mészért. Míg
a munkavezető a forgalmi irodában tartózkodott, addig a fiatal munkások elkezdték egy páncélököl szétszerelését.
Ezt még aznap délelőtt mások találták,
de az ő tudtukkal rejtették el.
A munkavezető, mikor észrevette,
mit csinálnak, azonnal rájuk parancsolt,
hogy tegyék le a páncélöklöt. Közben
beért az állomásra Szombathely felől a
szemlebizottság motorkocsija. A munkavezető – mielőtt a munkásokhoz ment
volna – átbújt a németek által kiürített
és otthagyott vasúti szerelvények alatt a
vendégek fogadására. Ekkor felrobbant a

páncélököl a fiatalok kezében.
Kranczl István azonnal, Borsos Antal kb. fél óra múlva meghalt, Kovács István és Sipos László életveszélyesen megsérült. Horváth Márton a robbanás előtti pillanatokban ért fel a meszesgödörből, távolabb volt a robbanás helyszínétől, de a légnyomás úgy megforgatta,
hogy az egész testét érték a szilánkok, és
az arcát is megroncsolták. A munkavezetőt részben védték a vasúti kocsi kerekei,
de a légnyomás és a szilánkok egy súlyos
és huszonnégy kisebb sérülést okoztak a
testén.
A sebesülteknek a faluban tartózkodó menekült orvos nyújtott elsősegélyt.
A szemlebizottság motorkocsija vontatta be a sérültek vagonját Szombathelyre.
A kórházban a műtét előtt, illetve alatt
meghalt Kovács István és Sipos László. A négy elhunyt fiatal neve felkerült a
rendszerváltás után állított II. világháborús hősi emléktáblára a templom falára.
Horváth Márton három hónapig, Varga
István még öt hétig volt kórházban, hazatérve is sokáig csak mankóval tudtak
járni. Testükön később is viselték a baleset nyomait.
Kuglics Gábor
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Ünnep a hóviharban
A mostoha időjárás ellenére március 14-én este kokárdás
püspökmolnáriakkal telt meg a helyi
kultúrház - községünk idén is megemlékezett az 1848-49-es forradalomról és
szabadságharcról és annak eseményeiről.
Zeneszó, ének, tánc – széles repertoárt bemutatva dolgozták fel az ünnep
témáját a Prinz Gyula Általános Iskola diákjai. A műsorban nemcsak a jól ismert katonadalok hangzottak el, de betekintést nyerhettünk egy családi történetébe is a forradalom idejéből.
Az iskolásokat Rodler Csaba polgármester ünnepi beszéde követte. A falu
első embere kihangsúlyozta, hogy ahogy a forradalom előtt is - Magyarország történelmében mindig voltak olyanok, akik jobban tudták, vagy szerették

volna tudni, mi kell a magyarságnak.
Ám ezeket a nép elűzte és végül érvényesítette akaratát, kivívva ezzel a nemzet szuverenitását.
A műsor és a köszöntő után – ahogy
az elmúlt években szokássá vált - kitüntetéseket adtak át olyan személyeknek,
akik az elmúlt időszakban sokat tettek
a faluért. A választás ezúttal öt önkéntes tűzoltóra esett, akik egy januári tűzesetnél testi épségüket nem kímélve,
önfeláldozóan fékezték meg a lángokat,
megmentve egy lakóházat a megsemmisüléstől. Az emlékplaketteket Varga
György, Neumann Péter, Jobbágyi Attila, Németh Tamás és Molnár László vehette át.
Az ünnepség végül a Szózat eléneklésével ért véget.
		
Hírözön

Nem vállalta az folytatást községünk futballcsapata a megyei II. osztályban

Visszalépés

Március eleje óta hiába keressük Püspökmolnári nevét a megyei II. osztály
szombathelyi csoportjának tabelláján
– a gondokkal és viszályokkal tarkított
ősz után a csapat elnöke úgy döntött,
visszalépteti a csapatot a bajnokságból.
Január végén a Püspökmolnári KSK
Facebook-oldalán jelent meg hír, miszerint Deutsch-Szalai Balázs, a csapat
elnöke visszalépteti a bajnoki küzdelmektől községünk futballcsapatát. Az
elnök távozása már borítékolható volt,
de a novemberi közgyűlésen kijelentette: minden támogatást megad ahhoz,
hogy a gárda befejezhesse a bajnokságot.
A sors azonban érdekes forgatókönyvet írt. Ahogy a januári Hírözönben megírtuk, több mint félcsapatnyira
való ember távozott Molnáriból, s mivel új igazolásokra nem volt lehetőség,
a sportkör első embere a visszalépés
mellett döntött. Ami pedig a helyi játékosokat illeti, többen más klubban folytatták pályafutásukat. Közülük érdemes megemlíteni Németh Rajmundot,

aki immár az NB III Bakony-csoportjában szereplő Répcelak játékosa. Többen – köztük Kiss Gábor, Sziffer Krisztián, Horváth Szabolcs és Pados Patrik
– Sorkifaludra távoztak, míg Pados Zoltán Ausztriába igazolt.

További fejleményekről egyelőre
nem tudni, s bár hallani pletykákat meg
nem nevezett mecénások szerepvállalásáról, a molnári futball jövője egyelőre
homályosnak látszik.
			
Hírözön

