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Finisben a csatornaberuházás!
Nincs egy esztendeje annak, hogy
megkezdődtek a csatornaberuházás
munkálatai.
Az enyhe tél jóvoltából az önkormányzati utak mentén egész télen dolgozhattak a kivitelezők. Ennek köszönhetően szeptember végére - a terveknek megfelelően - a beruházás elérte a
90%-os készültségi szintet.
Szeptember 26-án a szennyvíztisztító
telepen megkezdődött a 72 órás tisztavizes üzempróba, ami sikerrel zárult. A gerinc- és bekötő vezetékek víztartási próbái befejeződtek, a vállalkozó megkezdte
a “kontrás” bekötések helyreállítását.
Október 1-től a próbaüzem indítása megkezdődött, hat hónap időtartamra. Első körben a Petőfi, Dózsa, Úttörő
valamint a Kossuth utca elején lakók végezhették el a rákötést. Szeptember végétől október elejéig – az E.ON jóvoltából – a Szabadság utcai III. számú átemelő működtetéséhez háromfázisú elektro-

mos hálózat kiépítése valósult meg, valamint új oszlopok felállítására, szigetelt
felsővezeték cseréjére került sor. Ennek
köszönhetően településünkön minden
ingatlantulajdonos megkezdheti a rákötését a már működő csatornahálózatra .
A leendő üzemeltető kéri a lakosságot
SZAKSZERŰ összekötési munkálatokra,
melyet a próbaüzem időtartama alatt folyamatosan ellenőrizni fognak.
A gyors és szakszerű kivitelezési munkálatoknak köszönhetően településünkön a jelenleg a legkorszerűbb szennyvíztisztítási rendszer kerül
kiépítésre. Ez a rendszer napi 100m3/
szennyvíz összegyűjtésére és tisztítására alkalmas. A BIOCOS tisztítási technológia biztosítja az előirt határértéket,
hogy megfelelő minőségben tisztított
víz kerüljön a Rába-folyóba.
A munkálatok során lakossági panasz
alig merült fel, a problémákat a kivitelezők tisztességgel orvosolták. A beruházás

nyomait sokhelyütt észre sem lehet venni, amiért az ingatlan tulajdonosoknak jár
dicséret és köszönet, hogy gereblyét és lapátot ragadva szépítették környezetüket.
Megköszönöm a Magyar Aszfalt Kft.
építésvezetőjének, Kocsis Istvánnak hogy
a kivitelezés során szem előtt tartotta a lakossági kéréseket, jól együttműködött az
önkormányzattal, segítette az intézményeink rákapcsolását a hálózatra, valamint azt,
hogy ingyenesen biztosították az összes
csővezetéket és a hozzá tartozó idomokat.
Ismételten megköszönöm a lakosság türelmét, hogy a munkálatok során felmerült kellemetlenségeket megértéssel viselték el.
Rodler Csaba
		
polgármester
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A CSATORTNAHASZNÁLAT ILLEMTANA
Mivel a szennyvíztisztító-telepek elsősorban élő mikroorganizmusok segítségével tisztítanak, a csatornahálózatba csak
lebomló, őket nem károsító anyagok juttathatók. Ha a csatornahálózatba méreg kerül, elpusztíthatja a tisztítást végző
szervezeteket, ez által a befogadó élővíz sérülhet, ráadásul a szennyvíziszapot sem lehet hasznosítani a mezőgazdaságban.
1. Vannak anyagok, amelyeket
SZIGORÚAN TILOS a csatornába juttatni:
- mérgek,
- gyógyszerek és növényvédő szerek,
- nehézfém tartalmú folyadékok,
- tűzveszélyes anyagok, benzin, hígító,
festék stb., lebomlásuk során mérgekké, vagy tűzveszélyessé váló anyagok.
2. A szennyvízkezelési rendszer
hidraulikai, mennyiségi TÚLTERHELÉSÉT okozhatja, ezért nem
kerülhet a csatornába, (kivéve ahol
ún. egyesített rendszerű csatornahálózat működik):
- csapadékvíz,
- belvíz,
- talajvíz.
3. Vannak anyagok, amelyek
ÜZEMZAVART okoznak, ezért
nem szabad őket a csatornaháló-

zatba juttatni.
A csatornahálózat semmiképpen sem
alkalmas szilárd hulladékok „eltüntetésére”. Ezek elzárják a víz útját és tönkreteszik
a szennyvízátemelőkben a szivattyúkat.
Ilyen anyagok:
- bármilyen eredetű fa, kő, csont, műanyag háztartási eszköz, fémkupak, műanyag és üvegpalack stb.,
- macskaalom (még ha természetbarát
megjelölést is élvez), építési törmelék,
homok, kavics,
- vízben nem oldható egészségügyi anyagok (vatta, tampon stb.),
- egyéb háztartási hulladékok (textil, növény, gyümölcsmag, szárnyasok tollazata,
szőr stb.).
Szerves szennyezőanyagok
A szennyvíztisztító-telepek a normál
életvitellel járó szennyvíz megtisztítására
alkalmasak. Nem tartozik ebbe a körbe,
ezért túlterhelést okozó szennyező anya-

gok a következők:
- állattartásból származó híg trágya,
- háztartási ételmaradék, még akkor is,
ha aprított (konyhamalac),
- zsírok, olajok,
- háztartási állatfeldolgozásból származó hulladék, pl.: halfej, emlősök belsősége stb.
- elpusztult kisállatok tetemei,
- emésztőkből szippantott nagy agres�szivitású szennyvíz a szolgáltató engedélye nélkül.
Amit okozhatunk, ha legyintünk a
csatornahasználati illemre...
A zsírok és olajok a csatornában kihűlnek, reakcióba lépnek a szennyvíz
más összetevőivel, és kemény, szappanszerű lerakódást okoznak. A csatorna
emiatt előbb leszűkül, majd eldugul.
Emellett egy biológiai folyamat következtében kénessav keletkezik, amely
megtámadja és tönkreteszi a házi és a
közcsatornacsöveket egyaránt. A rendkívüli dugulás-elhárítás és a csatorna-
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javítás költségei törvényszerűen a csatornadíj amúgy elkerülhető emelését
okozzák.
A csatorna csak akkor tudja a
szennyvizet továbbítani, ha a szen�nyezőanyagok a vízben feloldódnak,
vagy legalábbis elkeverednek. A víztakarékos eszközök használata mellett
előfordulhat, hogy a szennyvíz – főleg családi házas utcákban, ahol kevés
a fogyasztó – túl sűrű lesz, így a kis lejtésű (2‰) csatornákon nem folyik el,
ami dugulást és kellemetlen szaghatást okozhat. A házi szennyvízcsatorna akkor büdös, ha
- leföldelik az átadási aknát, illetve légmentesen lezárják az udvari tisztító aknák nyílásait,
- nem építik meg, vagy üzemen kívül
helyezik az épület szennyvíz lefolyó
rendszerének szellőzőjét,
- nem figyelnek a lefolyók, padlóösszefolyók bűzelzáróira, és eltűnik a víz belőlük.

Csatornabekötés
Ha egy épület csatornára rákötött helyiségének a padlóvonala a szolgáltatási pontnál lévő terepszint alatt helyezkedik el, és nagy esőzésekkor vagy duguláskor a csatorna megtelik, a szennyvíz kiönthet. Kerülni kell tehát az ilyen helyiségek csatornára kötését, vagy ha ez nem
lehetséges, a szolgáltató hozzájárulásával
szennyvíz visszacsapó szelepet kell beépíteni, vagy legbiztonságosabb megoldásként házi szennyvízátemelőt kell létesíteni. Ennek hiányában a károkért a szolgáltató nem tehető felelőssé.
Esővíz, talajvíz
A szennyvízcsatorna hálózat általában
csak a szennyvizet képes elvezetni. Még
akkor sem szabad más eredetű vizet bejuttatni, ha úgy tűnik, hogy ez a víz simán
elfolyik. A szabálytalan esővíz- és talajvízbebocsátások miatt túlterheljük a szennyvíztisztító-telepeket, de gyakran a csatornahálózaton kiöntéseket, lakóingatlanok
elöntését okozhatjuk. A többletvíz elve-

Szüreti mulatság 2012-ben is
Az összefogás jellemezte az idei szüreti felvonulást Püspökmolnáriban, mely
hasonlóan jó kedvvel zajlott akár csak a tavalyi évben. Az időjárás kegyeibe
fogadta a felvonulókat, annak ellenére, hogy délelőtt még szemerkélt az eső,
délutánra ragyogó napsütés kísérte a menetet.
Fokozott készülődés jellemezte a
2012-es felvonulást, hiszen a nagy nap
előtt már három héttel kezdetét vette a
szervezés. A szereplők úgy gondolják,
hogy ezt a régi hagyományt fenn kell
tartani, és át kell adni a fiatalság részére is, melynek legegyszerűbb módja az
összefogás, és egy olyan légkör megteremtése, melyben minden korosztály
jól érzi magát.
Délután fél kettőkor volt a találkozó az Úttörő utcánál, ahol a Himnusz
eléneklése után a felvonulók menete a
Kőhegy felé vette az irányt. Nagy örömömre szolgál elmondani, hogy a szereplők száma kb. 90 fő volt, és az óvódástól a nyugdíjasig minden korosztály képviseltette magát. A menet élén
haladtak a csikósok, akik hangos ostorcsattogtatással jelezték a lakóknak a felvonulók érkezését. A csikósok után a
kisbíró és segítői, a zászlóvivők, majd a
bírói hintó haladt. A bíró és bíróné szerepét az idei évben is Békefi Árpád és lánya, Békefi Eszter töltötte be. Az énekről a falu hölgyei és a Nyugdíjas Klub

tagjai gondoskodtak. Magyar ruhásaink táncukkal biztosították a hangulatot
és emelték a színvonalat. Itt kell megemlítenem, hogy községünk kis óvódásai is nagy készülődéssel várták a szüreti napját, hogy a kíváncsiskodóknak
büszkén mutathassák meg, mit is tanultak erre az alkalomra. Borhordóink, a felvonulás nézőit az alkalomhoz
illően borral kínálták, cigányasszonyaink pedig lelkes kitartással gyűjtötték
a tarsolyba valót. A menet végén haladt a kovácsok kistraktora, és még két
kis kerti traktor, a vadászokkal és a csőszökkel karöltve.
Külön köszönetemet fejezem ki,
Rodler Csabánénak, Antal Jánosnak, Ko-
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zetése ezen kívül jelentős többletköltséggel jár, és emiatt a csatornadíj is emelkedhet.
Hibaelhárítás a szennyvízcsatornán
A házi szennyvízhálózat, és az épületek belső szennyvízgyűjtő vezetékeinek
működéséről és fenntartásáról az ingatlan tulajdonosának, használójának kell
gondoskodnia.
A közüzemi szennyvízhálózat (ide tartozik a bekötővezeték is) üzemeltetése a
szolgáltató feladata. A házi és a közüzemi
szennyvízhálózatot a szolgáltatási pont
választja el egymástól. A szolgáltatási
pont a bekötő idom, vagy akna elfolyási pontja, ennek híján az ingatlan határvonala, zártsorú beépítésnél a falsíktól (a
közterület felé) egy méter.
Ha a közüzemi csatornahálózat bármely pontján, vagy berendezéseinél rongálást, meghibásodást észlel, azonnal jelezze az üzemeltetőnek! Egy hiányzó
aknafedlap például életveszélyt jelent!
vács Katalinnak, Gyurátz Zoltánnénak,
valamint Pados Zoltánnénak, hogy itallal és süteménnyel látta vendégül a felvonulókat. A köszönetből nem maradhat ki
Piri Tamás (Basa) sem, hiszen neki köszönhetjük, hogy az idei felvonuláson
biztosított volt a sátras szekér és az ovisok kocsija. Ezen felül köszönet illet meg
minden olyan vállalkozót községünkben, aki a rendezvény elősegítése érdekében támogatott bennünket.
Este a mulatozni vágyókat a Malom
Büfébe vártuk, ahol a talpalávalót az ExUniver zenekar húzta. A résztvevők fergeteges kedve miatt csak a hajnali órákban lett vége a szüreti bálnak.
Mindent egybevéve elmondhatjuk,
hogy az összefogás ereje egy közösséget
csak előbbre lendíthet, ez a rendezvény
pedig különösen bebizonyította ezt. Jövőre ugyanilyen kis ütős csapattal, szeretettel várunk mindenkit.
Horváth Tamás
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Idén nyáron is falunapoztunk
Ahogy a címből is kiderül, 2012 sem múlhatott el a hagyományos püspökmolnári falunap nélkül. A választék idén sem
volt piskóta, kezdve sportversenytől, egészen a kulturális eseményekig, mindenki válogathatott kedvére.
Kispályás foci, főzőverseny, tűzoltók
bemutatója, a tavalyihoz képest némileg nagyobb vizifoci pálya, és változatlan jókedv várta a huszonhetedik püspökmolnári falunapra érkezőket. A
kispályás futball küzdelmeit stílszerűen a Nyúl és pörkölt fantázianevű csapat nyerte, akik bográcsos kistestvérükkel ellentétben nem fogytak el a döntőre - ha nehezen is, de legyűrték a korábbi sokszoros győztes Kőhegy FC-t.
A főzőverseny során ezúttal nem hirdettek győztest – többek között halász-

lé, körömpörkölt, és töltött káposzta is
szerepelt a terítéken – a vetélkedő csapatok azonban pontokat és ajándékot
kaptak főztjeik jutalmául. Szintén a délelőtt folyamán párbajlövészetben tehették próbára tudásukat a vállalkozó kedvűek a Szabadidősportok Egyesületének jóvoltából. Idén sem maradhatott
el a tűzoltóverseny, amely során a helyi
és környékbeli falvak önkéntesei mérték össze tudásukat.
A kora délután folyamán a kicsiknek
arc- és hennafestés, valamint az óvoda
nevelőinek jóvoltából kézműves foglalkozás kezdődött. Kihirdették a délelőtti versenyek győzteseit, résztvevőit,
majd a helyi futballcsapat is átvehette
a megyei II. osztály 2011-2012-es szezonjában elért második helyezéséért az
ezüstérmét.
Késő délutántól kutyabemutatót
láthatott a nagyérdemű a körmendi
Csupati Kutyaiskola jóvoltából, majd
a nap sztárvendégének, Szép Bencének a gyermekműsora következett. A
kicsik nagy élvezettel vettek részt a bűvészmutatványokban, lelkesen követ-

Ki céloz jobban - a falunapi lövészeten ez is kiderült

ték a humorista utasításait. Ezután a
rábahídvégi SZM-Adták Keleti Varázs
című műsora következett, majd ugyanők egy nosztalgikus hangulatú, úttörődalokból összeállított zenés-táncos válogatást is előadtak.
A 11-es rúgó verseny ezúttal sem maradt el, a küzdelmeket a tavalyihoz hasonlóan Nagyági Péter nyerte meg.
Felléptek még a helyi Nyugdíjas Klub
tagjai, valamint a győrvári Nefelejcs
néptáncegyüttes iskolásokból álló csoportja is.
A nap fénypontja a visszatérő Szép
Bence egy órás stand up comedyje volt,
amely során egyik poén jött a másik
után, megalapozva ezzel az est hátralévő részének hangulatát.
Rodler Csaba polgármesteri köszöntője után mindenki jóízűen elfogyasztotta a faluvacsorát, majd a helyi érdekeltségű Stone Splash együttes – a banda tagja a püspökmolnári Horváth Csaba és Pék Dániel is – lépett a színpadra.
Miután a fiúk levonultak a világot jelentő deszkákról, kezdetét vette a falu-

bál - az Univerz együttes ezúttal is hajnalig húzta a talpalávalót. Negyed óra
erejéig ezúttal is kialudtak a fények, hiszen a falunapra kilátogató közönség
idén is csodálatos falunapi tűzijátéknak
lehetett szemtanúja.
Püspökmolnári Önkormányzata köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik
munkájukkal, szereplésükkel, jelenlétükkel emelték a rendezvény színvonalát, a szervezésben bármilyen módon
részt vettek, illetve segédkeztek.
Hírözön

A vízifocipályán óriási csaták zajlottak

Keleti hangulat a színpadon
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Az általános iskola hírei
Vége a nyárnak, elkezdődött a
2012/2013-as tanév. Évnyitó ünnepélyünkön iskolánk 100 tanulóját, az őket
elkísérő szülőket, hozzátartozókat, kollégáimat és a fenntartó önkormányzatok
képviselőit köszönthettem.
A közoktatás tervezett átszervezése miatt az idei esztendő az újdonságokra való
felkészülés jegyében kell, hogy elteljen.
Szeptembertől az első, ötödik és a kilencedik évfolyamon kötelező biztosítani a
mindennapos testnevelést. Ennek megfelelően alakítottuk ki az órarendünket.
Egyelőre az érintett tanulóink szívesen
vesznek részt a plusz két foglalkozásokon.
Az eltelt egy hónap alatt elsőseink – 9
lány, 1 fiú – hozzászoktak az iskolai élethez, megismerkedtek az új otthonukkal.
A nyolcadik osztályosaink számára elérkezett a pályaválasztásra történő felkészülés. A középiskolai nyílt napokra a közeljövőben kerül sor, ennek megfelelően az
elképzelések a fejekben, a családi közös-

ségben már megtörténtek.
Az első szülői értekezleteken az osztályfőnökök megbeszélték az év feladatait, kialakították az osztályprogramokat.
A felső tagozaton október 2-án a londoni olimpiára tekintettünk vissza. Az „elmúlt olimpiák” eseményeiből összeállított elméleti feladatokat játékos versenyszámokkal egészítettük ki. A csapatokat
sorsolással alakítottuk ki, így mindegyik
csapatban valamennyi évfolyam képviselője szerepelt.
Az aradi vértanúkról osztályszinten
emlékeztünk meg.

A fenntartó önkormányzatok a szükséges nyári felújításokat elvégezték, és nekik köszönhető, hogy az idei esztendőben
sem kellett egyetlen tankönyvért se fizetni a szülőknek. Az első témazáró dolgozatokra való felkészülés mellett adódnak
egyéb feladataink, amelyre készülnek tanulóink. Bízva, hogy a kezdeti lendület
huzamosabb ideig is kitart, kívánok mindenkinek sikerekben gazdag új tanévet!
		

Smolczer Tibor
intézményvezető

„Esik eső fúj a szél, holnapután itt a tél”
A szeptemberi csengő négy volt óvodásnak jelezte, hogy kezdődik az iskola,
és kilenc kisgyereknek, hogy ideje óvodába indulni. Bár a beiratkozáskor és a
nyár folyamán szüleikkel ellátogattak az
intézményünkbe, ez a mostani egészen
más volt : igazi óvodások lettek. Volt, akinek egészen könnyen ment ez az elszakadás a szülőtől, de legtöbb esetben bizony
eltörött a mécses. Nagy szeretettel és türelemmel igyekeztünk még néhány esetben most is megvigasztalni ezeket a gyerekeket, vonzóvá tenni számukra az óvodában eltöltött időt, minél változatosabb
játéktevékenységeket biztosítani számukra. Csoportunk létszáma október 1-én 28
fő volt, a jövő év elején várhatóan érkezik

még egy kislány. Így a létszámunk 29 lesz,
ami nagyon örvendetes.
A szeptemberi jó időt igyekeztünk kihasználni, nagyon sok időt töltöttünk az
udvaron, a friss levegőn. De nemcsak játszottunk az udvaron, igyekeztük különféle tevékenységekbe bevonni a gyerekeket,
úgy mint udvarrendezés, virágok locsolása, tobozok összegyűjtése. Mindezek hozzájárulnak a természethez fűződő pozitív
érzelmi viszony kialakulásához. Folyamatosan figyeltük az időjárás és ezzel összefüggésben a természet változását is.
A természettel való pozitív érzelmi viszony kialakítás sokoldalú tapasztalatszerzés, tevékenység során valósul meg. Minden évszakban, így ősszel is minden tevé-

kenységünkben jelen van az évszak valamilyen jellemzője; őszi fát rajzolunk, festünk, leveleket, terméseket gyűjtünk,
ezekből az óvoda bejárata mellé közösen
“sok kincset” kiraktunk egy “csősz” felügyelete mellett.
Hatalmas élményt jelentett, hogy a nagyok részt vehettek a falu szüreti felvonulásán. Lázasan készülődtek, jól érezték
magukat, még napokig beszélgettek róla
utána is az óvodában. Itt szeretném megköszönni a szülők pozitív hozzáállását,
hozzájárulását az eseményen való közreműködésünkhöz..
Az idő előrehaladtával két kedves ünnepre készülünk a gyerekekkel. Az egyik
a Mikulás, ami óvodai keretek között zajlik, a másik a Karácsony, ami évek óta közös ünnep a falu lakóival együtt. Mire az
újság megjelenik aktuális lesz a köszöntő
is. Egy rövid idézettel kívánunk a falu lakóinak Boldog, Békés Karácsonyt!
„Karácsonynak fénye bennünk megmaradjon,
lobogjon csak tovább gyertyáinknak lángja
emberi melegség köszönts a világra!”
(Devecseri Gábor)

Kránitz Józsefné
óvodavezető
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Megszépülnek községünk szobrai
Idén ősszel egy, majd a közeljövőben
várhatóan két püspökmolnári kőszobor
is új köntösbe öltözik. A munkálatokat
Király Lajos, községünk kőműves mesterembere végzi, aki beavatott minket a
részletekbe is:
- Elsőként a Püspökiben található, harangláb melletti, Magyarország Patronája tiszteletére emelt Mária-szobrot tettük rendbe. Négy napig tartott az érdemi munka, kezdve a
tisztítástól, egészen a szobrot körülve-

vő betonszegély kialakításáig. Ezen kívül visszakerül a szoborra korábbi, ám
mostanra nem látható felirat, valamint
hátravan még az építmény körbekerítése is. Ezek a munkák várhatóan egy-két
héten belül elkészülnek.
A szakember elmondása szerint, ha
az időjárás is engedi, ebben az évben
még a katolikus templom kertjében található szobor is megújul, majd tavas�szal a köztemetőben lévő hasonló építmény is az eddiginél szebb formában

pompázik majd.
Püspökmolnári Község Önkormányzata egyúttal szeretné megköszönni Király
Lajosnak a falu
értékeinek megőrzésében végzett
munkáját!
Hírözön

A Nyugdíjas Klub hírei
Az elmúlt fél év mozgalmasan alakult a püspökmolnári Nyugdíjas
Klub háza táján. Lássuk a részleteket!
Július 28-án került sor a község
falunapjára. Ahogy megszokhattuk,
ismét változatos programok szórakoztatták a rendezvényre kilátogató
közönséget, a kicsiktől egészen az
idősekig. A civil szervezetek mindmind sportszámmal vagy műsorral
készültek. A mi kis csapatunk egy
népdalcsokrot adott elő.
Képviseltettük magunkat a délelőtti főzőversenyen is, ahol nagyon
jó, vidám hangulatban készítettük el
az ebédnekvalót. A finom ételek illatai még tovább növelték a jókedvet. A klubunk tagjai töltött káposztát főztek, amely nagy sikert aratott,

Sokaknak ízlett a falunapi töltött káposzta

ennek megfelelően hamar elfogyott
a falunapi főzőversenyek történetében eddig egyedülállónak számító étek. Püspökmolnári Község Önkormányzata különdíjjal is jutalma-

zott minket, amelynek nagyon örültünk, és így utólag is köszönünk.
Szeptember 29-én szüreti mulatságra, felvonulásra és bálra került
sor a faluban. A szervezők kérésére klubunk pár tagja felült a szekérre, és énekünkkel segítettük a felvonulókat. Óvodásokkal, fiatalokkal együtt vonultunk végig a falu utcáin, jó hangulatban, dalolva, vidáman integetve a kavalkádra kíváncsi, utcán álló embereknek. Ők itallal, sütivel köszönték meg a műsorokat. Végül a szervezők vacsorára hívták meg a résztvevőket, amely
igencsak finomra sikeredett, a hangulatra pedig szintén nem lehetett
panasz. Köszönjük!
Horváth Klára
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A Püspökmolnáriért Egyesület hírei
Egyesületünk a közelmúltban folytatta az ismeretterjesztő előadássorozatát. Szeptember 23-án ásványkiállítást tartottunk a községi kultúrházban. Ennek keretében Zentai Zoltán,
a NYME-SEK főiskolai docense vetítéses előadás keretében mutatta be
a legismertebb ásványok jellemzőit.
Ezt követően gazdag kiállítási anyagot lehetett megtekinteni, mely az ásványoktól a kőzeteken át egyes őskövületekig tartott. A programot a községi önkormányzat támogatta.
E sorozatban az idén még egy előadásra kerül sor. A címe: Jézus nyomában – A Szentföld képekben. Ezt
a vetítéssel egybekötött előadást várhatóan október végén vagy november
elején tartjuk.
Egyesületünk idén ősszel is meghirdette a Festetics György helytörté-

neti vetélkedőt. Célja, hogy az általános iskola 7-8. osztályos tanulói megismerjék lakóhelyük történelmét. Az
iskola vezetésével egyeztetve a vetélkedő lebonyolítására és a díjkiosztóra az elkövetkező hetekben kerül sor.
Végül két anyagi természetű hírt
említek. Az adóhivataltól kapott értesítés szerint az idei adó 1 %-os támogatásunk 16. 329 Ft lesz. Köszönet
érte a felajánlóknak!
A Nemzeti Együttműködési Alap
kulturális szervezetek számára kiírt
működési célú pályázatán egyesületünk 250 ezer Ft-ot nyert. Jelenleg a
támogatási szerződésre várunk. Bízunk benne, hogy a másik, szakmai
programok megvalósítására beadott
pályázatunk is pozitív elbírálásban részesül!
Kuglics Gábor

A reformáció községünkben
Luther Márton fellépését követően az új hit gyorsan terjedt Európában.
A magyar királyi udvarban már Mohács előtt megjelent, majd megindult
a terjedése vidéken is. A feljegyzésekből tudjuk, hogy a Szent Tamás templomot 1572-ben átépítették, de az nem
maradt fenn, hogy ezt a katolikusok tették-e vagy már a protestánsok.

A 17. század elejére térségünk lakossága zömmel evangélikus lett. Szenttamáson volt az anyaegyházuk, melyhez
Molnári és Püspöki is tartozott. 1603ban Magyari István esperes tartott egyházlátogatást Szenttamáson. A korból
számos itteni evangélikus lelkész neve
is fennmaradt: 1622. Joó János, 1628.

Verbói Sztaniszlai Mátyás. Kis Bertalan
püspök 1633-as egyházlátogatásakor
Meszlényi János a lelkész, a tekintélyes
helyi nemesek az egyházközség patrónusai: Babos Balázs táblabíró, Szajki Péter, Babos Imre, Péchy János, Bernáth
Bálint és Molnáriból Jakabffy Ferenc.
A lelkész felpanaszolta, hogy „Molnáriban sok hajdúság vagyon, kik az lélekkel
való szitkot igen continuálják”…
Az egyházközség kelyhe Babos Gáspár céhmester gondatlansága folytán elveszett. De Molnári filiában két kehely
is volt: az egyiknek az alján egy püspöki
mitra volt ábrázolva, a másiknak az alján pedig a négy evangélista. A feljegyzés szerint a templomba is temetkeztek. A parókiának földjei és rétjei voltak
Szenttamáson és Molnáriban. Az egyházközség harangozót is fizetett.
1637-ben Vilechani (Kolaczani)
László a lelkész, az 1646-os büki zsinaton Nagy Mihályt avatták fel ide, 1655ben Ternóczi János a lelkész, 1668-ban
pedig Cvetán Mihály. 1674-ben viszont
már katolikus plébános élt Szenttamáson. 1680-ból evangélikus tanítót említenek az iratok. 1697-ben viszont se katolikus plébánosról, se evangélikus lelkészről nem írt a fennmaradt egyház-

látogatási jegyzőkönyv, de a lakosság
zömmel protestáns: Szenttamáson ekkor 80 lakosból 75 volt lutheránus.
Molnári lakossága 230 fő volt, ebből protestáns 197. A község lakossága
30 forintos alapot hozott létre, amelyből egy jobbágytelket bérelt az itt élő
Nádasdy-családtól, aki kegyúri jogot is
gyakorolt, és abba lutheránus lelkipásztort helyezett. Ennek távollétében az
ugyancsak lutheránus hitű iskolamester lakott ott.
Püspöki község ugyan a győri püspökség birtoka volt a korban, de 1697ben 140 fős lakosságából 130 volt Luther hitén.
A 18. század elején felekezeti béke
honolt a faluban, ugyanis párhuzamosan zajlottak katolikus misék és evangélikus istentiszteletek a szenttamási
templomban. Az ellenreformáció térnyerésével 1725 után az utolsó evangélikus lelkész is eltávozott Szenttamásról, a népességben pedig lecsökkent az
evangélikusok aránya. 1780-ban Molnári 384 fős lakosságából már csak 46,
Püspöki 259 lakójából 110, Szenttamás 107 lakójából pedig csak 40 fő volt
evangélikus.
Kuglics Gábor
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Szenved a bajnokságban a Püspökmolnári KSK futballcsapata

Eddig nem jött ki a lépés
Messze a várakozások alatt szerepel eddig községünk labdarúgócsapata a Vas megyei II. osztály szombathelyi csoportjában, hiszen a gárda a tavalyi dobogós helyezés után idén csak a tabella alsó régióiban tanyázik.
Magasra tették a mércét a molnári
focisták a 2011/2012-es kiírásban, hiszen egy nagyszerű hajrá után, az utolsó meccsen a bajnok Vasszécsenyt legyőzve szerezték meg a második helyet.
Amikor az idei falunapon a csapattagok átvették az érmeiket, már tudvalevő volt, hogy az előző bajnokság sikerkovács játékos-edzője, Kovács Zsolt távozik a tréneri posztról, helyét pedig az
a Káldi Ottó veszi át, aki korábban szintén játékosként erősítette a gárdát.

Ami az igazolásokat illeti, távozott
Rajos Attila, Fazekas Balázs és Janek
Dávid, az érkezők oldalán pedig csupán
Horváth Szilárdot jegyezhettük fel.
A bajnokság két hónapja tart, és
minden jel arra utal, hogy sem a felkészülés, sem a csapat megerősítése nem sikerült jól, tizenegy forduló
elteltével ugyanis csak a tizennegyedik helyen áll a csapat, és a téli szünet felé közeledve csupán Söptét és
Kőszegfalvát előzik meg a fiúk.

Hajszálnyival jobban áll a bajnokságban a tartalékcsapat, akik szintén gyenge kezdés után kapták össze magukat, és eddig szerzett tíz pontjukkal az
ifisták tabellájának tizenegyedik helyén
állnak.
Az őszi szezonból, négy forduló van
hátra, így mindkét csapatnak van esélye
még a javításra.
			
Hírözön

Vas Megyei II. osztály, Szombathelyi-csoport
Felnőtt bajnokság 2012/2013 A 11. forduló után

Vas Megyei II. osztály, Szombathelyi-csoport
Tartalékbajnokság 2012/2013 A 11. forduló után

