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Az önkormányzat hírei
Az önkormányzat – az előző évben
a Lasselsberger Hungária KFT-vel
megkötött szerződést követően - a
Transzkavics KFT-vel is megállapodást írt alá, mely alapján 4.000 ezer
Ft támogatást biztosítanak, amit az
önkormányzat saját tulajdonú épületek felújítására fordít.
Újjászerveződött a Püspökmolnári KSK, a működési kiadásaikhoz
500.000,- Ft támogatásban részesülnek az önkormányzattól 2013. II. félévében.
Szeptember hónapban a képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzat féléves gazdálkodásáról
szóló beszámolót és a költségvetés
módosítását. A teljesítés az eredeti
előirányzatok vonatkozásában időarányos. A költségvetés tervezéséhez
képest a Vasi Hegyhát Önkormányzati Társulás részére pótbefizetés került jóváhagyásra 288 ezer Ft összegben.
2013. évben a gépjárműadó 40
%-a marad helyben a településen, 60
%-át át kell adni az államnak.
A püspöki harangláb felújítására 696 ezer Ft költséggel Kiss Imre
egyéni vállalkozóval kötött szerződést az önkormányzat. Elkészült a

Köztemetőben az ivóvízkút bővítése 184 ezer Ft értékben és a püspöki csapadékvíz-elvezetés ideiglenes
megoldása a Kossuth L. u. 126-132.
házszámú közterületeken 310 ezer
Ft értékben.
A Köztemető kerítésének kivitelezését a Gombor 2008. BT.
(Szemenye) fogja elvégezni 500 ezer
Ft értékben.
2013. szeptember 24-én közmeghallgatásra került sor, ahol a megjelentek beszámolót hallgathattak meg
az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának alakulásáról és a 2013. évi
önkormányzati munkáról.
Településünk 2008. évben csatlakozott a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz. A Társulás ingyenesen komposztáló ládák kiosztását biztosítja várhatóan 2014 tavaszán. A ládákért regisztrálni kell
a lakosságnak, mely elektronikusan vagy személyesen tehető meg.
Elektronikusan a www.westhull.hu
weboldal „Komposztáló láda igénylés” menüpontjának Letölthető dokumentumok menüpontjából érhető el, vagy személyesen papír alapon

az Önkormányzati Hivatalban. Kérjük a lakosságot, amennyiben a komposztáló ládákra igényt tartanak regisztrációjukat a két elérhetőség valamelyikével élve adják le. A ládák a
regisztráció sorrendjében kerülnek
kiosztásra.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
42/B §-a alapján az ebek összeírását
el kell végezni.
A települési önkormányzat az
ebösszeírás alapján az ebtartók által
szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni,
az állat tulajdonosa, tartója és más
személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása
céljából.
Ehhez minden háztartásba kérdőívet juttatunk el, melyet kérünk
ebenként kitöltve az Önkormányzati
Hivatalba szíveskedjenek legkésőbb
2013. november 15-ig visszajuttatni.
Kissné Mátyás Éva
			
jegyző

BURSA HUNGARICA
Ösztöndíjpályázat
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához. A pályázati kiírás az önkormányzat honlapján (www.puspokmolnari.hu) megtalálható.
Az önkormányzat az elbíráláshoz a jövedelemhatárt: 65.000,-Ft/hó/fő összegben határozta meg.
A pályázatok benyújtási határideje 2013. november 15.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben
(a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.
eper.hu/eperbursa/palyabelep.aspx.
A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése.
Ezután a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva, jövedelemigazolással ellátva a Püspökmolnári Községi
Önkormányzathoz (9776. Püspökmolnári, Kossuth Lajos utca 81.) kell benyújtani.

PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN

3

In memoriam Horváth István
2013. augusztus 31-én elhunyt
Horváth István, Püspökmolnári Község Önkormányzatának, a
rendszerváltás utáni első képviselő-testületének tagja.
Pista bácsi 1931. április 1-én
született Rábamolnáriban, s itt
is telepedett meg családjával. Tizenhárom évig a Magyar Államvasútnál dolgozott, majd azt követően nyugdíjazásáig a Rába
Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben állatgondozóként. Ellető mesterként a nap minden per-

cében rendelkezésére állt a faluban
gazdálkodóknak. A katolikus egyházközségnek több éven át volt aktív tagja.
Az 1990. szeptember 30-án tartott
első szabad önkormányzati választás során bekerült a képviselő-testületbe. Nyíltságát, egyenességét mindig bátran felvállalva alkotott véleményt, s elgondolásaival vitte előbbre a testület munkáját. A négyéves
tevékenységük során került kialakításra az önkormányzat hivatali rendszere, az általános iskola újra indítá-

sa, tornaterem építése és még sok
más tevékenység fűződik munkásságukhoz.
A testület iránti elhivatottságát
is bizonyítja szlogenné váló mondása. „…a képviselőtestület úgy
döntött…..”, és Ő ezt így is gondolta.
Pista bácsi, köszönjük a faluért,
az önkormányzatért végzett munkáját, nyugodjék békében!
				
Püspökmolnári Község
Képviselő-testülete

Közmeghallgatás
A püspökmolnári csatorna-beruházás az utóbbi évek legnagyobb helyi projektje volt, de ezzel még koránt
sincs vége munkának – tudtuk meg Rodler Csabától, községünk polgármesterétől. Több pályázati lehetőség
is nyílik az elkövetkezendő időkben az önkormányzat számára, így jövőre is lehet számítani kisebb beruházásokra, felújításokra. A falu első embere a múlt eredményeiről és a jövőt illető tervekről beszélt a Hírözönnek.
- Idén szeptemberben került sor a
falugyűlésre. Kérdésként merült fel:
miért pont ilyenkor?
- A törvény azt írja elő, hogy közmeghallgatást évente egyszer kell
beépíteni a programba. Az évek során ezt mindig akkor tartottuk meg,
amikor érdemi eredményekről kívánjuk tájékoztatni a lakosságot. Így
volt ez, amikor 2011-ben a csatorna-beruházás megkezdéséhez szükséges vízjogi engedély hatályossá
vált, s így a lakosságot érintő változások, munkálatok elkezdődhettek.
A helyzet 2012-ben sem változott,
hiszen az önkormányzat hitelfelvételéről is egyszerre tájékoztattuk a
lakosságot. Itt tenném hozzá, hogy
a beruházás elkészültéhez elengedhetetlen volt ez a 70 millió forintnyi összeg felhasználása. Idén júniusban került sor a záró ellenőrzésre, majd ezt követően a falunapra
készültünk. Augusztusban, szabadságolás idején nem bizonyult volna szerencsésnek a közmeghallgatás megtartása, így esett a választás
szeptemberre.

- Egy kérdés erejéig még kanyarodjunk vissza a csatorna-beruházáshoz. Ez a projekt pontosan milyen
anyagi terheket rótt az önkormányzatra?
- Ami a lakosságot illeti, nem győzöm hangsúlyozni, hogy mindenkinek nagyon pozitív volt a hozzáállása. Ezért ezúton is köszönet jár a lakosságnak! A beruházásban községünk
önkormányzatának 20 millió forintos
költsége volt, ami nagyon komoly tételnek számít. Ezt saját erőből gyűjteni és kifizetni bizony, nagy dolog. Szeretném kiemelni, hogy az előző ciklusból egy anyagilag jól működő önkormányzat irányítását vettük át, ezért köszönet jár Varga Lajosnak, községünk
korábbi polgármesterének és önkormányzati képviselőinek is. A pénzből
önkormányzati épületeinket rácsatlakoztattuk a rendszerre, valamint új
rendezési tervet is kellett készítenünk.
Ezen kívül kauciót, hitel-elbírálási díjat is kellett fizetnünk, pénzügyi-szolgáltató tanácsadót fogadtunk, aki koordinálta a lakástakarék-pénztár szerződések megkötését, és még sorolhatnám tovább. Mind-mind olyan költsé-

gek ezek, amelyek több millió forintba
kerültek.
- A csatorna-beruházás lezárásával adódik a kérdés: milyen további
fejlesztési tervek várhatóak a közeljövőben?

Szépül a püspöki harangláb. 2014-ben
további épületek felújítása várható
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- Ahogy korábban is tájékoztattuk
a lakosokat, megújult a püspöki Mária-szobor és környezete Király Lajos
és Balikó Mihály jóvoltából. Mellette
elkezdtük a harangláb restaurálását,
Kiss Imre vállalkozónak köszönhetően. A temetőben bővült a vízhálozat,
mindez Somogyi Csaba közreműködésével. A korábban itt vásárolt, temetőbővítésre szánt területet is hamarosan körbekerítjük. Püspökiben,
azon a részen, ahol nincs megoldva a
csapadékvíz elvezetése, szikkasztással átmenetileg orvosoltuk a problémát, ezért köszönet jár Piri Ottónak.
Előzetes megállapodást kötöttünk
az önkormányzat épületével majdnem szemben, kissé átlósan található
Ormosi-telek megvételéről, az ügy jelenleg is folyamatban van. Mivel eddig önkormányzati tulajdonban lévő
üres telekkel nem rendelkeztünk,
fontos, hogy legyen hova építeni, fejleszteni. Itt a későbbiekben akár egy
új orvosi rendelőt, egészségügyi központot, gyógyszertárat is felépíthetnénk, egy olyan komplexumot, amely
a kor minden kívánalmának megfelel.
A lényeg, hogy a telek megvásárlásával az intézmények kialakításának folyamata elkezdődhet, és a tervek a jövőben megvalósulhatnak.

-2014-re milyen tervei vannak az
önkormányzatnak?
- Elsőnként mondanám, hogy pályázatot szeretnénk benyújtani a művelődési ház felújítására. Szeretnénk vizesblokkot kialakítani, a jelenlegi előteret
átalakítani, valamint tetőcserét és hőszigetelést végezni. Pályázati lehetőség
van, és így esély is a beruházás megvalósulására. Az önkormányzat épületén
szintén tető-, és nyílászáró cserét, valamint hőszigetelést kívánunk végrehajtani. Ez utóbbi munkálatokra 5 millió forintot szánunk, ezt a bányákkal
való település-fejlesztési szerződésben
rögzített támogatási összegből finanszírozzuk. Tervezzük a molnári harangláb
és a szóré épületének felújítását is, szintén tetőcserével. A faluközpontban található szolgálati lakás kerítését felújítjuk, ezen kívül a temető ravatalozójának borítását is rendbe tesszük, térkőből készült burkolat kialakításával. Ezen
kívül próbáljuk tovább virágosítani községünket, valamint rendbe tenni mezőgazdasági útjainkat is. A csatornázás
utáni úthelyreállítás egyelőre a kivitelezést végző vállalkozók feladata, ám ha
további javításra lesz szükség, ahhoz is
rendelkezésre áll a kellő pénzösszeg. Az
önerős beruházásainkra ez az utóbbi állítás kivétel nélkül igaz.

- Hogy sikerült az anyagi forrást
biztosítani, a megterhelő költségek ellenére is?
- Az elmúlt évek gazdasági lépéseinek alapja, hogy ahol megtakarítást
tudtunk képezni, ott képeztünk. Az
önkormányzat épületeire például új
biztosításokat kötöttünk, magasabb
biztosítási összeggel, de kevesebb díjjal. Csak ezzel a lépéssel két év alatt
400 ezer forintot takarítottunk meg.
A könyvtárban lemondtuk a vezetékes telefont, és helyette kábelről működik az internet és a televízió. Itt
évente 140 ezer forintot takarítunk
meg. A harminc köbméteres konténer bérleti díját télre nem kell kifizetnünk, mivel az amúgy se lenne használatban, lemondtuk ezt a szolgáltatást. Ezen kívül átalakítottuk az iskola fűtési rendszerét, és folyamatosan
próbálunk spórolni az energiával is,
míg a gépeinket pályázati pénzből vásároltuk, nem kellett önerőt felhasználnunk. Ezek a felsorolt lépések nem
okoznak hátrányt községünknek, de
az ésszerű gazdálkodás elősegít minket abban, hogy a kellő fejlesztések
a közeljövőben is megvalósuljanak
Püspökmolnáriban.
Palkó Zsolt

Szüret és tűzgyújtás
Ez évben rendhagyó szüreti mulatságra került sor községünkben. Az „Itthon vagy! Magyarország, szeretlek!” elnevezésű program keretében ugyanis az idén kétnapos rendezvénynek adott otthont Püspökmolnári, amelyen
nemcsak a bornak, hanem a tűznek is fontos szerep jutott.
Szeptember elején nyújtott be pályázatot az országosan meghirdetett esemény lebonyolítására községünk önkormányzata, s bár a nyertesek nevét
meglehetősen későn hozták nyilvánosságra, kis falunk lakóinak még bőven volt idejük a felkészülésre. Az esemény előírt programjaként szerepelt a
szeptember 28-án tartott szüreti felvonulás és bál, amit másnap délután kézműves foglalkozás, kulturális műsor és
végül a Szent Mihály-napi tűzgyújtás
követett. Lássuk a részleteket!
Szeptember 28-án, szombaton délután népes jelmezes embersereg gyülekezett az Úttörő utcai buszmegállónál. A szüreti menet a Himnusz eléneklése után innen indult el, hogy

énekkel, tréfálkozással szórakoztassa a kíváncsiskodó falubelieket. A menetet a bíró és a bíróné hintója vezette, lovasok kíséretében. Mögöttük haladt a falu zászlaja, a kisbíró és segédje, valamint a magyar népviseletbe öltözött lányok csoportja. Idén külön
kuriózumnak számított a vőlegény és
a menyasszony személye, előbbit természetesen női, utóbbit férfi szereplő
alakította. A csapatból nem hiányozhattak a szekéren helyet foglaló, mindig nótás kedvű Nyugdíjas Klub tagjai,
ifj. Sipos László harmónikás, valamint
a borosztó legények, és a kéregető cigányasszonyok sem. Ezen kívül láthattunk még vadászokat, és kovácsokat is.
A falu forgalmasabb pontjain a kisbíró ezúttal is „kidobolta” az esti szüre-

ti bált. Ezek után nem maradhatott el
a csárdás sem, majd miután mindenki
kitáncolta magát, a pap összeadta a bolondos vőlegényt és a menyasszonyt,
akik tréfás fogadalmak tételével és hitvesi csókkal mutatták meg a nagyérdeműnek, hogy mennyire szeretik egymást.
A felvonulás végén a csapat a focipályára indult, ahol megünnepelték
a helyi futballcsapatot, amely éppen
akkor vívta meg győztes mérkőzését
Rábatöttős legjobbjai ellen. A napot jó
hangulatú bál zárta a helyi kultúrházban.
A vasárnapi programok délután,
az iskola ebédlőjében kezdődtek,
ahol Pék Józsefné és Kránitz Lajosné
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nezést választották. Ezután a Nyugdíjas Klub dalcsokra következett, ismét
harmónikaszóval kísérve. Községünk
szépkorúi aztán a fellépésük után sem
hagytak alább a nótával: egészen a fél
tízkor sorra kerülő tűzgyújtásig énekszó töltötte be az ebédlőt. A megjelentek éhségüket zsíros kenyérrel, szalonnával és pogácsával, szomjúságukat
pedig borral, pálinkával vagy üdítővel
csillapíthatták.
óvónénik kézműves foglalkozást tartottak ovisoknak, iskolásoknak, és szüleiknek. A nagyobbacskák szép számmal készítettek süniket, a kisbékákat,
halakat, míg a kisebbek inkább a szí-

Fél tízkor került sor a presszó mögötti játszótéren az ünnepélyes, Szent
Mihály-napi tűzgyújtásra. A szakadó
eső ellenére mintegy harmincan-negyvenen állták körbe a tábortüzet, majd
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a Himnusz eléneklése után mindenki jókedvűen, élményekkel gazdagon
tért haza.
Elmondható, hogy a kétnapos rendezvény nagyon jó hangulatban telt
el, hála a résztvevőknek, és azoknak,
akik segítettek az esemény lebonyolításában.
Püspökmolnári
Község
Önkormányzata köszönetét fejezi ki
mindannyiuknak, bízva abban, hogy
minél több programot sikerül még
együtt lebonyolítani a közelebbi és a
távolabbi jövőben is!
				
Palkó Zsolt

Községünkben járt dr. Veres András megyéspüspök
„Isten keresése üdvösséget érhet”
A közelmúltban a Vasvári Esperesi
Kerületbe látogatott dr. Veres András, a Szombathelyi Egyházmegye
püspöke. E program keretén belül az egyházfő Püspökmolnáriba
is tett egy – ahogy ő mondta – vizitációt, hogy találkozhasson községünk híveivel. A megyés főpásztor
készséggel állt a Hírözön rendelkezésre is.
- Ha a krónikák nem csalnak, utoljára 2007-ben, egy bérmálás alkalmával járt utoljára falunkban. Milyen tapasztalatokkal gazdagodott
most, hogy újra nálunk töltött egy kis
időt?
- Azt kell, hogy mondjam, egy élő
közösség meglétének szemtanúja voltam itt, Püspökmolnáriban. Találkozhattam idősebbekkel, fiatalabbakkal,
férfiakkal és nőkkel egyaránt. A templom belülről gyönyörű, ám ahogy a hívek is említették, a külsejére ráférne
némi felújítás. Manapság erre rengeteg
pályázati lehetőség létezik, és úgy gondolom, hogy egy ilyen közösség, mint
a püspökmolnári, hamar meg fogja találni a módját annak, hogy templomát
még a mostaninál is szebbé varázsolja.
- Kicsit bővítsük a kört, az egyház
globális ügyeiről kérdezném. Manapság talán a papok hiánya tűnik elsőszámú kihívásának, amellyel szembe
kell nézni. A vizitáción is arra kérte a
híveket, imádkozzanak új hivatáso-

kért. Ezen kívül mi segítheti még elő
az új szolgálatok számának növekedését?
- Sajnos láthatjuk, hogy a gyermekek, és az így felnövekvő fiatalok száma is egyre csökken Magyarországon. Ennek ellenére én bízom abban, hogy többen vannak azok, akiket hív a Jóisten a szolgálatra, de ők
még nem értek meg ennek elfogadására. E késés okaként megnevezhetjük a családi hátteret, illetve a társadalom elvallástalanodását. Nekünk, papoknak, az eddiginél is többet kell tennünk azért, hogy életünk példáját látva merjenek igent mondani Isten hívó
szavára. Az imádság viszont a legfontosabb tényező, hiszen Jézus maga
mondta: Kérjetek és kaptok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek!
- Egy falusi hívő valószínűleg kevésbé tudja, hogy egy püspöknek hogy
telnek a dolgos órái, miként telik el
egy napja. Mesélne nekünk az főpásztori szolgálatából adódó teendőiről?
- Nincsen két egyforma nap egy
püspök életében, mindig új feladatok jönnek. Minden napomat meghatározza viszont, hogy reggel ötkor kelek, elvégzem az ilyenkor szokásos
imádságomat és elmélkedést. Háromnegyed hétkor misézek a Székesegyházban, a nap további része pedig legtöbbször igazán változatosnak ígérkezik. Több időt töltök az irodában, embereket fogadok, tárgyalok, vagy ép-

pen vizitálok, mint most. De emellett
sok országos feladatom is van. A nemrégiben lezárult Katolikus Társadalmi Napok elnevezésű rendezvénynek
például én voltam a házigazdája, emellett zarándoklatot szervezek – a legközelebbit például Mariazellbe. Ezen kívül egy budapesti kórustalálkozó előkészületei is zajlanak, de nemzetközi
programjaim is vannak, ilyenek például a püspöki konferenciák. A sort pedig lehetne a végtelenségig folytatni.
- A hívek szép számmal vettek részt
püspökmolnári látogatásán. Mit
üzenne azoknak, akik valamilyen okból távol maradtak, ám szeretnének
útravalót kapni egy ilyen találkozás
alkalmával, a faluújság hasábjain keresztül is?
- A legfontosabb, hogy keressük Istent. Nélküle senki nem lehet boldog.
Láthatjuk, hogy manapság rengetegen próbálnak tőle eltávolodva boldogulni, mondván se ő, se az egyház ne
szóljon bele az életükbe. Viszont, ha
ők tudnák, hogy mi a boldogság forrása, ma csak vidám és elégedett embert látnánk szerte a világon. Tapasztalataim szerint viszont sok a boldogtalan, ennek oka pedig az, hogy ők Isten
nélkül próbálják élni az életüket. Az Istennel való kapcsolatvesztés pedig így
nemcsak az örök üdvösség, hanem a
földi élet boldogságának elvesztését is
jelenti. Tehát mindenkinek azt tudom
tanácsolni – keressük az Urat, hiszen
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az egyház ma is tud segíteni mindenkinek abban, hogy a földi életben, és az
üdvösségben is boldogságra találjon.
Palkó Zsolt

Veres András 1959. november 30án született Pócspetriben.
Középiskolai tanulmányait 1974-

1978 között a Győri Bencés Gimnáziumban végezte.
Az egri érsekség szeminaristájaként
teológiai tanulmányait előbb az Egri
Hittudományi Főiskolán, majd a budapesti Hittudományi Akadémián végezte.
1983-88 között a római NémetMagyar
Kollégium
növendékeként előbb a Pápai Gergely Egyetemen, majd pedig az Alfonsiana Egyetemen tanult, ahol morálteológiából
licenciátust szerzett.
1986. augusztus 2-án szentelték
pappá Nyíregyházán.
1988-1990-ig Mezőkövesden káplánként végzett lelkipásztori munkát.
1989-ben doktori fokozatot szerzett
a budapesti Pázmány Péter Hittudo-

mányi Akadémián.
1990 és 1996 között az Egri Papnevelő Intézet teológiai tanára és prefektusa.
1994-1996-ig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának docense.
1996-1998 között a Római Pápai
Magyar Intézet rektora.
1998 óta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára.
1999. november 5-én II. János Pál
pápa cissai c. püspökké nevezte ki.
2000. január 6-án II. János Pál pápa
püspökké szentelte Rómában a Szent
Péter-bazilikában.
					
(Forrás: brenner.hu)

Orgonistáink nyara
Több szempontból is büszkeség tölthette el a püspökmolnári római katolikus egyházközség híveit a nyáron, hiszen több kántoruk is jeles napot ünnepelt a közelmúltban. Lássuk a részleteket!
Nincs talán olyan lakó községünkben, aki ne hallott volna még özv. Kovács Károlynéról, mindenki Mariska
nénijéről, aki 1953-ban kezdte a kántorkodást községünkben. A szocialista rendszer legkegyetlenebb éveiben is
Isten és az egyházközség szolgálatában
állt, és amennyiben egészsége engedte,
nem múlhatott el vasárnapi szentmise
az orgonajátéka nélkül. Augusztus első
vasárnapján Burusán József, vasvári
esperes, községünk egykori plébáno-

sa köszöntötte Mariska nénit kántorrá avatásának 60. évfordulója alkalmából. Dr. Veres András, megyés főpásztor erre az alkalomra emlékplakettet is
ajándékozott neki, további jó egészséget és erőt kívánva neki a további éveire.
Azonban a nyár nemcsak az ő jubileuma miatt marad érdekes, hanem
egy másik helyi orgonista koncertjéről sem. Az ifjabb generációt képviselő
Sipos Péter ugyanis a vasvári plébánia-

templomban adott színvonalas hangversenyt július 20-án, szombaton este.
A repertoárt Bátai Eszter énekhangja
színesítette, a nagyérdemű pedig több
barokk klasszikust is hallhatott a páros
előadásában. A darabok között rövid
zenetörténeti kommentárok hangzottak el kiegészítésként, így a templom
közönsége nemcsak az igényes zene élményével, hanem annak történetével
is gazdagodott.
			
Hírözön

barátkoznunk a közoktatás valamen�nyi résztvevőjének: fenntartónak, iskolahasználóknak egyaránt.
Megváltozott a tankönyvellátás folyamata, az első évfolyamos tanulók
térítésmentesen kapták meg tankönyveiket, munkafüzeteiket. Ezek a tankönyvek az iskolai könyvtár állományába kerülnek.
Ha ezeket a tanuló összefirkálja,
megrongálja, akkor a szülőnek a tanév
végén ki kell fizetnie. Szeptember 1-től
bevezetésre került első és ötödik osztálytól kezdve felmenőrendszerben a
hit- és erkölcstan tanítása. A mindennapos testnevelés újabb két évfolyamra való kiterjesztése iskolánkban nem
okozott gondot, hiszen a személyi és

tárgyi feltételeink lehetővé teszik az
oktatást.
Az idei tanévkezdéskor az új köznevelési törvény előírásait kell figyelembe venni a tanulók iskolában való
tartózkodásával, eszerint a tanulóknak kötelességük a 16 óráig szervezett
egyéb foglalkozásokon részt venni.
Ezek a szabályok minden tanulóra érvényesek. Ugyanakkor a szülő írásban
kérheti, és az igazgató engedélyezheti,

Becsengettek…
A kánikulai napokkal teli nyári szünet végeztével 2013. augusztus 29-én
újra megszólalt a Prinz Gyula Általános Iskola tanévnyitó ünnepségén az
iskola csengője.
Ez összesen 93 tanulónak, köztük 13
első osztályosnak jelezte, hogy a gondtalan pihenés után kemény munkával
teli napok következnek.
„Olyan lesz a jövő, mint amilyen a
ma iskolája.”
Szent-Györgyi Albert gondolataival
köszöntöm az újság valamennyi olvasóját. A professzortól származó idézet
minden tanévre, de különösen az idei
évre nagyon találó.
A 2013/2014-es tanévben sok újdonsággal kell szembenéznünk, meg-
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hogy a diák a tanórák és a szabadon választott órák után hazamehessen. Alsó
tagozaton tizenöt szülő élt ezzel a lehetőséggel, felső tagozaton hat tanuló
marad 16 óráig. Tanulóinknak számos
programot biztosítunk ebben a tanévben. Szakkörökön, sportfoglalkozásokon vehetnek részt a gyerekek, de nem
feledkeztünk meg a tehetséggondozásról és a felzárkóztató órákról sem.

Az autóbusz menetrendjének szeptember közepétől történő megváltozása megkönnyíti a két település közötti közlekedést, így a tanórák és a szabadidős foglalkozásoknak a megtartása könnyebbé vált.
Végzős tanulóink a napokban elkezdték a megismerkedést a megye
középiskoláival, hisz elkezdődött a
nyílt napok időszaka. Reményked-
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jünk, hogy a közoktatásban bekövetkezett változás nem megy a tanulás rovására, hiszen mindezek célja, hogy a
diákok hasznosan töltsék el idejüket,
új ismeretekkel gazdagodjanak és ezeket használni is tudják majd.
Kívánok mindenkinek eredményes
tanévet!
Smolczer Tibor
intézményvezető

„Lehullott egy falevél, szelek szárnyán útra kél”
A hosszú szünet után a falu utcái újból benépesülnek. Óvodába, iskolába
siető gyerekek és az őket kísérő szülők
képe fogad bennünk reggelente.
Az óvodából reggelente még egyegy gyermek sírása is kihallatszik, hiába, nehéz az anyától, apától való elszakadás.
Óvodánkba jelenleg húsz kisgyermek jár, és még az elkövetkező hónapokban három gyermeket várunk.
Létszámunk ideálisnak mondható, így
biztosított a gyermekekkel való egyéni és differenciált foglalkozás. Az új
év számos újdonságot hozott az óvodai életében a köznevelési törvény fokozatos bevezetésével. Erről szülői értekezleten sokat beszéltünk a szülők-

kel. Jövő év szeptemberétől bevezetésre kerül a kötelező óvodába járás három éves kortól. Püspökmolnáriban a
szülők nagy többsége eddig is igyekezett gyermekét ettől a kortól óvodába
járatni.
A nyár folyamán költségvetési keretből ki tudtuk cseréltetni az óvodai fektetőket. Az új ágyak modernek, megfelelő méretűek, légáteresztők, és a gyerekek szerint „jó rajt feküdni”. Örülünk, hogy a fenntartó önkormányzat
biztosította erre az anyagi fedezetet,
ami nem volt kis összeg.
Gyermekeink az idén is készültek
a szüreti felvonulásra, ami nagy élmény volt számukra. A szüreti utáni
napon – vasárnap - kézműves foglal-

kozást tartottunk, ahová rossz idő ellenére sokan eljöttek. Tovább folytatódik az óvoda udvarának virágosítása, a
BAKKER Kertészettől pályázat útján
megkaptuk a tavaszi virághagymákat
is, amit a gyerekekkel közösen ültettünk el. Ezzel is biztosítani szeretnénk,
hogy gyermekeink minél szebb, esztétikusabb környezetben töltsék mindennapjaikat.
Kránitz Józsefné
óvodavezető

Idén is falunapoztunk egy jót…
Programok széles választéka, izzasztó hőség, jó hangulat – minden adott
volt a falu lakosságának a szórakozásához az idei püspökmolnári falunapon.
Ezúttal is volt kispályás foci, 11-es rúgó verseny és vizifoci, újdonság volt a
rodeóbika, amelyet a bátrak többször is megültek. Míg délelőtt a kulináris élvezeteknek – főzőverseny - hódolhatott a nagyérdemű, estefelé már a kulturális műsoroké volt a főszerep. Felléptek a gersekaráti kötélugrók, a rábahídvégi
dalárda, a helyi nyugdíjas klub énekkara, a győrvári Nefelejcs Tánccsoport a
kármentők Együttessel, Éder Gabee és Monita, valamint a nap sztárvendégeként Matyi és a Hegedűs is. A rendezvényt tűzijáték és hajnalig tartó bál zárta.

A rodeóbika megszelidítésével a falu elöljárói is megpróbálkoztak...

A kispályás foci győztesei.

Bajban a zsűri - mind finom, de csak egy győzhet!

Egy kis citeramuzsika Hídvégről.
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Légitámadások a molnári vasútállomás ellen
Hazánk német megszállása (1944. március 19.) után teljes erővel bontakozott ki
az amerikai és angol (majd a román átállás
után a román és a szovjet) légitevékenység
a magyarországi közlekedési és ipari célpontok ellen. A Sopron-kanizsai vasútvonal valamennyi állomása és vonali őrhelye egy-egy láncszemét képezte annak a figyelőhálózatnak, amely a légtérben megjelent repülőgépek útját figyelte. E gépek
hónapokig csak átrepültek a vasútállomások felett, a bombaterhüket távolabb dobták le. Nyártól kezdve azonban az angolszász repülők megkezdték a vadászatot a
kisebb vasútállomásokra, sőt a vonatszerelvényekre is. A mozdonyok messzire felszálló füstje ugyanis könnyű célponttá tette őket. 2-3 ilyen, a molnári vasútállomás
és az itteni vonatok elleni légitámadásról
van tudomásom (e számbeli bizonytalanságot később megmagyarázom.)
Az első támadásra 1944. október 12én került sor. 15.10-kor Rábamolnári állomás közelében két ellenséges repülőgép (szövetséges kézbe került német
Messerschmidt típusú vadászgépek) jelentek meg, ezért légiriadót rendeltek el.
Az állomáson tartózkodó 3 vonatszerelvény utasítást kapott, hogy húzzanak ki az
állomásról.
A vadászgépek fedélzeti fegyvereikkel
támadták meg az egyik vonatot, mely 5-6
km/órás sebességgel haladt Szombathely
irányába, az első vasúti őrház közelében.
Péter Béla mozdonyvezető életét vesztette a támadásban: 20 darab, két centiméteres lövedék sorozta végig a testét. Halász
György vonatkísérő későbbi visszaemlékezése szerint mindez a mozdonyvezető
nyugdíjazása előtti napon történt... Kormos Ferenc fűtő pedig megsebesült: a lá-

báról térdtől bokáig leégett a bőr az egyik
oldalon, a teste szilánkokkal volt tele.
Mindketten a nagykanizsai fűtőházhoz
tartoztak.
Akkoriban a helyi körjegyzőnek vagy a
községbírónak kötelessége volt jelentést
készíteni faluja rendkívüli eseményeiről.
A Vas megyei Levéltárban 1944. október
13-áról is van egy fennmaradt beszámoló. Mivel teljesen ugyanolyan történést ír
le (Rábamolnári és Dömötöri között menekült vonatot géppuskáztak repülőgépről, egy személy meghalt), mint az október 12-ei, ezért fennáll a gyanú, hogy ez
ugyanaz az esemény, csak adminisztratív
hiba folytán eltérő dátummal szerepel.
A másik légi esemény sokkal pontosabban dokumentált. 1944. november 20-án
egy Lockheed P-38 J, közismertebb nevén Lightning-típusú amerikai vadászgép
támadta a Rábamolnári állomáson tartózkodó német szerelvényt. Az e típusba tartozó repülőgépek felépítése meglehetősen rendhagyó volt, ugyanis két, függőleges vezérsíkkal rendelkező törzs közé építették be az egyszemélyes pilótakabint és a
fedélzeti fegyvereket magába foglaló gondolát, ezeket a szárny kötötte össze (lásd a
képen). Két motor hajtotta, melyek forgatónyomaték-problémáit ellentétes irányban forgó légcsavarjaikkal oldották meg.
Elsősorban nagy hatótávolságú kísérővadász feladatokra használták.
A támadás során az amerikai 82. vadászcsoport 95. századához tartozó repülőgép bal motorját a vonatszerelvényen lévő
német légvédelmi ágyú eltalálta, az lángra lobbant, majd a gép 3-4 percen belül
Zsennye határában a földbe csapódott és
felrobbant. Mindez 13.15 és 13.30 között
történt. Lezuhanására a zsennyei Verhás

Imre így emlékezett vissza: “11 éves voltam, amikor lezuhant a repülőgép. Tehenet hajtottunk az úton, amikor láttuk,
hogy égve közelít felénk a gép. Az árokba ugrottam és onnan néztem, hogy mi
történik. A gép becsapódott óriási zajjal a
Zsennyét Rumtól elválasztó árok mellé. A
gép farokrésze átrepült az árok másik partjára. Néhány óra múlva ismét elmentünk
az úton, de akkorra már a csendőrök lezárták a területet.”
A gép pilótája a Los Angeles-i Robert
W. Black hadnagy volt, aki nem tudott katapultálni, így bennégett a gépben. A gép
roncsait és a pilóta holttestét elszállították.
Black hadnagy sírja ma a belgiumi Neupré
városánál lévő Amerikai Katonai Temetőben van. 2010-ben talajlazítás közben viszont még mindig találtak a gép földbe fúródott roncsaiból mintegy másfél mázsa
alkatrészt (pl. az egyik légcsavarszárnyat),
melyeket a szolnoki Repüléstörténeti Múzeumba szállítottak.
További helytörténeti írások olvashatók
a hetente háromszor frissülő blogomon, a
http://kugi.blog.hu oldalon.
Kuglics Gábor

a Hosszúpereszteg elleni mérkőzés (4-4) és a
sorkifaludi vereség (0-3) alkalmával vesztettek
pontot a fiúk, többi meccsüket mind hozták
eddig. Külön öröm, hogy a korábbiktól eltérően a Sziffer István által vezetett csapat gerincét
helyi játékosok alkotják. Ifj. Sziffer István, Babos Ákos, Horváth Szabolcs, Kiss Gábor, Kovács Krisztián, Gaál Norbert, Gyurátz Zoltán,

Pados Patrik és Simon Ádám mind-mind püspökmolnári kötődésű játékosok, akik néhány
„légióssal” kiegészülve jó közösséget alkotnak.
Az őszi szezonból még három meccs maradt
hátra: a mieink itthon fogadják Nemeskolta és
Zanat csapatát, míg idegenben vívják meg csatájukat a nagy rivális, Oszkó ellen. Reméljük,
az eddigiekhez hasonló sikerrel!
Hírözön

Dobogón az újoncok
Bár az előzetes tervekben nem szerepelt, kellemes meglepetés eddig az
idén újjáalakult Püspökmolnári KSK
focicsapatának szereplése a megyei
harmadosztály Szombathely-dél csoportjában. A mieink jelenleg a második helyen állnak, rosszabb gólkülönbségükkel lemaradva a listavezető
oszkóiaktól.
Hat győzelem, egy döntetlen, egy vereség – ez eddig a Püspökmolnári mérlege a
megyei harmadosztályban, és ha azt vesszük,
hogy a csapat idén nyáron alakult újjá, ez bizony megsüvegelendő teljesítmény. Egyedül

