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Modern környezet
– nem csupán horgászoknak

Április elején zárult le az a projekt, aminek keretében a Sporthorgászok Vas Megyei Szövetsége pályázati segítséggel és Püspökmolnári Község Önkormányzatának partnerségével kulturált, vonzó környezet varázsolt településünk horgásztava köré.
Községünkben hosszú ideje hagyomány, hogy a helyi önkormányzat kétévenA ősszel
beruházás
megvalósulását
követően,
április
6-án került
sorvaaz
te
megünnepli
a falu szépkorúit,
valamint
zenés-táncos
műsorral,
ünnepélyes
zárórendezvényre,
ahol
Rodler
Csaba,
községünk
csorával kedveskedik nekik. A Faluház tavalyi felújítása óta először adott otthont
e jeles eseménynek,
amely
soránturisztikai
a fiatalabbakfejlesztés
kifejezhették
köszönetüpolgármester
elmondta:
olyan
történt
közket
és
hálájukat
az
idősebb
generációk
számára.
Ebben
az
évben
ráadásul
isségünkben, amely nem csupán a horgászok, hanem a természetmét
nagynevű
sztárvendég
lépett
színpadra
a
rendezvényen,
hiszen
Udvarbarátok és a közösségi életet kedvelők számára is vonzóbbá tehehelyi Boglárka operetténekes (a képen jobb oldalon) mellett tiszteletét tette
ti Püspökmolnárit az elkövetkezendő években.
Oszvald Marika, a Magyarország-szerte ismert Kossuth-díjas és Jászai MaAz eseményről
szóló összeállításunkat
lapunk 2. oldalán olri-díjas
színész- és énekesnő
is.
vashatják.

Szépkorúak ünnepe

NEUMANN FLÓRIÁN
Szül.: Szombathely, 2018. 02.16.
Neumann
Péter és Verhás
KOVÁCS
ANTALNÉ
Viktórianeve:
gyermeke
Születési
Hosszú Anna
SZALAY
DÁNIEL
Elhunyt:
Szombathely,
Szül.:szeptember
Szombathely,
2015.
1-én 2018. 01.05.
Szalay Zoltán és Breglovics
Melinda gyermeke
NAGY KORNÉL HUNOR ÉS
NAGY ALÍZ BÍBORKA
PÜSPÖKMOLNÁRI
Szül.: Szombathely, 2017. 09.14.
HÍRÖZÖN
Nagy Ádám
és Kelemen Ágnes
gyermeke
NAGY
FRUZSINA Község
Püspökmolnári
Szül.: Szombathely, 2018. 01.16.
Önkormányzatának
lapja
Nagy
Szabolcs és Fáncsi Gréta
XVI. évfolyam 4. szám
gyermeke
FRITZ
MÁTÉnegyedévente
Megjelenik
Szül.: Szombathely, 2018.03.08.
350 példányban
Fritz Roland és Horváth
ISSN
2061-8484
Alexandra
gyermeke
folytatás aFelelős
3. oldalon
kiadó:

Püspökmolnári Község
PÜSPÖKMOLNÁRI
HÍRÖZÖN
Önkormányzata
Püspökmolnári
Község
Felelős
szerkesztő:
Önkormányzatának lapja
Palkó
Zsolt
XIX.
évfolyam
1. szám
Megjelenik negyedévente
Következő
lapzárta:
350 példányban ISSN 2061-8484
2016.
január
Felelős
kiadó: 1.
Püspökmolnári
E-mail:Község
Önkormányzata
pmhirozon@gmail.com
Felelős szerkesztő: Palkó Zsolt
Következő lapzárta: 2018. augusztus 1.
E-mail: pmhirozon@gmail.com

PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN

Modern környezet
– nem csupán horgászoknak

A rendezvényen beszédet mondott V. Németh Zsolt, a Vidékfejlesztési Minisztérium vidékfejlesztésért felelős államtitkára,
községünk országgyűlési képviselője is, aki kitért a horgászat magyarországi hagyományaira, valamint arra is, hogy a turisztikai
fejlesztésekre nem csupán országos, hanem térségi és kistérségi
szinten is egyre több forrás jut.
Puskás Norbert, a Sporthorgászok Vas Megyei Egyesületének

te, több lánctalpas kotró dolgozott
a tereprendezési munkálatok során, a tuskók eltávolítása mellett
a cserje- és bozót irtása is komoly
feladatnak bizonyult. Kiemelte, a
tó immár harmincnál is több, 5-18
m2 területű horgászhellyel rendelkezik, a félsziget sétány létesült, tizenegy padot, valamint két fedett
beülőt is létesítettek.
Az
eseményen
felszólalt
Majthényi László, a Vas Megyei
Közgyűlés elnöke is, aki elmondta, a fejlesztések nem csupán a
vasvári járást, hanem az egész megyét vonzóbbá teszik a jövőben.
Méltatta a Sporthorgászok Vas
Megyei Egyesületének munkáját,
bízva abban, hogy a püspökmolnári beruházásból megyeszerte
fognak profitálni horgászok és turisták egyaránt.
Az ünnepélyes szalagátvágást

ügyvezető igazgatója számszerűsítette is a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatában leírtakat. Ebből kiderült, a
helyi tó rendbetételére 9.391.650
Ft támogatás érkezett. Hozzátet-

követően ünnepélyes haltelepítésre is sor került: a sporthorgász
egyesület 25 éves fennállásának
alkalmából 25 darab, 5 kg feletti
ponty került a tóba.
Hírözön

Rég nem látott turisztikai fejlesztés zajlott községünkben a tavasz folyamán – a több mint 9 milliós forrásból teljesen új köntöst kapott községünk horgásztava, a helyiek által csak „nagytónak” nevezett, népszerű
horgászvíz. A hivatalos átadásra április 6-án került sor, amelyen a szalagátvágás mellett haltelepítésre is sor került.
Akadálymentesített stég, szalonnasütő helyek, esőbeállók, padok, egy homokozó, illemhelyiség,
lépcsővel ellátott horgászhelyek
– mind-mind olyan újítások, amelyek a Sporthorgászok Vas Megyei Egyesületének sikeres pályázat révén Püspökmolnáriban is
megvalósultak.
Rodler Csaba polgármester köszöntőjében elmondta, Püspökmolnáriban a Rába közelségének
és a hátrahagyott kavicsbányának
köszönhetően mindig is nagy hagyománya volt a horgászatnak, kiemelve,
hogy a mostani fejlesztések nem csupán a halak miatt
érkezőknek szólnak
– szeretné, ha idővel
a természetet kedvelő helyiek és vendégek is rendszeres
látogatók lennének
a tónál, sőt, idővel
rendezvényeket is
lehet majd hozni
a tóhoz. Az impozáns, igényes természeti környezet
ehhez már adva van.
Egyúttal megköszönte a Sporthorgászok Vas Megyei Egyesületének támogatását,
amelynek köszönhetően a horgásztó egyike lett annak a nyolc
helyszínnek, ahol megvalósultak a
már fent említett beruházások.
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Kormánypárti fölény
2018. április 8-a vasárnap az országgyűlési választások jegyében telt
el. A helyi érdekeltségű információkat és statisztikát a valasztás.hu segítségével szedtük össze.
Ahogy az első ábrából is látszik, Püspökmolnári 689 választásra jogosult állampolgárából 516 élt szavazati jogával, ez pedig csaknem
75%-os részvételi arányt jelent. Összehasonlításképpen fontos megjegyezni, hogy az országos átlag csak 69.5% volt. A helyi részvételi
adatok 2014-hez képest is jelentős javulást mutattak: négy éve csupán
64%-osnak bizonyult a részvételi kedv, úgy, hogy akkor több választásra jogosult állampolgár járulhatott az urnákhoz. A képviselőkre leadott szavazatok között összesen négy érvénytelent talált a számlálóbizottság.
Ami az átjelentkezett szavazókat illeti, a jogszabályok adta lehetőséggel 11-en éltek, ők mind le is adták voksukat a faluházban kialakított szavazókörben.

ANYAKÖNYVI HÍREK
HALÁLOZÁS
VARGA ISTVÁN
Körmend, 2018. március 16.
CSEJTEY LAJOSNÉ (szül.:
Bencsik Etel)
Szombathely, 2017. december 8.
DANKA PÉTERNÉ (szül.:
Németh Zsuzsanna Margit)
Elhunyt: Szombathely, 2018.
január 21.
HÁZASSÁGKÖTÉS
ABÉER ILONA ÉS JUHÁSZ
FERENC
Vasvár, 2018. március 27.
BREGLOVICS MELINDA
ÉS SZALAY ZOLTÁN
Vasvár, 2017. szeptember 16.
SOMOGYI PETRA ÉS PUPOS KRISZTIÁN
Szigliget, 2017. szeptember 29.
SZABÓ BÉLA ADRIÁN ÉS
CSÁSZÁR REBEKA
Szombathely, 2017. december 9.

Ami a képviselő-jelölti szavazatokat illeti, V. Németh Zsolt, a Fidesz-KDNP jelöltje 2014 után ismét
elsöprő győzelmet aratott, megszerezve a szavazatok több mint 75 %-át. Ez minimális emelkedést jelent a
négy évvel ezelőtti (73%) eredményhez képest. Részletek az alábbi táblázatban találhatóak.

A pártlistás szavazatok esetében is kormánypárti fölény volt tapasztalható, a Fidesz-KDNP ugyanis
csaknem a szavazatok háromnegyedét kapta. Ez az arány minimális, 2%-os emelkedést jelent a négy évvel
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„A hulladék nem szemét” prograezelőtti eredményekhez képest. A részletek a következő táblázatban
mon
vett részt iskolánk ötödikesekolvashatóak:

Hírözön

A Prinz Gyula Általános Iskola hírei
2018 első igazi eseménye a félévzárás volt, az értékeléseket természetesen nem mindenki egyformán élhette
át. Az eredmény a hozzáadott értékkel
volt egyenrangú - volt, aki az iskolát „munkahelynek tekintette, és volt
olyan, aki csak iskolába járt. Szerencsére az előbbiek voltak a meghatározóak. Az iskola tanulóinak magatartási átlaga: 4,86; szorgalmi átlaga: 4,36.
Az érdemjeggyel történő tanulók
tanulmányi átlaga iskolai szinten 4,4.
A feltüntetett számoknak örüljünk,
célunk az, hogy év végére is hasonló
eredményeket érjenek el tanulóink.
1882. január 11-én született iskolánk
névadója, Prinz Gyula geológus, geográfus, néprajzkutató. Községünk híres
szülöttjére koszorúzással, vetélkedővel,
filmvetítéssel és tematikus kézműves
foglalkozásokkal emlékeztünk
Januárban zárult a Vadonleső: az Év
Emlőse internetes játéka, melyen Tóth
Emese (8.o.) és Tóth Noémi (6.o.) is
remekelt.

Az idei farsangi rendezvényünk is
fergetegesre sikerült. Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult bármilyen
módon is!
Végzős tanulóink továbbtanulási
lapjait határidőre elküldtük. Öröm
számukra, hogy mindannyian az első
helyen megjelölt intézmény tanulói
lesznek szeptembertől.
Érdekes és különleges alkotással
neveztek a hatodikos lányok (Frank
Liliána, Tóth Noémi, Tóth Laura és
Rigler Anna) az oszkói Hegypásztor
Kör „Újra-alkotás” című, környezetvédelmi, az újrahasznosítással kapcsolatos pályázatára. A váza, ceruza-,
evőeszköz-, szalvéta- és szívószáltartó
praktikus, vidám, olcsó és csak újra
felhasznált anyagokból (CD, PETpalackok stb.) készült. Ennek folytatásaként részt vehettek Győrváron
a Pannon Térségfejlesztő Egyesület
"Újra-alkotás" című alkotói pályázattal kombinált akadályversenyén, ahol
elismerő oklevéllel és ajándékokkal
jutalmazták tanulóink munkáját.

ből, hatodikosokból és hetedikesekből álló csapata. A tizenkét tanuló jól
érezte magát a Csodaszarvas Tájparkban, miközben PET-palackot préseltek, hulladékból csónakot építettek,
komposztot gereblyéztek és sok egyéb
hasznos dolgot megtudtak a környezetvédelemről.
Babos Réka 7. osztályos tanulónk
az előkelő 15. helyen végzett a Zrínyi
Ilona matematikaverseny megyei fordulóján. Réka a Varga Tamás matekversenyen is remekelt: ott 5. helyezést
ért el. Ezúton is gratulálunk neki!
Az Éneklő Ifjúság rendezvényen a
szombathelyi Bartók teremben vettek
részt iskolánk tanulói. A fellépő kórusok műsorát hallgatták és a népdalokat a több mint 200 fiatallal együtt
énekelték. Az 5. és 6. osztályos lányokat Biró Annamária tanárnő kísérte a
rendezvényre, aki egyben az egyik közösen énekelt népdalt is vezényelte.
Március 23-án a felső tagozaton
idén is megemlékeztünk a lengyelmagyar barátság napjáról. Az ötödikes lányok éneke mellett elültettük
a lengyel-magyar barátság kisfáját,
amely elsősorban a Prinz suli és a
wegierski testvériskolánk barátságát
szimbolizálja. Ha eljön a jó idő, a kisfa
kiköltözik az iskolakertbe. Egyúttal
lengyel testvériskolánk is megemlékezett március 23-án a lengyel magyar
barátságnapjáról. A wegierski diákok
reggel a tornateremben gyűltek össze,
hogy Magyarországról és a két iskola
barátságáról beszéljenek. A harmadikos lányok magyarul elénekelték a
„Repülj madár” népdalunkat, a negyedikesek igazi magyar paprikás szalámis szendvicseket, míg a legkisebbek
magyar zászlókat készítettek. Minden
osztálynak magyar nyelv órája volt,
közben a helyi asszonyok gulyáslevest
főztek, amit a nap végén közösen fogyasztottak el.
A DÖK idén első alkalommal
rendezte meg a páros biliárd házibajnokságot. A szeptember óta folyó
ütközetekből márciusra alakult ki a
döntő párosítása, ahol a Pásti Iván
– Polgár Edmond páros diadalmaskodott, miután óriási küzdelemben
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legyőzték a Sipos Roland – Sipos
Ákos duót. Ezúton is gratulálunk
nekik!
Madarak és Fák Napja Országos
Verseny területi fordulóját rendezték
nemrég Szombathelyen, amelyen iskolánk első alkalommal indult. Két
csapatunk tagjai: Frank Liliána, Tóth
Noémi, Rigler Anna illetve Molnár
Csaba, Kovács Rajmond és Pásztor
Larion. Gratulálok a versenyen résztvevőknek!
Arany János országos vers-, énekelt
vers és prózamondó versenyt rendeztek Vasváron, ahol iskolánkat három
tanuló is képviselte. Márfi Szandra
József Attila Rejtelmek c. versét énekelte el, míg a prózamondók huszonhat fős mezőnyében Pásti Iván egy
Lackfi János részlettel, Jobbágyi Kíra
pedig Móra Ferenc írásával állt a zsűri
elé. Mindhárom tanulónknak ezúton
is gratulálunk!
2108. március 24-én Kőszegen, a
Béri Balogh Ádám Iskola tortatermében rendezték meg a megyei terematlétikai verseny döntőjét. Iskolánkat
Farkas Máté és Pónácz Márk képviselte. Farkas Máté ötösugrás versenyszámban indult, Smolczer Tiborné
Gyöngyi néni kérését betartva sikerült
az utolsó ugrásával maga mögé utasítani a mezőnyt, ami számára az első
helyet jelentette.
Pónácz Márk erős mezőnyben indult, zömmel 8. osztályos tanulók voltak a versenytársai. A hat fős döntőbe
bekerült. Ezután is minden dobásában
javított, egyéni eredményét megjavítva szerezte meg a hatodik helyet. Reméljük, hogy mindkét tanulónk szívesen emlékezik vissza erre a versenyre.
Gratulálunk mindkettőjüknek!
Március 27-én a Horváth Boldizsár Szakgimnáziumban zajlott a víz
világnapja alkalmából megrendezett
természettudományos
vetélkedő,
amelyen a Babos Réka; Kovács Rajmund és Molnár Csaba alkotta csapatunk 3. helyezést ért el.
A költészet napja alkalmából a Bertha György Művelődési Ház közös
szervezésben versmondó versenyt
szerveztünk, ahol mindenki saját költeményével indult. Zseniális költemények születtek a legkülönbözőbb
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témakörökben. Szerencsére a zsűri is
jó formában volt, jobbnál-jobb kategóriákat kreált a győzteseknek, így
aztán mindenki valamiben a legjobb
lett! Köszönjük Borsitsné Pásti Rita
néninek a sok szép könyvet, egyúttal
gratulálunk a résztvevőknek!
Győrváron
szerepeltek
iskolánk versíró palántái. Rigler Anna
Eszperente versecske, Tóth Noémi
Évszakok, míg Pásti Iván Antilop
című költeményét adta elő nagy sikerrel.
A tanév rendjének megfelelően pályaorientációs napot tartottunk iskolánkban. A felső tagozatosok a lovász
és a kárpitos szakmákkal élet közelből,
az alsósaink a fodrász mesterséggel és
a rendőrség munkájával ismerkedhettek meg az életkoruknak megfelelően.
Április 25-én lezajlott az alsósok
helyi szervezésű kistérségi mesevetélkedője. Nyolc csapat versengett
egymással, a feladatok kortárs meseírók meséire épültek. Az első helyezést - nagyon szoros versenyben - az
Alsóújlakról érkezett csapat érte el, a
második és a harmadik helyezett a két
hazai színekben induló csapat lett.
Megérkeztek a hetedikes lányok
emléklapjai, amelyek arról tanúskodnak, hogy a Hermann Ottó Kárpátmedencei Biológia Verseny megyei
fordulójában Jobbágyi Zsófia és Babos Réka vett részt eredményesen.
Remekül szerepelt csapatunk a
gersekaráti helyesíróversenyen. Babos Réka (7.o) az első, Szalai Fanni
(8.o) a második, Pók Emma (5.o),
Frank Liliána (6.o), Jobbágyi Zsófia
(7.o) és Farkas Zsáklin (8.o) a harmadik helyen végeztek. A csapatot még
Jobbágyi Kira (5.o) és Rigler Anna
(6.o) erősítette. Ugyancsak sikeresen
szerepeltek fiaink az
egervölgyi
labdarúgó
tornán. A 7-8. osztályosoknál két csapatunk
közül az egyik hozta el
a győzelemért járó serleget, míg a másik csapat
a 2. helyezést ért el. 5-6.
osztályos csapatunk 3.
lett.
Az Eger völgyön
évente megrendezendő

„Kisiskolák matematika versenyén”
tanulóink ismét jól teljesítettek. Babos Réka egyéni 3.helyezést; az 5-6.
osztályosok csapata ( Jobbágyi Kíra;
Frank Liliána; Pásti Iván) szintén harmadik helyezést ért el. A versenyen iskolánkat Molnár Csaba és Sipos Roland képviselte.
Azt hiszem, hogy az előbbiekben
felsoroltak hűen tükrözik, hogy mindennapos teendők mellett, ami a tanulást jelentette mindenkinek volt
teendője. Ha az előttünk álló feladatainkra rátekintünk, a folytatás sem
tűnik egyszerűnek. Az év végi hajrá a
tanulásban, az országos tantárgyi felmérések lebonyolítása, a tanév zárása
mindenkit kemény munka elé állít.
Nem beszélve arról, hogy a 7. osztályosaink a „Határtalanul” program
keretében Erdélyben töltenek el négy
napot. Ezt követi a várva várt Lengyelországi út, ami újabb kihívást
jelent mindannyiunk számára. Remélem, hogy az újság következő számában csupa örömteli, élményekkel
gazdag beszámolóval jelentkezhetek,
jelentkezhetünk.
Természetesen az itt felsorolt eseményekről rengeteg fényképet találhatnak a kedves olvasók az iskolánk
facebook oldalán illetve a községek
weboldalain.
Smolczer Tibor
igazgató
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Március idusán

Fergeteges farsang
Püspökmolnáriban
Vidám, jelmezes műsorral egybekötött mulatságra került sor
községünk faluházában, február
3-án, szombaton. A helyi önkormányzat jóvoltából megvalósuló
eseményre szép számmal érkeztek a meghívott vendégek, ahol
a nevetés és móka mellett finom
falatokból se volt hiány.
Az elmúlt években Püspökmolnári közösségi élete látványosan
fejlődött, ennek köszönhetően
egyre több rendezvénynek jut
hely a naptárban. A községben
ténykedő csoportok készségesen
segítik egymást ezek lebonyolításában, a legaktívabbak közé talán
a nyugdíjas klub tagjai tartoznak,
akik minden év őszén meghívják
a falu vezetőit valamint a főbb
programok résztvevőit egy finom
vacsorára. Immár hagyománnyá
vált, hogy viszonzásképpen az
önkormányzat is hasonló módon

kedveskedik nekik, farsangra időzítve a meghívást.
Ahogy az elmúlt évben is, a település asszonykórusa – néhány
úrral kiegészülve – műsorral készült, amelyet a nagyérdemű kitörő tapssal fogadott. A színes produkcióból tökéletesen látszódott,
miként szalad az élet: miként lesz
csecsemőből óvodás, kisgyermekből felnőtt, a lányból menyas�szony, fiúból vőlegény – mindezt
egy vicces, zenés időutazással fűszerezve.
Az előadást kísérő ovációt finom
vacsora követte, majd előkerültek
a jól megpakolt farsangi fánkos és
kráflis tányérok is, így mindenki
kedvére lakmározhatott. Arról
pedig, hogy a kalóriák becsületesen le legyenek dolgozva, egészen
hajnalig tartó zeneszó gondoskodott. Táncra perdült idős és fiatal egyaránt, alaposan megadva
a módját a farsangi időszak és a
sikeres közösségi együttműködés
megünneplésének.
Hírözön

A szabadságot kivívó államférfiak törekvéseit követnünk,
a forradalom emlékét őriznünk
és ápolnunk kell – többek között ezekkel a gondolatokkal ünnepelte meg községünk
1848. március 15-ét ebben az
esztendőben is.
A forradalom és az ahhoz
kapcsolódó
szabadságharc
megünneplése már évtizedek
óta hagyomány községünkben,
az idei rendezvényre március
14-én, szerdán este került sor.
Az egybegyűlteket a Himnusz
eléneklése után Palkó Istvánné
köszöntötte, majd az énekkar

adta elő az alkalomhoz kötődő dalcsokrát, Piri Vivien pedig ezúttal is népdallal készült.
Az általános iskolások Sipos
Ákos felkészítésével immár sokadszor is színvonalas műsorral emlékeztek meg a magyar
szabadság nagy napjáról, majd
Rodler Csaba, Püspökmolnári
polgármestere is megosztotta gondolatait a jelenlévőkkel.
Községünk első embere kiemelte, az őseink által meg-
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szerzett szabadságot köteles- olyan magától értetődő legyen,
ségünk megőrizni, amennyiben mint elődeiknek.
azt veszély fenyegetni, késznek
A rendezvény végül a Szózat
kell lennünk megvédeni, hogy a eléneklésével zárult.
későbbi generációk számára is
Hírözön

Továbbra is a megye legbiztonságosabb
települései között

Májusfát
állítottunk
Immár harmadik éve annak,
hogy községünk lelkes lakosai
a Faluház udvarán jókedv és
némi étel-ital kíséretében má-

Községünk civil szervezetei az év első felében megtartották éves közgyűléseiket, így a Püspökmolnáriért Polgárőr Egyesület is számadást
készített az elmúlt esztendő munkájáról, de természetesen szó esett az
idei tervekről is. A rendezvényre március 24-én került sor a faluházban.
Rodler Tamás, az egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket a püspökmolnári polgárőrök
közgyűlésén, külön kiemelve a
meghívott vendégeket: Rodler
Csaba polgármestert, Dr. Házy
Béla rendőr ezredest, a vasvári
rendőrkapitányság vezetőjét, valamint Csizmazia Ernőt, községünk körzeti megbízottját.
Az elnök ezt követően részletesen beszámolt a szervezet
2017. évi működéséről, kiemelve,
hogy a tagság
rendszeresen
teljesíti szolgálati kötelezettségeit,
beleértve a
Mindenszentek ünnepe
alatti fokozott
járőrözést.
Hozzátette, a
megyei szervezet is fokozottan támogatja a törekvéseiket,
hiszen a Vas Megyei Polgárőr
Szövetségtől is jelentős összeget
kaptak, amit eszközök és ruházat
beszerzésére kívánnak fordítani a
jövőben.
Az eseményen Rodler Csaba
polgármester megköszönte a tagság Püspökmolnári biztonságá-

ért tett fáradhatatlan munkáját.
Kiemelte, a rendőrséggel közös
együttműködés azt eredményezte, hogy községünk a környék talán legbiztonságosabb települése.
Dr. Házy Béla rendőrkapitány
kiemelte, minden bizonnyal a
helyi polgárőrök nagyszerű munkája is hozzájárul ahhoz, hogy
a vasvári kapitányság területén
2016-hoz képest 30%-kal csökkent a bűncselekmények aránya.
Emellett arra kérte a polgárőrö-

ket, továbbra is járjanak nyitott
szemmel, figyelmeztessék a lakosságot a bajra, hiszen a megelőzésnek kulcsfontossága van a
biztonság megőrzésében.
A rendezvény a tavalyi szolgálatért járó elismerések átadásával
és vacsorával végződött.
Hírözön

jusfát állítanak. Április utolsó
szombatján mindenre elszánt
csapat ugrott neki műveletnek,
amely során először erős markú
urak tették helyére a fát, majd a
mindig kreatív hölgycsapat öltöztette tavaszi díszekbe május
legfőbb szimbólumát.
A következő eseményre se
kell már sokat várni: a műsorral egybekötött kitáncolásra
június 2-án, szombaton kerül
sor, amelyre községünk önkormányzata mindenkit sok-sok
szeretettel vár!
Hírözön
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Lezárult az értékfeltáró projekt
2017-ben a Lakitelki Népfőiskola Vasvári Értékfeltáró Kollégiumának
lelkes fiataljai kemény fába vágták a fejszéjüket: arra vállalkoztak, hogy
a Vasi Hegyhát összes településén feltérképezik a helyi értékeket, majd
ezeket az intézmény segítségével könyvben is megjelenítik.
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rengeteg fotó is készült.
Az egész Vasi Hegyhátra kiterjedő projekt zárókonferenciájára
Vasváron került sor, március 10-én
szombaton. Községünket a segítők
mellett Rodler Csaba polgármester
képviselte, a rendezvényen pedig
beszédet mondott Lezsák Sándor
az Országgyűlés alelnöke, a Lakitelki Népfőiskola alapítója, alapítványának kuratóriumi elnöke,
valamint V. Németh Zsolt a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium államtitkára, a Vasi
Hegyhát országgyűlési képviselője is. Köszöntőjükben mindketten
kiemelték, a projekt nagyszerű
alapja lehet a közeljövőben Vasváron alapítandó népfőiskolának,
amely nemcsak a kisváros, hanem
a környező falvak hagyományainak megőrzéséhez, ápolásához is
hosszú távon hozzájárulhat.
A hallgatók rövid bemutatóját követően állófogadás várta a
megjelenteket, akik közül mindenki kapott a projektzárásra elkészült könyvből is.
Hírözön

2017-ben három főiskolai hallgató, Stumpf Rebeka, Szabó Zsófia Judit és Holczer Balázs több
ízben is járt községünkben, hogy
a Lakitelki Népfőiskola Vasvári
Értékfeltáró Kollégiumának se-

Mihály a hintókészítés rejtelmeibe avatta be őket, míg Gyurátz
György az immár ősi szakmának
számító bognármesterségről mesélt. Kuglics Gábor helytörténész
hosszasan taglalta községünk gaz-

gítségével feltárják Püspökmolnári értékeit. A három hallgató
alaposan felmérte a terepet, a
munkájukba pedig több helyit lakost is igyekeztek bevonni. Balikó

dag történetét, de a gyűjteményből nem maradhatott ki Püspökmolnári híres szülöttjének, Prinz
Gyulának a munkássága sem. A
jegyzetek mellett természetesen

Újabb helytörténeti
könyv Püspökmolnáriról

ri múzeumigazgató mutatta be
a könyvet a nagyszámú érdeklődőknek. Elmondta, hogy a kötet
őt egy újságra emlékezteti, mert
a kilenc fejezet olyan, mintha egy
újság különféle rovatai lennének.
Hozzátette még, hogy szerinte
nincs új a nap alatt, hiszen régen
éppúgy voltak botrányos futballmeccsek, mint napjainkban. A
legfigyelemreméltóbb gondolata
az volt, hogy szerinte érdemes
lenne a Püspökmolnári és Vasvár
közötti közúti hidat helyreállítani. Ezt követően a szerző mutatott be minden fejezetből egy-egy
újságcikket. Végül az érdeklődők
megvásárolhatták a kötetet, me- dig interjút készített a szerzővel.
lyet a szerző dedikált. A bemutaA könyvben közölt 100 újságtóról a Vas Népe is beszámolt, a cikk közül a legrégebbi 1857-es, a
vaskarika.hu kulturális portál pe- legfiatalabb pedig 1995-ben író-

Községünk helytörténeti kutatója, Kuglics Gábor újabb könyvvel lepte meg a falu múltja iránt
érdeklődőket. A „100 újságcikk
Püspökmolnári múltjából” című
könyvbe a kutatásai során fellelt
érdekesebb újságcikkeket válogatta össze.
A kötet bemutatójára március
10-én került sor a Faluházban.
Először Varga Jázmin szavalta
el Benedek Elek: Fecske, fecske
című versét, majd dr. Zágorhidi
Czigány Balázs történész, vasvá-
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dott. A mű kilenc fejezetre oszlik:
A kastély és lakói, Egyházi élet,
Iskolák, tanítók, tanulók, A közlekedés köréből, Malmok, boltok,
kocsmák, Mezőgazdaság, Egyleti élet, Bűnügyek és bulvárhírek,
Mindennapok anno.
A könyv főbb paraméterei:
A/4-es méret, színes borító, fekete-fehér belív. A 100 db újságcikk
100 oldalra fért ki, a könyv pedig
100 példányban jelent meg, helyi
vállalkozók támogatásával, szerzői kiadásban.
Hírözön

Amikor püspök
temetett hercegnőt
– Szenttamáson

PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN
kel bíró hölgyek lehettek. A palotahölgy pedig az udvarhölgyek
egy csoportját alkotta, akik nem
a császári-királyi udvarban laktak.
Az elhunyt halotti anyakönyvi
bejegyzése is fennmaradt. Eszerint a grófné 1856. március 25én, 65 éves korában hunyt el
Bécsben. (Ez a korabeli viszonyok szerint magas kornak – az
újságcikk szerint aggkornak –
számított.) A halál oka tüdőelégtelenség (másképpen tüdőembólia) volt. Temetésére március
30-án került sor Szenttamáson,
a templomban lévő családi kriptában. (A fenti újságcikkben írt
március 27-ei bécsi temetés valószínűleg a gyászmisét jelentette, utána indultak a koporsóval
Magyarországra.)
A halotti anyakönyvi bejegyzésből kiderül az is, hogy a temetési szertartást nem más, mint
a szombathelyi megyéspüspök,
Szenczy Ferenc végezte! Ezt nyilván az elhunyt és családja magas
társadalmi státusza indokolta.
További kb. 850 helytörténeti vonatkozású írásom olvasható
internetes oldalamon, a http://
kugi.blog.hu címen.
Kuglics Gábor

Kutatásaim során egy érdekes
újságcikkre bukkantam a Budapesti Hírlap 1856. március 30-i
számának 3. oldalán. Szó szerint
(korabeli helyesírással) így szól:
„Tolnai gr. Festetics Josephine szül.
hohenzollern-hechingeni herczegnő
temetése Bécsben f. hó 27-n d. u.
(azaz: délután – KG) ment végbe. Az elhunyt, Császárné Ő Felsége csillag-keresztes s palotahölgye
volt, és 65 éves aggkort ért. Hült
tetemeit a sz.-István templomban
szentelték be s aztán Magyarországra a sz.-tamási családi sírboltba szállították.”
Magyarázat a cikkhez: A
Szent István templom németül Stephansdom, sokan inkább
így ismerik. A hölgy pedig férjezett neve szerint gróf Festetics
Lászlóné volt, a Molnáriban élt
Sallér Judit menye, Festetics (II.)
György, a későbbi miniszter anyja. Hohenzollern-hechingeni
Josephine hercegnőként született 1791-ben. A csillagkeresztes
rend tagjai katolikus, és több ősre Gróf Festetics Lászlóné portréja a
visszamenően nemesi felmenők- keszthelyi kastélyból

Futballcsapatunknak jobban megy
a szekér tavasszal

Javuló tendencia

Az ötödikről a negyedik pozícióba ugrott előre a tavaszi fordulók alatt a Püspökmolnári KSK
focicsapata a megyei II. osztály
sárvári csoportjában. A fejleményekről, a szezon végéig aktuális tervekről ifj. Sziffer Istvánt
kérdeztük, aki az ificsapat újbóli
menetelésére is kitért.
-Év elején meglehetősen negatív
hangvételű beszélgetés keretein belül meséltél a csapatot érintő számos
problémáról. Ezek megoldódtak vagy
továbbra is kell velük számolni?
-Való igaz, ősszel több gondunk
volt, főként egyes játékosok hozzáállásával nem voltam elégedett.
Mostanra kissé normalizálódott a
helyzet, a mentalitással nincs gond,
az akarat megvan arra, hogy igazán eredményesek legyünk. Ám az
továbbra is elmondható, hogy nem
túl bő a keretünk, ezen igyekszünk
a következő szezontól változtatni.
Két mérkőzés volt, ahol nem lehettem elégedett, ebből egyet a végén kapott góllal vesztettünk el, a
másiknál tartalékos összeállítással
nem volt esélyünk.
-Tekintve a csapatot körülvevő
tényezőket, reálisnak tartod a negyedik helyezést?
-Mindenképpen. Célunk az,
hogy ezt eredményességgel párosuló jó játékkal megtartsuk az
utolsó három fordulóban. Bízunk
abban, hogy ez sikerülni fog.
-Az ifisták viszont ismét a bajnoki cím kapujában állnak. Idén végre
összejöhet az arany?
-Öt aprócska pont kell a hátralévő három meccsen. Látva az erőviszonyokat és az egész éves formájukat, ezt innen már művészet
lenne elbukni.
Hírözön
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Nyusziváró délután 2018
A horgolók húsvéti kiállítása, a Triola együttes zenés gyermekműsora, csokinyuszi- és tojáskeresés valamint
kézműves-foglalkozás várta azokat a gyerekeket és szüleiket, akik ellátogattak március 24-én, szombaton
délután a faluházba. A község önkormányzata által immár harmadszor megrendezett eseményéről nem hiányozhatott a jókedv, a tánc, és a mosoly, erről tanúskodnak a rendezvényen készült fotók is.
Hírözön

