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Közeleg a falunap
Ahogy már megszokhattuk, július
utolsó szombatja községünk falunapja
is egyben. A címlapon található plakátot végignézve megállapíthatjuk: senki
nem fog unatkozni a programok széles
repertoárját kínáló rendezvényen.
Horváth Tamás, községünk képviselője kiemelte, amellett, hogy minden
korosztály meg fogja találni a magának
tetsző műsorszámot, két év kihagyás
után igyekeztek neves sztárvendéget is
hívni az eseményre. Külön újítás lesz
a helyi termékbemutató, a rodeóbika,

valamint a zenei oldal is megújul Éder
Gabee, valamint Matyi és a Hegedűs jóvoltából.
Püspökmolnári Község Önkormányzata a falu minden lakóját szeretettel
várja, és egyúttal jó és tartalmas szórakozást kíván a megjelenteknek!
					
		
Hírözön

A főzőversenyen ismét finomabbnál finomabb étkekkel találkozhatunk....

... és ezúttal is ádáz küzdelem folyik majd a vizifoci pályán

A kisebbeket kézműves foglalkozás várja.

Ismét ellátogatnak hozzánk az SZM-adták Rábahídvégről.

A tűzoltók ismét összemérik erejüket, tudásukat, ügyességüket.

Az önkormányzat hírei
A képviselő-testület 2013. április hónapban megtartott ülésén az önkormányzat és az intézmények 2012. évi
zárszámadásának megtárgyalására került sor.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(a továbbiakban: Mötv.) 146. § (1) bekezdése értelmében a 2013. január 1.

előtt megkötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületeknek felül kellett vizsgálniuk. Ezen
kötelezettségnek eleget téve az intézményfenntartó társulás jogi személyiségű társulássá alakításával kapcsolatos
okiratok jóváhagyására került sor.
A képviselő-testület megtárgyalta és
elfogadta a település Helyi Esélyegyen-

lőségi Programját. A program foglalkozik a mélyszegénységben élők, gyermekek, nők, idősek és fogyatékosok helyzetével, kidolgozva az intézkedési terveket esélyegyenlőségük javítására. E
program feltétele az önkormányzat pályázatainak benyújtásához.
Kissné Mátyás Éva
jegyző
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Lehetőség a fejlődésre
Optimizmus, tudatosság, összetartás. Talán ezt a három kulcsszót lehetne kiemelni V. Németh Zsolt ünnepi beszédéből, amely községünk szennyvíztisztító-rendszerének márciusi átadásakor hangzott el. A Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára szerint azonban ez még csak a kezdet, hiszen a továbbiakban tervezett beruházásokat és projekteket
figyelembe véve Püspökmolnári előtt igazán szép jövő állhat.
- A püspökmolnári szennyvíztisztító-rendszer kiépítése egy régóta várt,
fontos beruházása volt a községnek.
Ez és az ehhez kapcsolódó projektek
milyen szerepet töltenek be a kistérség
életében?
- Bár a hasonló fejlesztések átadásán
európai uniós kötelezettségeket emlegetünk, és hogy azoknak hány százalékát sikerült teljesítenünk, a legfontosabb, hogy az adott településnek men�nyiben segít a beruházás. Szinte közhelyszerűen hangzik, hogy a lakosságnak kényelmesebb lesz az élete, de
aki megérte már, hogy egy hosszúhétvégén telt meg a szennyvíztározója, aki eddig becsülettel vette igénybe
a szippantási szolgáltatásokat, tudja,
hogy valóban minőségi változás következik be a mindennapjaiban. Egy
ilyen beruházás az ipari fejlesztéseknek és a turizmus fogadásának is feltétele. A Kormány mindent megtesz
azért, hogy a rezsicsökkentésbe a
szennyvíztisztítást is bevonva elviselhető teher háruljon a lakosságra.
- Ön jól ismeri Vasvárt és a járáshoz
tartozó községeket. Hogy ítéli meg,
mit képvisel Püspökmolnári ezen települések között, miben volt és miben lehet még egyedülálló?
- Elég a településen végigmenni, és
láthatjuk: a többi községgel összehasonlítva is gondos porták sorakoznak
egymás után, ami szorgalmas, a környezetükre igényes lakókra utal. Püspökmolnári jövőjét meghatározza Szombathely elérhetősége közúton és vasúton, ami már most is megfelelő, azonban a középtávon megvalósítandó
M9-es autópálya olyan fejlődési lehetőségeket nyithat a település előtt, amilyet a megyeszékhelyet körülvevő falvakban tapasztalhatunk. Bízom abban,
hogy a községre kisugárzó erővel hathat
Vasvár is, az ottani kulturális–turisztikai kínálatot jól kiegészíthetik Püspökmolnári rábai vízi- és horgászturizmusban rejlő lehetőségei.

- 2014-ben várhatóan Ön lesz községünk
választókerületének
képviselőjelöltje. Megválasztása esetén melyek azok a tipikusan
helyi problémák, amelyeket feltétlenül meg
kell oldani az elkövetkezendő években?
- A falvak karaktere az elmúlt években,
évtizedekben megváltozott, eltűntek a portákról az állatok. Bár
a ’60-as évekbeli állapot nem állítható vis�sza, a jelenleginél magasabb szintre lehet és kell
is emelni a háztáji gazdálkodást és az öngondoskodást. Ezért támogatjuk, hogy a termelők
minél nagyobb mértékben dolgozzák fel a termékeiket. Ezt pályázatokkal, illetve olyan programokkal ösztönözzük, mint az általános iskolásoknak szóló Vesd Bele Magad!, az Őrségi
Nemzeti Park magyartarka szarvasmarha-kihelyezési programja, valamint a
gyöngytyúk-, galamb- és nyúltenyésztési programok, melyeket szeretnénk
kiterjeszteni.
- A közvélemény általában sarkított
véleményt fogalmaz meg a politikusok
munkájával kapcsolatban, anélkül,
hogy rendelkezne arról érdemi információval. De miből áll konkrétan egy
államtitkár munkája? Ha pedig letelnek a dolgos órák, tud-e időt szakítani
kikapcsolódásra?
- Hihetetlennek tűnik, de saját tapasztalatom: egy államtitkár napja 1214 óra munkából áll. Én magam a Vidékfejlesztési Minisztériumban az európai uniós pályázatokkal foglalkozom,
amelyek az állattartótelepek korszerűsítésétől a géptámogatásokon és a kör-

nyezetgazdálkodási programon keresztül a szűkebb értelemben vett vidékfejlesztésig, például a helyi műemlékek felújításáig sok mindent magukban foglalnak. A jelentős jogszabályalkotó munka mellett számos konferencián, kiállításmegnyitón, a megépült létesítmények átadásán veszek részt, sokszor hétvégén is. Havonta 8-12 ezer kilométert teszek meg. A hétvégi programjaimat, ha tehetem, már otthonról,
Vasvárról teljesítem, mert azt vallom:
egy vidékfejlesztésért felelős államtitkár nem költözhet Budapestre! Kevés szabadidőmben a kikapcsolódást a
gyümölcsfákkal teli kertünk jelenti, az
mindig ad elfoglaltságot. Felüdülés, ha
a szabadban dolgozhatok. Emellett a
zenélés jelenti a pihenést, akár próbálunk zenekarommal, a Kármentő népzenei együttessel, akár a győrvári Nefelejcs néptáncegyüttest kísérjük.
					
Palkó Zsolt
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Gyereknap az óvodában 2013
Köszönet mindenkinek, akik segítettek a szervezésben, lebonyolításban. Mindenkinek jó pihenést, kellemes kikapcsolódást
kívánunk a nyárra. A falunapon kézműves foglalkozásra várjuk az érdeklődő gyerekeket!
										
Kránitz Józsefné
										
óvodavezető

Ez jól kezdődik - cukoreső!

Biztos a győzelem, ha anyu is segít

Mi is kipróbáltuk!

Minden nagyon jó volt. Akik itt voltunk, jól éreztük magunkat!

Ügyességi verseny

Nagyon kell ám figyelni!

Nem is olyan könnyű zsákban ugrálni.

Jelentem, kész az ebéd!
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CIÓ – KÁCIÓ – VAKÁCIÓ!!!
„A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk a felelősek.”
Paulo Coelho gondolataival köszöntöm a Hírözön minden Kedves Olvasóját!
A 2012/2013-as tanév utolsó tanítási napja egy munkával, feladatokkal, változásokkal teli, mozgalmas időszak lezárását jelentette. Ebben a tanévben nem unatkozott egyetlen pedagógus sem, de próbáltuk tanulóink elfoglaltságát is megszervezni. Az év végi
eredmények mutatják, hogy ki men�nyire volt ebben partner. Június 15-én
a hagyományoknak megfelelően egyszerre búcsúztunk végzős tanulóinktól és számot adtunk a mögöttünk hagyott tanév eredményeiről. A pontban
tíz órakor megszólaló csengőszó huszonegy 8. osztályos tanulónak jelentette egy korszak végét. Megnyugtató,
hogy minden végzős tanulónk egy új
szakma megszerzését tűzi ki célul maga
elé szeptembertől.
A ballagási ünnepség után a tanév értékelésére került sor. Sajnos az idei tanévben egy tanulónknak nem sikerült az
előtte álló kihívásnak eleget tenni. E negatívumot leszámítva a statisztika – a
kitöltött bizonyítványok – szép képet
mutatnak.
Az iskolai magatartás átlaga 4,25
(alsó tagozat: 4,65; felső tagozat: 3,86).
Szorgalmi átlagunk 4,02 (alsó: 4,3; felső: 3,75). Tanulóink tanulmányi átlaga
4,04, ami nem mondható rossznak.
Az első osztályosok szöveges értékelése szerint kilencen kaptak kiváló minősítést, a többi osztályban a hagyományos értékelést alkalmaztuk.
A 91 osztályozott tanuló közül 10-en
kitűnő; 13-an jeles; 31-en jó, 35-en közepes; 1 fő elégséges és 1 fő elégtelen
minősítéssel zárta az évet. A tanév végén 37 tantárgyi dicséret került a bizonyítványba. Babos Réka és Rodler
Hanna 2. osztályos tanulók három, Babos Dorina 6.osztályos tanuló hét(!),
Németh Kata 6.osztályos tanuló négy,
Sipos Alexandra 6.osztályos tanuló három, Frank Szimonetta 7.osztályos tanuló három tantárgyi dicsérettel büszkélkedhet. A mindennapi tanulás, az
órákra való felkészülés mellett kiemelt
szerepet fordítottunk a felzárkóztatás-

Az ötödikesek Kőszegre…

ra és a tehetséggondozásra illetve a szabadidő hasznos eltöltésére. A szakkörök, az egyéni foglalkozások, a kirándulások, a különféle osztályprogramok,
a versenyekre való felkészülés mind a
gyermekeink érdekét szolgálta. A különböző szintű versenyeken való szerepléséért külön ki kell emelném Babos Dorina, Németh Kata és Sipos Alexandra 6.osztályos tanulókat, aki fáradságot nem kímélve nagyon sok helyen
több tantárgyból képviselték iskolánkat. Ha valakikre ráfér a pihenés, hát ők
biztosan megérdemlik.
Alsósaink a Bertha György mesevetélkedőn szerepeltek, s ha nem jön közbe egy pillanatnyi kihagyás az élen végeztek volna, hiszen a végső elszámolásnál nagyon kevés pont hiányzott.
Természetesen azoknak a tanulóknak
is köszönöm a versenyeken való rész-

vételt, akiknek a nevét most nem említettem, hiszen tudásukkal, akaratukkal
ők is hozzájárultak ahhoz, hogy méltóképpen képviseljék iskolánkat. Köszönöm kollégáimnak a felkészítésben
való munkát! Itt szeretném megosztani Önökkel, hogy a KLIK Vasvári Tankerülete által szervezett Pedagógus napi
ünnepélyen Horváth Andrea tanárnő
kapott elismerést a tanévben nyújtott
teljesítményéért. Köszönöm azoknak a
szülőknek a hozzáállását, akik partnerként segítették a közös munkát! Köszönöm a fenntartó önkormányzatok erkölcsi és anyagi segítségét és nem utolsó sorban a Szülői Szervezet jelentős
anyagi támogatását, amivel segítették
a saját versenyeink megrendezését, tanulóink tanulmányi kirándulását, az év
végi jutalomkönyvek vásárlását.
Végezetül engedjék meg, hogy valamennyi olvasónak további kellemes
nyarat, jó pihenést, feltöltődést kívánjak!
Smolczer Tibor
igazgató

… a nyolcadikosok pedig Keszthelyre látogattak el a tanév utolsó hetében
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A Nyugdíjas Klub hírei
Április 20-án ünnepeltük egyesületünk fennállásának 10. évfordulóját. A
községünk tornacsarnokában tartott rendezvényen vendégül láttuk falunk vezetőit, az óvoda és iskola szülői munkaközösségének tagjait, a rábahídvégi Nyugdíjas Klub tagjait és támogató barátainkat is. Ugyancsak tiszteletét tette nálunk
Szabó Valéria, aki oroszlánrészt vállalt
egyesületünk megalapításában és szervezésében, Püspökmolnáriból történő elköltözéséig vezetőnk volt.
Tíz év történéseit igyekeztünk csokorba szedni és levetíteni a nagyérdemű számára. Kirándulások, találkozók, előadások, összejövetelek – megannyi szép emlék elevenedett fel ezen a délutánon. A
vetítésben közreműködők segítségét ezúton is köszönjük!
A finom vacsora elfogyasztása után
beszélgettünk, nótáztunk, utóbbit
az ifj. Sipos László által szolgáltatott
harmónikaszó kísérte. Fiatal zenészünk
megígérte, hogy ezután is részt vesz rendezvényeinken, biztosítva ezzel a jó hangulatot.
Jó volt visszagondolni a tíz évre. Rengeteget dolgoztunk, mire eredményeket
értünk el, de megérte. Megemlékeztünk azokról is, akik köztünk voltak, de sajnos már nem lehetnek velünk. Ígértük és ígérjük, hogy községünk közösségi rendezvényein ezután
is részt veszünk, amennyiben erőnk és
egészségünk engedi.
Május közepén indultunk a már ha-

Jó hangulatban telt a jubileumi ünnepség

gyományosnak mondható kirándulásunkra, ismét az ország keleti tájait vettük célba. Útközben sok helyen megálltunk, többek között Mádon, ahol meglátogattuk a helyi zsinagógát. A szállásunk
Tokaj főterén volt, kényelmes szobáink
ablakából gyönyörű kilátás nyílott a Tiszába torkolló Bodrogra.
Másnap az első utunk Széphalomra
vezetett. Itt megtekintettük a Kazinczyemlékcsarnokot, és a család temetkezési parkját. Ezután Sátoraljaújhely következett, ahol megnéztük a börtönmúzeumot. Bejártuk a város sétálóutcáit, megcsodáltuk a templomokat, majd ezt követően Sárospatak felé vettük az irányt.
Több nevezetességet is meglátogattunk,
először a görög katolikus templomot és
parókiát, ahol az atya kitűnő alapossággal mutatta be a látnivalókat, érdekességeket. Ezután következett a református
gimnázium és kollégium, amelynek park-

jában egy sor, híres történelmi személyiséget ábrázoló szoborral találkozhattunk.
Nem maradhatott ki a sorból a vár sem,
amely kívül-belül egyaránt pompás látványt nyújt, csakúgy, mint maga a város,
színházával, utcáival, megújuló főterével.
Este elmentünk egy híres pincébe, ahol
borkóstolásra is nyílt lehetőségünk a finom vacsora mellett.
Harmadik napon Tokajra vitt minket
a busz, ahol szintén városnézésre került
sor. Hajóállomás, halászcsárda, Jézus Szíve templom, Bodrog-part – mind-mind
érdekes látnivalók voltak. Végül felmentünk a világhírű tokaji pincesorra, ahonnan gyönyörű látvány tárult elénk utunk
zárásaként. Fáradtan, de élményekben
gazdagodva tértünk haza hosszú kirándulásunkról.
					
Horváth Klára

Zöld Sziget községünk szívében
Új bolttal gazdagodott Püspökmolnári – június elején megnyitotta kapuit a
Zöld Sziget, vagyis a falu első zöldség-,
gyümölcs-, és horgászboltja.
Egyedülálló vállalkozásba kezdett Újhelyi Lászlóné és családja, hiszen korábban nem volt példa arra, hogy Püspökmolnáriban kimondottan zöldségekre,
gyümölcsökre, és horgászcikkekre szakosodott bolt kínálja portékáit. A bolt vezetője a részletekbe is beavatott minket.
- A gyümölcsök és zöldségek esetében
kizárólag magyar árut preferálunk, a horgászcikkek esetében pedig igyekeztünk
olyan kínálatot kialakítani, amely az átlag magyar pénztárcának megfelelő, de
nem okoz csalódást azoknak a vásárlóknak sem, akik a drágább, de minőségi felszerelést keresik. Zöldségek és gyümöl-

csök esetében folyamatosan kívánjuk bővíteni a kört, amire éppen szüksége van a
vásárlónak, azt hamar be tudjuk szerezni.

A Zöld Sziget hétköznaponként 16.30tól 19.00-ig várja vásárlóit, szombaton
reggel 7.00-tól pedig 12.00-ig tart nyitva.
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„Ültessünk egy fát”

Egy véres kocsmai
verekedés 1901-ből
Ebben a cikkben községünk bűnügyi
krónikájából tallózok. Az alábbi eset
1901-ben történt meg, melyről a Vas
című lap 1901. július 28-i száma tudósít:

Felkutatta és közzétette:
Kuglics Gábor

Június első péntekén népes gyerek- és
szülősereg gyülekezett az iskola háta mögötti füves területen. Nem volt ez véletlen, hiszen ez évben is sor került a már
hagyományosnak mondható „Minden
gyermeknek ültessünk egy fát” elnevezésű programra. A 2012-ben született
gyermekek – Tóth Dominik, Pók Odett,
Milfai Dóra, Szanyi Flóra, Horváth István, Goda Áron és Varga Lotti - kis névtáblával ellátott facsemetéit apuka-anyuka gondos keze ültette el az életet adó
földbe.
A programot országosan a gemenci erdészet indította, melyhez a Püspökmolnáriért Egyesület kezdeményezésé-

Tovább szépülnek községünk szobrai
Még tavaly jelent meg az örömteli hír
lapunk hasábjain, miszerint Püspökmolnári köztéri szobrai restauráción mentek
keresztül. A püspöki falurészen élők, és
az onnan hozzánk érkezők immár saját
szemükkel is megcsodálhatják azt a Mária-szobrot, amely Balikó Mihály és Szőke Zoltán jóvoltából díszes kerítést is kapott a minap. Rodler Csaba, községünk
polgármestere kiemelte a faluban élő emberek segítőkészségét, utalva arra, hogy a
munkát elvállaló szakemberek ismét ingyen és bérmentve vállalták a szobor és
környezetének rendbetételét. Köszönet
érte!
Hírözön

re községünk is csatlakozott. A facsemetét (őshonos magyar fafajokból) az erdészet adta, a területet és a fák gondozását
az önkormányzat biztosítja. A gyerekek
névtábláiért köszönet Babos Vincének!
A program célja, hogy növekedjenek a
települési zöldterületek, erősödjön a felnövekvő nemzedékeknek a fához, a természethez való kötődése – és persze a
szülőfalujukhoz is, ahol a fájuk áll! Bízunk benne, hogy a gyerekek majd gyakran felkeresik és megöntözik a fájukat! Jó
egészséget és sok boldogságot kívánunk
nekik és szüleiknek!
		

Hírözön
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Újjáéled a futball Püspökmolnáriban!
Júliustól ismét meccsre járhatnak községünk szurkolói – fél év kihagyás után újjászerveződött a Püspökmolnári KSK
focicsapata, amely a megyei III. osztály Szombathely-dél csoportjában kezdi meg a küzdelmeket. Változás történt a vezetőségben is, az elnöki teendőket ezentúl a helyi kötődésű Jákfalvi Zoltán látja el. Vele beszélgettünk az újrakezdésről, célokról, és tervekről.
- Milyen megfontolásból vállaltad
el a Püspökmolnári KSK elnöki posztját?
- Mivel tősgyökeres Püspökmolnárinak tartom magam, valamilyen szinten mindig figyelemmel kísértem a
helyi történéseket, köztük a labdarúgást is. Én is itt nevelkedtem fel, és szerettem meg ezt a sportot, gyerekként
egész nap, télen-nyáron a bőrt rúgtuk, a sportágat a mai napig hobbiszinten űzöm. Szomorúan vettem tudomásul, hogy a csapat feloszlott, hisz mióta az eszemet tudom, labdarúgócsapat
működött a szorgos faluban. Sőt a szüleimtől, édesapámtól is csak a püspökmolnári focicsapat múltjáról, éltetéséről hallottam, ebben nőttem fel. Pár
hónappal ezelőtt jutott tudomásomra,
hogy én is szóba kerültem az lehetséges elnökjelöltek között. Igazából nem
értettem, hogy kerültem a választottak közé. Nem is voltam vele tisztában
hogy ez milyen feladatokkal jár, ezért
előzetesen barátaimtól, ismerőseimtől
kértem felvilágosítást. Őszintén megmondva, úgy mentem el az első gyűlésre meghívottként, hogy nem vállalom el ezt a pozíciót, mert ez elég komoly munkát, nem kevés időt igényel,
olyan hivatást, amit nem lehet csak úgy
félvállról venni. A családi állapotom két kiskorú gyermekem nevelése - miatt nem akartam belevágni. Az első gyűlés alkalmával szembesültem vele, hogy
régen látott, futballt szerető barátok, haverok, ismerősök, fiatalok, várják a segítséget. Teljes mértékben biztosítottak
a támogatásukról, érezni lehetett, hogy
igenis elszántan, közösen akarjuk azt,
hogy legyen újra helyi focicsapat. Így
aztán lehetetlenség volt nemet mondani a felkérésnek. Rodler Csaba polgármester úr biztosított bennünket, hogy
minden tőlük telhető támogatást megadnak a csapatnak, hogy indulni tudjon
a bajnokságban.
- Kik segítenek a munkádban?
- Az első összejövetel alkalmával a jelenlévőkkel közösen közgyűlést tartot-

tunk, ahol nagyon aktívan, többen is
önként felajánlották segítségüket. Mivel maximalistának tartom magam, és
a fent említett családi ok miatt nem tudok minden mérkőzésen és összejövetelen ott lenni, az alelnöki posztra felkértem Kigyós Attilát. Örömmel vállalta el ezt a pozíciót, ő fog nekem segíteni az ügyek intézésében is. A további segítőim és elnökségi tagok Pados Zoltán,
Babos Vince, Horváth Gyula és Déri
Ferenc lesznek. Utóbbinak külön köszönöm, hogy továbbra is ellátja mérkőzéseinken a csapat körüli teendőket.
Kiemelném Sziffer Istvánt, aki az edzői
munkát illetve a csapat összeállítását,
szervezését nagy lelkesedéssel és szakmai tudással, önként vállalta. A jelenlévők közül szívem szerint mindenkit nevesítenék, és elnökségi taggá léptetnék
elő, de mindenki tudja, hogy nem az a
lényeg hogy kit milyen titulussal látunk
el. A közösen együttműködve, önkét
elvégzett társadalmi munka, amely segíti a csapat fenntartását, működését,
a sportlétesítményünk szépítését. Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy igenis, a hozzánk ellátogató ellenfelek érezzék, hogy egy összetartó, sportot szerető, rendezett faluba érkeztek.
- Hogy álltok új igazolások terén?
Régebben kevesebb helyi kötődésű fiatal jutott szóhoz, ám úgy hírlik, ezen
változtatni szeretnétek.
- Így van. A legfontosabb, hogy helyi kötődésű és lakosú fiatalokból összeállítsunk egy csapatot, mellyel a megyei
III. osztályú bajnokságban el tudunk indulni. A nevezést leadtuk, melyet elfogadtak, most a keret összeállításán van
a hangsúly. Próbáljuk azokat a fiatalokat visszacsábítani, akik szeretik a focit,
csak lehetőség hiányában igazoltak el
a környékbeli egyesületekhez. Hellyelközzel ez sikerül, vannak még kérdőjelek, de jelen állás szerint biztos, hogy
legalább 18-20 fős keretből tudunk gazdálkodni. Sziffer István irányításával
három hete kezdte meg a felkészülést
a csapat - saját bőrömön tapasztalva ki-

jelenthetem, erőnlétben nem lesz gondunk. Fő célunk hogy helyi játékosokból állítsuk össze a csapatot, azonban
elképzelhető hogy hiányposztokra 1-2
játékost igazolunk, de ezzel semmiképpen nem háttérbe szorítva a helyi fiatalokat.
- Mik a tervek az augusztusban induló bajnokságban? Vannak konkrét célkitűzések, elvárások a csapattal
szemben?
- Célkitűzésünk a tisztes helytállás,
úgy gondolom, hogy a mostani hozzáállással akár meglepetést is okozhatunk a bajnokságban, azonban a tabella középmezőnyében való helyezéssel
már meg leszek elégedve. Egyúttal köszönöm mindenkinek, aki a csapat mellé áll, és kérem a helyi és elszármazott,
sportot szerető társaimtól hogy támogassanak bennünket akár jelenléttel,
akár társadalmi munkával, akár anyagi
hozzájárulással. Szeretnénk, ha a mérkőzéseinkre - akár idegenbe is - minél többen ellátogatnának és bíztatnák
a csapatot. Továbbá kérek mindenkit
hogy a csapattal kapcsolatos bármilyen
ötlettel - akár kritikával is - nyugodtan
keressen meg, mert csak közösen összefogva tud jól működni egy egyesület. A
mai felgyorsult világban egy ilyen közösség tökéletesen megalapozhatja és
tovább építheti a falu összetartó erejét.
A jelenlegi felállás szerint kedden
és pénteken este hat órától vannak az
edzéseink. Felhívom az idősebbek, fiatalok, általános iskolások figyelmét,
hogy aki mozogni szeretne, szeretettel várjuk az edzéseken. Mivel a megyei
III. osztályban nincsen ifjusági bajnokság, tervezzük, hogy a fiatal korosztálynak - ifi vagy serdülőkorúaknak - megfelelő létszám esetén edzéseket szervezünk, mellyel az utánpótlás-nevelést segítenénk elő.
					
		
Hírözön

