
PÜSPÖKMOLNÁRI  HÍRÖZÖN 1

                                P ü s p ö k m o l n á r i  k ö z s é g  ö n k o r m á n y z a t i  l a p j a

XI. évfolyam 3. szám

PÜSPÖKMOLNÁRI
HÍRÖZÖN

2010. május 27-én a Mûvelõdési
Házban a Rábahídvég és Térsége
Víziközmû Társulat kibõvített
Püspökmolnári községre vonat-
kozó  közgyûlés megtartására
került sor. A meghatalmazottak
elfogadták a vízközmû társulat
alapszabályát, meghatározták az
érdekeltségi hozzájárulás szabá-
lyait. Természetes személyek
részérõl érdekeltségi egységenként:

1. 321.000 Ft, mely összeget
azok a természetes személyek
fizetik, akik a társulati szervezés
keretében Lakástakarékpénztárral
elõtakarékossági szerzõdést
kötnek, és a társulat, vagy az
önkormányzat javára enged-
ményezési nyilatkozatot tesznek, a
megkötött szerzõdések szerint
kötelesek teljesíteni. Ezek a
személyek jogosultak az e formával
járó kedvezmények és támo-
gatások igénybevételére. Az általuk
befizetendõ tényleges összeg 96
hónapon keresztül 2.750 Ft/hó, és
egy egyszeri 6.000 Ft számlanyitási
díj, azaz összesen 270.000,- Ft.
Egy összegû befizetés esetén
241 000 Ft.

2. Azok a természetes személyek,
akik nem kötnek az érdekeltségi
hozzájárulás megfizetésére
vonatkozóan lakás elõtakaré-
kossági szerzõdést, közvetlenül a
Víziközmû társulat részére fizetik
meg az érdekeltségi hozzájárulást,
mely esetükben érdekeltségi
egységenként 270.000 Ft. Az
érdekeltségi hozzájárulást a társulat
elnökének írásbeli értesítése
alapján, négy egyenlõ részletben
kötelesek megfizetni a következõ

határidõkre: 2010. július 31. és
november 30. továbbá 2011. június
30. és november 30.

3. A jogi személyek és a jogi sze-
mélyiséggel nem rendelkezõ gaz-
dasági társaságok és a vállalkozások
érdekeltségi hozzájárulása érde-
keltségi egységenként 270.000 Ft. Az
érdekeltségi hozzájárulást a Társulat
elnökének írásbeli értesítése alapján,
négy egyenlõ részletben kötelesek
megfizetni a következõ határidõkre:
2010. július 31. és november 30.
továbbá 2011. június 30. és novem-
ber 30.

Intézõ Bizottsági tagnak Varga
Lajost, Rodler Csabát és Babos
Vincét, Ellenõrzõ Bizottsági tagnak
Antalné Böröcz Editet, Kuglics
Gábort és Tamás Györgyöt válasz-
tották meg.

2010. május havi képviselõ-testületi
ülésen a gyermekvédelmi munkáról
szóló beszámoló volt a napirend
témája.

2010. június 7. napján a Mûve-
lõdési Házban – viszonylag kis
létszámú részvétellel – közmeg-
hallgatás megtartására került sor.

Az iskolaépület infrastrukturális
beruházása – ablakcsere, külsõ
színezés – 2010. július 31-én
befejezõdik, melyhez támogatást
nyert az önkormányzat.

A július 12-én megtartott képviselõ-

testületi ülésen az általános iskolai
angol nyelv tanításához szükséges
költségvetési keretek meghatározása
érdekében társulási tanács össze-
hívását kezdeményezték. Ennek
megtartására 2010. július 15. napján
került sor. Az egyeztetéseket
követõen döntés született 2010.
augusztus 15-tõl az intézményben
angol nyelvtanári álláshely léte-
sítésérõl, így a 4. osztálytól kezdõ-
dõen két idegen nyelv oktatására lesz
lehetõség.

A tárgyi feltételek, valamint az
angol nyelv oktatásának beveze-
tésével is szeretnénk vonzóbbá tenni
az intézményt, mint a helyi, mint a
környékbeli szülõk, tanulók részére.

Kérjük a tisztelt püspökmolnári
szülõket, hogy akik gyermekeiket
nem a helyi önkormányzat által
fenntartott intézménybe járatják,
gondolják végig eddigi döntésüket,
és hozzák vissza gyermekeiket, a
fenntartó önkormányzatok ugyanis
további fejlesztéseket terveznek az
iskolában.

Kissné Mátyás Éva
       körjegyzõ

„Püspökmolnári szennyvízelve-
zetésének- és tisztításának meg-
oldása” címû  projekt az Európai
Unió támogatásával, a Európai
Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

NYDOP-4.1.1/A-09-2009-0034

Az önkormányzat híreiAz önkormányzat híreiAz önkormányzat híreiAz önkormányzat híreiAz önkormányzat hírei
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A 2000-es évek elsõ falunapja
rögtön nem a szokványos módon
indult: ahogy hazánk más tele-
pülésein, Püspökmolnáriban is
átadták a község millenniumi
zászlaját, melyet ünnepi köszöntõ és
szentmise kísért. Szintén kuriózum
volt, hogy a programoknak nemcsak
a focipálya, hanem a mûvelõdési ház
is otthont adott. Akik ott voltak,
minden bizonnyal emlékeznek Hende
Csaba, jelenlegi honvédelmi miniszter
beszédére, valamint az azt követõ
operettrészletekre, amelyeket egy
szombathelyi vegyeskar énekelt, a
közönség nagy örömére.   Az este
aztán egy újabb, immár felettébb
furcsa esemény kapcsán maradt meg
mindenkiben.

Léggömb a focipályán

Alkonyat idején – amikor még sokan
a jóízû, és ilyenkor megszokott
vacsorát majszolták – Vasvár felõl egy
alacsonyan szálló léggömb közelítette
meg a focipályát. Alig telt el húsz
perc, és a mifelénk szokatlan látvány-
nak számító légi jármû földet ért,
mindenki ámulatára. A landolás után
természetesen mindenki a léggömb-
höz rohant, fõleg a kisgyerekek
szerették volna látni, milyen is belül
egy ilyen nem mindennapi közlekedési
eszköz. A léggömbbel érkezõ
váratlan vendégeknek pedig termé-
szetesen jutott a falunapra fõzött
finom vacsorából is.

Falunapok az ezredfordulótól napjainkigFalunapok az ezredfordulótól napjainkigFalunapok az ezredfordulótól napjainkigFalunapok az ezredfordulótól napjainkigFalunapok az ezredfordulótól napjainkig
Július utolsó hete községünkben hagyományosan a falunap és az arra való elõkészületek jegyében telik. A
nagy esemény elõtt egy kis nosztalgiázásra hívjuk olvasóinkat – idézzük fel együtt az elmúlt tíz év
legemlékezetesebb eseményeit!

Változó dátum, hat év a „szabad
ég alatt”

2001-ben nem történt az elõzõ
évihez hasonló érdekes momentum,
ha csak az nem, hogy éjfél körül a
mulatni vágyók nagy része a
sportpálya öltözõjében keresett
menedéket az esõ miatt. Ebben az
évben volt az utolsó olyan alkalom,
amikor augusztus vége volt az
esemény idõpontja – az ezt követõ
években, egészen napjainkig július
utolsó szombatja lett a kiválasztott
dátum. 2003-ban debütált az egyik
új „elem”, az éjféli (vagy éppen ko-
rábbra esõ) tûzijáték, amely a mára
már hagyománnyá érett. Nem ma-

is – tudják megrendezni, más
községekhez hasonlóan nálunk is sor
került rendezvénysátor felállítására. Az
új „találmány” 2007-ben debütált, s
mint kiderült, szükség is volt rá, hiszen
ebben az esztendõben szintén nem
voltak kegyesek az égiek az
ünneplõkhöz.

Nem túlzás kijelenteni, a ren-
dezvénysátor új távlatokat nyitott a
község számára, hiszen így az aktuális
sztárvendég is közelebb jutott a
közönséghez, és az addigi, évek alatt
rendszeressé váló kulturális mûsorok
is jobb színben, és fõleg hangban
kerültek a nagyérdemû elé.

Apropó sztárvendégek: az ezred-
forduló után nem kisebb nevek léptek

radt életben viszont egy korábbi
szokás, a reggeli zenés ébresztõ.
Hogy miért? Csak egy tipp: való-
színûleg kevésbé érte el a hatását a
falu lakóinak körében, így a rendelés
kidobott pénznek minõsült…

Az idõjárás kapcsán még el lehet
mondani, hogy egészen 2006-ig
szép, napsütéses idõ volt a molnári
falunapon, abban az évben viszont
óriási mennyiségû esõ zúdult a
mulatni vágyókra. Ez aztán egy
újabb változást eredményezett…

Sztárvendégek kora

Ahhoz, hogy a falunapot megfelelõ
körülmények között – alkal-
mazkodva a természet szeszélyeihez

fel a rendezvényen, mint Sláger Tibó
(õ 2003-ban és 2007-ben is
vendégünk volt), Karda Bea (2004),
Krisz Rudi (2005), vagy éppen
Csocsesz (2008) és Postás Józsi
(2009).

Jól bevált programok

Ahogy olvashattuk, tíz év alatt
jelentõs változásokon ment át a
falunapi program, ám vannak jól
bevált, régi produkciók, amik mit sem
vesztettek lendületükbõl. Idõtlen-idõk
óta szerepel a programban a kispályás
focibajnokság, érdekesség, hogy egy
bõ évtizeddel ezelõtt a selejtezõket még
a falunap hetében rendezték, nem
pedig „egynapos” küzdelemrõl volt

2004-ben még a „szabad ég alatt” élvezhette a programokat a nagyérdemû

A fõzõverseny igazi sikere - eddig minden
évben üresen maradt a bogrács
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Püspökmolnári község
önkormányzatának lapja

XI. évfolyam III. szám
Megjelenik negyedévente

350 példányban
Felelõs kiadó: Kuglics Gábor

Felelõs szerkesztõ: Palkó Zsolt

Következõ lapzárta: október 1.

E-mail: pmhirozon@gmail.com

ANYAKÖNYVI HÍREKANYAKÖNYVI HÍREKANYAKÖNYVI HÍREKANYAKÖNYVI HÍREKANYAKÖNYVI HÍREK

Az elõzõ számunk megjelenése
óta eltelt idõszakban:

Halálozás:

HORVÁTH GÉZA
elhunyt: 2010.05.24-én.

GREFFER GYÖRGY
elhunyt: 2010.05.26-án.

Tisztelettel meghívjuk

2010. július 31-én tartandó
PÜSPÖKMOLNÁRI

25. FALUNAPI
RENDEZVÉNYRE

Helye: Sporttelep Püspökmolnári

A rendezvény programja:

 9.00 órától:              Kispályás labdarúgás
10.00-13.00 óráig:   Fõzõverseny, Tûzoltóverseny
Teniszpálya:              Kerékpáros és görkorcsolya

                          bemutató
12.30 órától              „Jó ebédhez szól a nóta”
14.00 órától:             Lábtenisz, Csocsó-bajnokság
                                    Ingyenes karikatúrakészítés
                                   ZSONGI BOHÓC MÛSORA
15.00 órától:             Íjászbemutató, ingyenes
                                   íjászkodási lehetõség
16.00 órától:            Lovasbemutató
17.00 órától:             11-es rúgó verseny
17.30 órától:            Püspökmolnári Nyugdíjas
                                    Klub fellépése
18.00 órától:             Hastánc bemutató
18.30 órától              Püspökmolnáriért Egyesület:
                                    Tabarin avagy a szerelmi bájital
19.05 órától:             KÖSZÖNTÕ
                                   Czikora István musical és
                                   operett elõadása
19.50 órától:             FALUVACSORA – FALUBÁL

ZENE: UNIVERZ
23.30 órától:             TÛZIJÁTÉK

MINDENKINEK JÓ
SZÓRAKOZÁST KÍVÁN:

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselõ-testület

MEGHÍVÓ

szó. A hagyományos sportprogramok
között meg kell említeni a 11-es rúgó
versenyt, melynek töretlen sikere
2001 óta tart.

Örömteli, hogy az utóbbi években
hagyományossá váltak helyi csoportok
(nyugdíjas klub, színjátszók)
fellépései, a fõzõverseny, valamint
nem maradhat el a szintén régóta
hagyománnyá váló faluvacsora és bál
sem. Ezekkel a programokkal
minden bizonnyal idén is találkoz-
hatunk.

Ha más miatt tehát nem is, az elõbb
említett ínyencségek miatt is érdemes
részt venni az idei püspökmolnári
falunapon, amelyhez minden kiláto-
gatónak jó szórakozást kívánunk!

                               Palkó Zsolt

Csocsesz a színpadon - a Dáridó egykori
sztárja 2008-ban volt a vendégünk

ISSN 2061-8484

PÜSPÖKMOLNÁRI
 HÍRÖZÖN
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Mire e sorok megjelennek, már
jócskán a nyár közepén járunk. Az
óvoda környéke csendes, nyári szünet
van. De pillantsunk egy kicsit vissza
az év második felének óvodai
eseményeire. Ez az idõszak nagyon
mozgalmas volt, az események gyors
egymásutánban követték egymást.
A tavaszi idõszak elsõ fontos ese-
ménye a nyuszi várása volt. Izga-
tottam készülõdtek gyermekeink: az
udvaron fészkeket készítettek,
tojásokat festettek, díszítettek. A fiúk
locsoló-verset tanultak, feleleve-
nítettük a régi népszokást. Alig múlt
el a húsvét, titokban már ké-
szülõdtünk az édesanyák és nagy-
mamák köszöntésére. Közösen készí-
tettünk ajándékokat, díszítettük fel az
óvodát a köszöntése.

Kedves meghívást kaptak óvo-
dásaink a rábahídvégi Mûvelõdési
Házba a szombathelyi Mesebolt
bábszínház elõadására. Ezen a napon
ellátogattunk az általános iskolába is ,
hogy iskolába menõ gyermekeink egy
kis ízelítõt kapjanak az iskolai életbõl.
A tanító nénik és a kisiskolások nagy
szeretettel fogadtak bennünk apró
ajándékokkal kedveskedtek az
óvodásoknak. Egy tanítási órára is
bemehettünk, ahol az óvodások,
megnézhették, mennyi mindennel

 „Itt a nyár, táncot jár a napsugár” „Itt a nyár, táncot jár a napsugár” „Itt a nyár, táncot jár a napsugár” „Itt a nyár, táncot jár a napsugár” „Itt a nyár, táncot jár a napsugár”
foglalkoznak az iskolában. A pe-
dagógusok az óvodásokat is bevonták
az órai munkába életkoruknak
megfelelõ feladatokkal. Tele élmé-
nyekkel tértünk haza az óvodába,
köszönjük ezt a tartalmas délelõttöt
Rita néninek és az alsó tagozatos
kollégáinak. Minden évben ellátoga-
tunk a Jeli arborétumba. Ezen a
napon hátizsákba pakoljuk az

idõjárás megtréfált minket. Alaposan
eláztunk, ezért a kirándulásunk kicsit
hamarabb ért véget a tervezettnél.
Köszönöm a szülõknek, akik értünk
jöttek, hogy minél hamarabb haza-
érjünk és a gyerekeknek nem kellett
vizes ruhában megvárniuk a buszt.
Pókné Tõke Katalin, Jákfalvi István,
Piri Tamás, Bognár János volt
segítségünkre. Köszönjük!  Igazi
meglepetéssel készültünk a gyerek-
napra. Szülõi segítséggel jutányos
áron egy légvárat kaptunk erre a
napra. Ujjongva vették birtokukba a
gyerekek és egész nap fáradha-
tatlanok voltak az ugrálásban.
A nevelési év az ünnepélyes évzáróval,
az iskolába menõk búcsúztatásával
zárult. Az idei évben négy kisgyermek
kezdi meg tanulmányait az elsõ
osztályban. Figyelemmel kísérjük
majd iskolai munkájukat is.
Óvodánk július 16-án a nyári
idõszakra bezárt.

Hamar elmúlik a nyár és szep-
tember 1-én szeretettel várunk
minden régi és új kisóvodást vissza.

Addig is nagyon sok szép élményt,
jó pihenést, jó egészséget, és bale-
setmentes nyarat kívánok minden
családnak az óvoda dolgozói nevében is.

Kránitz Józsefné
óvodavezetõ

Amikor a Kedves Olvasó kézhez
kapja az újságot, már a gyerekek a
vakáció örömeit élvezik.

A tanév értékelése a tanulók és a
nevelõtestület részérõl is megtörtént.
Több tanulónk ért el nagyon jó
eredményt, de sajnos ismét akadtak
olyanok, akiknek nem szabad
dicsekedni az év végi eredménnyel.
A szöveges értékelés alapján 10 tanuló
kiváló; 8 tanuló „jól megfelelt”,
14 tanuló „megfelelt” és sajnos 1
tanuló fejlesztésre szorul minõsítést
kapott.

A 86 érdemjeggyel értékelt tanuló
közül 4-en kitûnõ; 9-en jeles; 37-en
jó; 34-en közepes bizonyítványt
vihetett haza a tanévzáró után. Egy-
egy tanuló elégséges illetve elégtelen
értékeléssel zárta a tanévet.

Végzõs tanulóink a pályaválasztás

nehézségeivel sikeresen megbir-
kóztak. Szeptembertõl a 26 tanulóból
2 fõ gimnáziumban; 12 fõ szakkö-
zépiskolában; 12 fõ szakmunkás-
képzõben folytatja tanulmányait.
Bízom benne, hogy mindannyian
kitartással és szorgalommal tanulnak
majd az általuk választott intéz-
ményben.

A mindennapi tanulás mellett az
iskola tanulói közül többen részt vet-
tek különbözõ szintû tanulmányi-, és
sportversenyen. Ezeken a megmé-
rettetéseken valamennyien tudásuk
legjavát adták, mindenki a képességei
szerint szerepelt. Nagyon sok,
hegyháti településen mûködõ iskola
által szervezett programon is részt
vettünk.  A megyei versenyre bejutott
tanulók tudásuknak megfelelõen
szerepeltek. A Csarnokavató Kupán

a 7-8. osztályos fiú csapat rosszabb
gólkülönbség miatt szorult le a
dobogóról. A csehimindszenti atlétikai
versenyrõl dobogós helyezésekkel
tértek haza tanulóink. Gersekaráton
kistérségi helyesíró versenyen vettek
részt tanulóink. Apró kis hibák miatt
most nem sikerült elsõ helyezéseket
elhozni.

A harmadik és negyedik osztá-
lyosaink nagyon szép eredménnyel
térhettek haza Vasvárról a „Vas-
magyar” illetve a „Vasmatek”
versenyrõl és Csehimindszentrõl az
anyanyelvi vetélkedõrõl.

Az Egervölgyön megrendezett
kisiskolák matematika versenyén
Nagy Szilárd 5.osztályos tanuló elsõ
lett, míg e korosztályos csapatunk a
2. helyezést érte el.

A német kistérségi versenyrõl is

Újra eltelt egy tanévÚjra eltelt egy tanévÚjra eltelt egy tanévÚjra eltelt egy tanévÚjra eltelt egy tanév

elemózsiát és túrázni indulunk ebbe
a rhododendronjairól híres csodálatos
arborétumba. Még a legkisebb gyer-
mekek is jól viselték a gyalogtúrát,
igaz, közben megálltunk egy kis
játékra, pihenõre. Az idén az isko-
lásokkal együtt mentünk. Délig
nagyon jó idõnk volt, de sajnos az
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Elsõ megállónk Veszprém volt. Itt
nem sokat késtünk, mivel nagyon
hideg volt. Következõ állomásunk
Szekszárd volt, mire ideértünk, az idõ
is kellemesebbre fordult. Városné-
zésre indultunk, amelynek kiindu-
lópontja a megyeszékhely szívében,
a Béla Téren volt. A hely neveze-
tessége a katolikus templom, amely
Közép-Európa legnagyobb egyhajós
temploma. Voltunk a Szentháromság
téren, láttuk a Városházát is.
Megnéztük a mézeskalács Múzeumot
is, ahol videón bemutatták, hogyan
csinálják a mézes figurákat, cukor-
kákat és a gyertyaöntést. Séta közben
nem mulasztottuk el megkóstolni a
szekszárdi kadarkát sem. Finom volt!

Következõ megállónk Bátaszék volt.
Itt cursilista barátaink fogadtak
minket: kiadós, finom uzsonnával
vendégeltek meg az egész társaságot,
majd a délután vidám beszélgetéssel
folytatódott a város plébánosának,
János atyának a vezérletével. Õ
vezetett minket végig a csodálatos
cisztercita templomon, amely az
ország második legmagasabb
tornyával rendelkezik: 83 méteres.
Mellette láthattuk a régi apátsági
templom romjait, ahol manapság
hangversenyeket tartanak.

Jó hangulatban folytattuk utunkat

át a Dunán, és máris Baján voltunk.
Itt magánpanzióban szálltunk meg. A
vacsorát a Duna-parti halászcsár-
dában fogyasztottuk el, megkóstoltuk
a híres bajai halászlét is.

Másnap reggel indultunk a Gemenci
erdõbe, ahol felülhettünk a kisva-
sútra. Ez is szép és hangulatos volt,
viszont a kisvasúttal nem tudtunk
végigmenni az erdõn a magas vízállás
miatt.

Délután Mohácsra látogattunk, ahol
elsõ állomásunk a történelmi
emlékhely volt. Ez az emlékpark
héthektárnyi területen helyezkedik el,
elszórtan százhúsz kopjafa áll itt.
Nagyon örültünk, hiszen erre a helyre
közülünk eddig csak kevesen jutottak
el, eddig csupán néhányunk láthatta
az 1526-os vesztes csata helyszínét.
A belvárost is körbejártuk, megnéztük

A Duna két partján járt a Nyugdíjas KlubA Duna két partján járt a Nyugdíjas KlubA Duna két partján járt a Nyugdíjas KlubA Duna két partján járt a Nyugdíjas KlubA Duna két partján járt a Nyugdíjas Klub
A megszokott, kényelmes buszunkon indultunk útnak, negyvennégy fõvel, május 19-én, szerda reggel. Úti
céljaink Somogy, Baranya és Bács-Kiskun megyék voltak.

a fõbb nevezetességeket, köztük II.
Lajos király szép szobrát is.

A vacsorát a hotel éttermében
fogyasztottuk el, majd a harmó-
nikásunk közremûködésével éreztük
jól magunkat az est további részében.

A harmadik napon városnézésre
mentünk Bajára. Nagy sétát tettünk
a belvárosban, majd a Duna-parton,
és ezután indultunk hazafelé.
Útközben ellátogattunk Stadler
József birodalmába, élmény volt vele
személyesen találkozni.

Utolsó állomásunk a badacsonyi
„Sor” volt, ahol vacsoráztunk, finom
badacsonyi bor kíséretében. Vidáman
énekelve, élményekkel gazdagodva
értünk haza.

Sofõrünktõl, Tibortól pedig így
búcsúztunk el: a viszontlátásra, jövõre is!

Horváth Klára

kellemes élményekkel tértek haza
tanulóink. Ezúton is gratulálok
minden versenyzõnek és felkészítõ
nevelõiknek.

Saját rendezvényeink a „Bertha
György mesevetélkedõ” és a „Rába
Kupa”, amely alsó tagozatosoknak
adott lehetõséget labdarúgásra,
nagyon jól sikerültek. A résztvevõ
környékbeli kisiskolások kellemes
élménnyel távozhattak Rábahíd-
végrõl, annak ellenére, hogy a foci-
tornához az idei esztendõben sem volt
kegyes az idõjárás.

Bábelõadást nézhettek a két
település óvodásai és kisiskolásai a
rábahídvégi mûvelõdési házban.

Az országos kompetencia felmérést
elvégeztük, tapasztalatainkat beépít-
jük mindennapi munkánkba.

A gyermeknapunk is jól sikerült. A
szülõk és a diákönkormányzat támo-
gatásával az alsósok Szombathelyre
a Kalandvárba mentek, míg a felsõsök
egy jó hangulatú vetélkedõn vehettek
részt.

A tanév utolsó napjait „lazára”
vettük. Osztálykirándulások, és egyéb
rendezvények szerepeltek a prog-
ramban. Június 12-én köszöntünk el

végzõs tanulóinktól a ballagási
ünnepélyünkön. Ezúton kívánok
nekik még egyszer sok sikert és
boldogságot az életükben.

Végezetül kívánom, hogy diák,
szülõ és pedagógus pihenje ki a tanév
fáradalmait, használja ki a vakáció
minden örömét, hogy szeptember
elsején újult erõvel kezdhessük el a
munkát!                Smolczer Tibor
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Mozgalmas negyedévet hagyott
maga mögött a Püspökmolnáriért
Egyesület. Leginkább a színjátszó
körünk tevékenysége volt jelentõs.

Idén a Tabarin, avagy a szerelmi
bájital címû vásári komédiát állítottuk
színpadra, melyet elsõként május 9-
én Gersekaráton láthatott a
közönség. Május 15-én a püspök-
molnári SZM-bálban, egy héttel
késõbb pedig a sorkifaludi Mese-
fesztiválon adtuk elõ. A vendég-
szerepléseink júliusban folytatódtak:
10-én Petõmihályfán, 17-én pedig
Telekesen léptünk fel, majd 31-én a
püspökmolnári falunap következik.
Nagymákfára és Vasszécsenybe is
kaptunk meghívást, de ezeket
betegség vagy nyaralás miatt nem
tudtuk elfogadni. A komédia
szereplõi: Palkó Zsolt, Kenesei
Viktória, Sziffer Tamás, Bangó
Zoltán, Németh Bettina és Horváth
Diána, a darabot írta és az elõadást
rendezte: Kuglics Gábor.

Június 13-án képeslap-kiállítást
tartottunk a kultúrházban. A Hegyhát
és a Rába-mente képeslapokon címû
kiállításra egy szombathelyi gyûjtõ,
Kõszegfalviné Pajor Klára hozta el a
mintegy negyvenezer darabos gyûj-

teményének kb. száz-
húsz lapját. Az ese-
ményrõl a Rábavidék
címû újság is be-
számolt. A kiállítás
kapcsán egyesületünk
tevékenységérõl, illetve
falunk kulturális éle-
térõl a sárvári Isis
Rádió készített egy
összeállítást.

Pályázati tevékeny-
ségünk vegyesen ala-
kul. A tavasszal nem
nyert szenvedélybeteg-
ség-megelõzési pályá-
zatunkat az idei
második kiírásra ismét
beadtuk. Nyújtottunk
be pályázatot egy
bemutatkozó kiadvány
megjelentetésére is.
Egy budapesti alapít-
ványhoz ismeret-
terjesztõ elõadásokra
beadott pályázaton sajnos nem
kaptunk támogatást, de a mûködési
célokra beadott pályázatunk nyert. A
konkrét összegrõl még várjuk az
értesítést, ahogy az idei adó 1%-ról
is. Önkormányzati támogatást –

A Püspökmolnáriért Egyesület híreiA Püspökmolnáriért Egyesület híreiA Püspökmolnáriért Egyesület híreiA Püspökmolnáriért Egyesület híreiA Püspökmolnáriért Egyesület hírei

Festetics György halála és két temetéseFestetics György halála és két temetéseFestetics György halála és két temetéseFestetics György halála és két temetéseFestetics György halála és két temetése
1883-ban 68 éves korában elhunyt

gróf Festetics György, községünk
legmagasabb rangú lakója. 1867 és
1871 között volt Andrássy Gyula
kormányában a király személye körüli
miniszter, de élete során volt többek
között fõispán, koronaõr, Erzsébet
királyné magánvagyonának kezelõje
és az Országos Magyar Gazdasági
Egyesület elnöke is. Temetése során
soha nem látott pompának lehettek
szemtanúi Molnári és Szenttamás
korabeli lakói.

A gróf 1883. február 12-én hunyt
el bécsi palotájában. Holttestét itt
ravatalozták fel. 14-én végsõ búcsút
vettek tõle a miniszterek, az udvari
fõméltóságok, a külföldi hatalmak
képviselõi és az uralkodócsalád tagjai.
Délután 2 órakor lerótta kegyeletét
Ferenc József is, akivel az elhunyt
miniszter korában rendszeres

kapcsolatban állt. Fél 3-kor egy  nyolc
fehér ló által húzott  kocsira tették
fel a koszorúkkal borított koporsót,
ami a déli vasút pályaudvarára vitte.
Az útvonalon nagy tömeg bámész-
kodott. A pályaudvaron vonatra

tették a koporsót, hogy az Molnáriba
vigye. Azon a vasút-vonalon, és arra
az állomásra, amelyeknek az építését
a megboldogult szorgalmazta…

A gyászmisére másnap került sor a
szenttamási templomban. Itt átadom
a szót a korabeli krónikásnak:
„Február 15-én, délelõtt 10 órára
nagyszámú gyászközönség jelent meg
a szerény faluban, hogy a kegyelet
adóját a nemes halott iránt lerója.
Vasmegye közönségének küldöttsége
szentmártoni Radó Kálmán fõispán
vezetése alatt és Széll Ignácz
alispánnal, továbbá Szombathely
város küldöttsége különvonattal
érkeztek Molnáriba. Tekintélyes
küldöttség jelent meg Zala megyébõl,
melynek a megboldogult egy idõben
közszeretetben álló fõispánja volt. A
gyászoló család tagjai közt ott láttuk
a megboldogultnak fiait. Vasmegye

összeférhetetlenség miatt – az idei
évben sem kaptunk. Egyesületünket
a Rum és Vidéke Takarékszövetkezet
a számlavezetési díj elengedésével
támogatja.

                           Sziffer Tamás
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közönsége s a szombathelyi kül-
döttség egy-egy díszes koszorút
helyeztek a koporsóra. A gyászmisét
Szabó János szenttamási apát végezte,
míg a hûlt tetemet Kõnigmayer Károly
kanonok szentelte be.”

A koporsót ideiglenesen a szent-
tamási templom kriptájában helyezték
el (Festetics György anyja és nagy-
anyja mellé), míg elkészül a díszes
sírhely a molnári temetõben.

A második, immáron végleges
temetésre május 28-án került sor,
szûkebb körben, kisebb ünne-
pélyességgel. A hatóságokat most
már csak a vasvári járásbíró,
szolgabíró és a városi jegyzõ

képviselte. A gyászszertartást a
„feketére bevont” szenttamási
templomban Szabó apát végezte. A
szentmise után a holttestet a molnári
temetõben lévõ díszsírhelyre vitték át.
Az uradalom erdészei – a fõerdész
vezetésével – sorfalat álltak. Az
eseményen az apátplébános által
vezetett szenttamási dalárda is
szerepet kapott: gyászdalokat éne-
keltek.

Tizenegy évvel késõbb, 1894-ben
Festetics György feleségét, Erdõdy
Eugénia grófnõt szintén itt, férje mellé
helyezték örök nyugalomra.

Kuglics Gábor

Figyelem!
A Petõfi utcai „szóré”
épületében lévõ

helytörténeti gyûjtemény
megtekinthetõ
augusztus 7-én

(szombaton) 15.00-
17.00 között.

Mindenkit szeretettel
várunk!

A gyûjtemény
továbbra is fogad régi

képeket, iratokat,
tárgyakat.

Sportfogadás a presszóban
TOTÓ, LOTTÓ, Tipmix, KENÓ és egyéb szerencsejátékok fogadására van lehetõség
a presszóban! Nyitva tartás: minden nap 8.00-12.00 és 14.30-21.00 között!

Július 3-án, a Tisza-tó partjánál
fekvõ Poroszlón rendezték meg a
2010. évi Országos Polgárõr Napot.
Az eseményen képviseltette magát
községünk kispályás labdarú-
gócsapata is, amely az indulást tavalyi,
megyei selejtezõbeli sikerével vívta ki.
A poroszlói küzdelmekben tizenkét
megye csapata vett részt, melynek
végén a püspökmolnári csapat tagjai

Országos focitornát nyertek a polgárõrök!Országos focitornát nyertek a polgárõrök!Országos focitornát nyertek a polgárõrök!Országos focitornát nyertek a polgárõrök!Országos focitornát nyertek a polgárõrök!
emelhették magasba a gyõztesnek
járó trófeát! Sikerükhöz gratulálunk!

A csapattal kapcsolatos hír még,
hogy július 24-én, Rábapatyon
rendezték meg a Vas Megyei Pol-
gárõr Napot, amelyen a molnáriak
szintén képviseltették magukat. Az
itt elért eredményrõl a lapunk
következõ számában tájékoztatjuk
olvasóinkat.

A csapat tagjai:
Babos Dániel, Horváth Szabolcs,
Kiss Gábor, Németh Rajmund,
Pados Patrik, Seper Krisztián,
Simon Ádám, Tímár György, Varga
Miklós.

Csapatvezetõk:
Keresztényi Zoltán, Tamás György,
Varga Lajos.

Szépen csillog a bronzérem is – harmadik lett a focicsapatSzépen csillog a bronzérem is – harmadik lett a focicsapatSzépen csillog a bronzérem is – harmadik lett a focicsapatSzépen csillog a bronzérem is – harmadik lett a focicsapatSzépen csillog a bronzérem is – harmadik lett a focicsapat

– Az elsõ és a második helyezett
csapat is csupán egy egységgel elõzött
meg minket a bajnokság végén.
Alakulhatott volna ennél még szebben
is a végeredmény, de sajnos túl sok
volt a külsõ körülmény, amely ezt
megakadályozta – kezdi mondandóját
az egyesület elnöke, Varga Lajos.

Aki az idény során kilátogatott a
molnáriak meccseire, láthatta, hogy az
ellenfélen kívül sok más tényezõ is
befolyásolta a csapat eredményességét.

Szoros küzdelem után léptek fel a molnáriak a dobogó harmadik fokára.Szoros küzdelem után léptek fel a molnáriak a dobogó harmadik fokára.Szoros küzdelem után léptek fel a molnáriak a dobogó harmadik fokára.Szoros küzdelem után léptek fel a molnáriak a dobogó harmadik fokára.Szoros küzdelem után léptek fel a molnáriak a dobogó harmadik fokára.

Az utolsó fordulóig volt esélye a bajnoki cím elnyerésére a Püspökmolnári labdarúgócsapatának a megyei II.
osztály szombathelyi csoportjában. A küzdelmeket végül az Újperint gárdája nyerte, ám a mieinknek sem
kellett szégyenkezniük: újoncként rögtön dobogóra állhattak.

– Télen meghatározó játékosok
távoztak tõlünk, ráadásul a sérülések
is szép számmal sújtották a csapatot.
Sokszor egy mérkõzésre tizenkét-
tizenhárom fõs kerettel álltunk ki.
Ugyanakkor meg kell említeni azt is,
hogy sok volt az idény során az
eltiltottunk is – folytatja az elnök, aki
a 2010/2011-es szezonnal kapcso-
latban a következõket mondja.

– A felkészülést július 6-án, Kovács
Zsolt irányításával kezdték meg a

játékosok. Ami a keretet illeti,
távozónk egyelõre nincs. Ezen kívül
három-négy új játékos leigazolását
tervezzük a következõ szezonra –
teszi hozzá.

A célkitûzés pedig az elnök
elmondása szerint sem lehet más,
mint a dobogó elérése, egy esetleges
bajnoki cím pedig minden bizonnyal
mindenkit nagy elégedettséggel
töltene el.

                                    Hírözön
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Három év után, 2009 õszétõl
ismét két csapattal vágott neki a
bajnoki küzdelmeknek a Püs-
pökmolnári KSK, hiszen a megyei
másodosztályban a nagyok mellett

Vas Megyei II. osztály, Szombathelyi csoport
2009/2010

Végeredmény

Csapat                                    M                Gy                   D                 V             Gólarány         Pont

 1. Újperinti SE               30           18          6                  6            57:25 60
 2. Szentpéterfai SE   30           17          9                  4            62:39 60
 3. Püspökmolnári KSK               30           17          8                  5            68:29 59
 4. Lukácsháza SE   30           16          8                  6            83:46 56
 5. Balogunyom SE   30           16          4                10            76:54 52
 6. Felsõcsatári KSK   30           15          6                  9            65:48 51
 7. Gyöngyösfalu SE   30           13        11                  6            55:37 50
 8. Tanakajdi TC   30           11        12                  7            48:31 45
 9. Gyöngyöshermán – Sztk.          30           11          7                12            56:46  40
10. Jáki SE   30           12          3                15            45:53 39
11. Kõszegfalvi SE   30           10          7                13                51:67 37
12. Pornóapáti               30           10          7                13            37:64 37
13.Elekromol Spari FC               30             8          5                17            44:78       29
14. Honvéd-Sé SE   30             6          6                  1                49:59           24
15. Csepregi SE               30             5          6                19            32:72           21
16. Nárai SK   30             1          3                26                27:107           6

Vas Megyei II. osztály, Szombathelyi csoport - Tartalékbajnokság
2009/2010

Végeredmény

Csapat                                    M                Gy                   D                 V             Gólarány         Pont

 1. Gyöngyöshermán-Sztk.   30           22          5                  3         135 : 27   71
 2. Jáki SE   30           21          6                  3         107 : 36   69
 3. Felsõcsatári KSK               30           20          3                  6            68:35   66
 4.Újperinti SE               30           20          6                  4            88:23   65
 5. Lukácsháza SE   30           18          4                  8            72:46   58
 6. Tanakajdi TC   30           17          3                 10            82:40   54
 7. Szentpéterfai SE   30           14          6                 10            55:58   48
 8. Nárai SK   30           13          4                 13            46:76   43
 9.Gyöngyösfalu SE               30                12          3                 15            60:68   38
10.Csepregi SE               30            9          3                 18            57:70            30
11. Honvéd-SÉ SE   30            8          6                 16            45:70   30
12. Püspökmolnári KSK               30            8          4                 18            58:75   28
13. Kõszegfalvi SE   30            6          6                 18               44:107   24
14. Balogunyom SE   30            6          4                 20            39:106        21
15. Pornóapáti FC   30            6          2                 22            45:69   20
16. Elektromol Spari FC               30            4          1                 25            27:122   13

immár a tartalékcsapat is szerepet
kapott. Az õszi szezonban még jól
tartotta magát a fiatal együttes, a
tavaszi idényre viszont kissé
visszaesett a gárda teljesítménye. A

szezon végén a tizenkettedik helyen
zártak a fiúk, amit minden bizonnyal
– az elsõ év tapasztalatgyûjtése után
– jövõre jobb szereplés követ.

Hírözön

Tizenkettedik lett a tartalékcsapatTizenkettedik lett a tartalékcsapatTizenkettedik lett a tartalékcsapatTizenkettedik lett a tartalékcsapatTizenkettedik lett a tartalékcsapat


