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Falunapi hangulatban

Július 21-én szombaton immár harmincharmadik alkalommal
került sor a hagyományos falunapra községünk önkormányzatának jóvoltából. A kulturális, sport- és gasztronómiai programok
idén is rengeteg érdeklődőt vonzottak, sztárvendégként pedig az
országszerte nagy népszerűségnek örvendő Groovehouse együttes lépett színpadra, koncertjüket látványos tűzijáték és a hajnalig
tartó mulatság követte. Az eseményről részletes beszámolót a 2-3.
illetve a 8. oldalon olvashatnak.

Szépkorúak ünnepe
Községünkben hosszú ideje hagyomány, hogy a helyi önkormányzat kétévente ősszel megünnepli a falu szépkorúit, valamint zenés-táncos műsorral, vacsorával kedveskedik nekik. A Faluház tavalyi felújítása óta először adott otthont e jeles eseménynek, amely során a fiatalabbak kifejezhették köszönetüket és hálájukat az idősebb generációk számára. Ebben az évben ráadásul ismét nagynevű sztárvendég lépett színpadra a rendezvényen, hiszen Udvarhelyi Boglárka operetténekes (a képen jobb oldalon) mellett tiszteletét tette
Oszvald Marika, a Magyarország-szerte ismert Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas színész- és énekesnő is.
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Falunapi hangulatban

Jókedv, móka, programok sokasága – ezek mind-mind egy püspökmolnári falunap elengedhetetlen kellékei. Jó hír, hogy ezekben idén
sem volt hiány, így a 2018-as rendezvény is sokáig emlékezetes marad
az arra kilátogató helyiek és vendégek számára egyaránt.
Az idei falunap a már-már elmaradhatatlan kispályás-futballbajnoksággal kezdődött, amelynek keretein belül négy csapat
mérkőzött meg. Első helyen a
Lábra gyengék gárdája végzett a
Püspökmolnári U-19 előtt, míg a
harmadik pozíciót a Löwenbrau,
a negyediket a Snapi szerezte
meg.
Amíg ádáz küzdelem zajlott
a futballpályán, a bográcsokban
ízletesebbnél ízletesebb ételek
készültek – a hagyományos főzőversenyre ezúttal tizenkét csapat
nevezett. A repertoárban szerepelt körömpörkölt, halászlé, de
nem maradhatott ki a vargányás
nyúlpecsenye sem. Az eredményhirdetés alkalmával a nevező csapatok mindegyike díjat kapott, a
nagyvonalú és egyúttal rendkívül
elégedett zsűri pedig még különdíjakat is osztott.
Rodler Csaba községünk polgármestere nyitóbeszédében kiemelte, a falunapi rendezvény
megvalósulásában évek óta oroszlánrészt vállalnak a lelkes helyi
közösségek, akik jelenlétükkel,
segítségükkel hozzájárulnak az
esemény lebonyolításának sikerességéhez. Egyúttal gratulált
ahhoz, hogy a Püspökmolnári
KSK U-19-es futballcsapata a
2017/2018-as szezonban megszerezte a megyei II. osztály sárvári csoportjának bajnoki címét,
majd átadta az ezért járó díjat Pék
Zsolt vezetőedzőnek és a csapat
tagjainak.
A jóízű ebéd után már kezdődtek is a délutáni programok a sátor alatt - a legkisebbek kézmű-

ves-foglalkozáson vehettek részt,
vagy éppen az arcfestő segítségével változhattak át kutyává, macskává. Aki egy kis mozgásra is vágyott, az ugrálhatott a légvárban,
de kipróbálhatta a buborékfocit is.
Lajkó Adrienn jóvoltából kicsik
és nagyok egyaránt lóhátra ülhettek, de eközben már a kulturális
darabok is beindultak
a színpadon: először a
Paprika Jancsi Bábszínház előadása szórakoztatta a kicsiket, majd a
Triola Együttes interaktív gyermekműsora
következett. A Capito
Gitárklub fellépése szintén nagy
sikert aratott, a Mira Orient Art
hastáncosai pedig élethű keleti hangulattal
varázsolták el a nagyérdeműt. Emellett sor
került tizenegyes-rúgó
versenyre is, a faluvacsora pedig ezúttal sem
maradhatott el.
Ezt követően a Salsa
La Vida táncegyüttes
vérpezsdítő latin dallamokkal és mozdulatokkal vonzott minél több embert a színpad
elé, majd érkezett az
este fénypontja: Püspökmolnáriban
első
ízben lépett fel a 2000es évek egyik legsikeresebb magyar együttese,
a Groovehouse. A jól
ismert slágereket mindmind hatalmas ováció
követte, a püspökmolnári közönség rendkívül hálásnak
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bizonyult. A koncertet követő
látványos fényparádé, vagyis a
tűzijáték ebben az évben is szemet gyönyörködtetőre sikeredett,
majd a Chubby Band jóvoltából
hajnalig tartó zenés-táncos mulatság zárta az idei püspökmolnári falunapot.
A rendezvényről további képek lapunk 10. oldalán valamint
a www.puspokmolnari.hu weboldalon és községünk Facebook
oldalán találhatóak.
Hírözön

A focipályán is ádáz
küzdelem zajlott az első helyért

Számos régi barát találkozott
hosszú idő után az idei falunapon

A programokat nagy érdeklődés övezte
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Az önkormányzat hírei

A képviselő-testület a településkép védelméről szóló törvény
előírásainak megfelelően elfogadta Püspökmolnári község településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletét, továbbá
ehhez kapcsolódóan felülvizsgálta és módosította Helyi Építési
Szabályzatát.
Önkormányzatunk az általános- és középiskolai tanulók, továbbá a felsőoktatásban nappali
rendszerű képzésben részt vevő
hallgatók részére tanévkezdési
támogatást biztosít az alábbi feltételekkel:
Az általános- és középiskolás
tanulók részére tanévkezdés alkalmával adható települési támogatás összege gyermekenként
10.000,- Ft. A támogatásra jogosult az a gyermek, akinek a
családjában az egy főre jutó havi
jövedelem a 142.500,- Ft-ot nem
haladja meg
A felsőoktatásban nappali rendszerű képzésben részt vevő azon
hallgatók számára 60.000,- Ft
összegű települési támogatás biz-

tosítható, amennyiben családjukban egy főre jutó havi jövedelem
nem haladja meg a 85.000,- Ft-ot.
Az igényléseket a Hivatalban
biztosított formanyomtatványon
lehet benyújtani a szükséges igazolásokkal legkésőbb 2018. szeptember 30. napjáig.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 1364/2018.
(VII.27.) Korm. határozat alapján a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes
gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások
egyszeri természetbeni támogatásban részesülnek.
Háztartásonként 1 darab igénybejelentő lap nyújtható be a Hivatalba 2018. október 15. napjáig,
mely határidő elmulasztása jogvesztő.
Jelen igénylésben: „Háztartás”
fogalma alatt: az egy lakásban
együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személyek közösségét
kell figyelembe venni.
Az igénybejelentő lapon meg kell

jelölni az igényelt fűtőanyag fajtáját, mely később nem módosítható. A kizárólag elektromos fűtési
móddal rendelkező háztartások
nem jogosultak igénybejelentésre.
Az igénybejelentések vonatkozásában a Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatósága
adminisztratív és helyszíni, szúrópróbaszerű
vizsgálatot végez. Amennyiben a
vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő
rosszhiszeműen járt el, az önkormányzatnak szabálysértési vagy
– minősítő körülmény fennállása
esetén- büntető eljárást kell kezdeményeznie.
A jelenleg rendelkezésünkre
álló eljárásrend alapján az önkormányzat kiválasztja azon vállalkozásokat, ahol az igényelt fűtőanyagot majd át lehet venni. Az
ügyfél részére az önkormányzat
hivatalos igazolást állít ki, mellyel
a kiválasztott vállalkozást kell felkeresni és átvenni a fűtőanyagot.
Kissné Mátyás Éva
jegyző
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Tanév után, tanév előtt…
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munka elé állított. Törekedtünk
arra, hogy a kompetenciamérésen
„Tanulás az, ha rájövünk arra, amit már tudunk.
és az idegen nyelvi mérésben az
Cselekvés az, ha megmutatjuk, hogy tudjuk.
érintett tanulók tudásuk legjavát
Tanítás az, ha másokat emlékeztetünk arra, hogy ők is éppolyan jól tudják.
adják vissza.
Mindannyian tanulunk, cselekszünk és tanítunk.”
Június 16-án a hagyományoknak
Richard Bach gondolataival kö- Tervezzük, hogy szeptemberben megfelelően egyszerre búcsúzszöntöm a Püspökmolnári Hír- élménybeszámolót tartunk az is- tunk végzős tanulóinktól és száözön minden kedves olvasóját. A kola tanulóinak és minden kedves mot adtunk a mögöttünk hagyott
2017/2018–as tanév utolsó tanítá- érdeklődőnek. Ezt követte a várva tanév eredményeiről. A délelőtt
si napja egy munkával, feladatok- várt lengyelországi út, ami újabb tíz órakor megszólaló csengőszó
kal, változásokkal teli mozgalmas kihívást jelentett mindannyiunk tíz végzős tanulónak jelentette
napok lezárását jelentette. Ebben számára. Szavakban talán nem is egy korszak végét. Megnyugtató,
a tanévben sem unatkozott egyet- kifejezhető az a vendéglátás, sze- hogy szeptembertől mindannyian
len pedagógus sem, de próbáltuk retet, aminek részesei lehettünk. egy új iskola, egy új szakma megtanulóink elfoglaltságát is meg- Megismerhettük egy másik eu- szerzésében képzelik el jövőjüket.
szervezni. Az év végi eredmények rópai ország történetét, múltját
A ballagási ünnepség után a
mutatják, hogy ki mennyire volt és jelenét. A résztvevők nevében tanév értékelésére került sor.
ebben partner.
köszönöm mindazoknak a segít- Sajnos az idei tanévben két taMég mielőtt az év értékelésére ségét, akik anyagi és egyéb hozzá- nulónknak nem sikerült az előtsor kerülne, szeretném megosz- járulásukkal lehetővé tették a ki- te álló kihívásnak eleget tenni.
tani önökkel mindazokat a tör- rándulás létrejöttét!
ténéseket, amelyeket kölcsönösen A két önkormányzat
átéltünk az újság legutóbbi meg- jelentős összeggel
jelenésétől napjainkig. Májusban járult hozzá a költmegrendeztük a Rába Kupa kis- ségekhez. A lengyel
pályás labdarúgó tornát az alsó partneriskolával kötagozatosok számára, melynek zösen beadott páhelyszíne a rábahídvégi sportpá- lyázat sikeressége is
lya volt. Sportszerű mérkőzések sokat segített, hogy
után végül is a legjobb csapat vi- a résztvevők minél
A lengyelországi kirándulás
hette haza a serleget. Egervölgyön kevesebb önrésszel
során Krakkóban is jártunk
szerepeltek a felsős fiúk kispályás járuljanak hozzá az
labdarúgó tornán: az 5-6. osztá- utazáshoz.
lyosok a 3. helyezést érték el, 7-8.
Természetesen az
osztályosaink versenyében két itt felsorolt esemécsapattal szerepeltünk és sikerült nyekről
rengeteg
elhozni az első és második helyért fényképet találhat
továbbra is a kedves
járó oklevelet és a serleget is.
Csehimindszenten ez évben is olvasó az iskolánk
Vidáman telt a gyereknap
részt vettünk az atlétikai verse- Facebook oldalán ilaz alsó tagozaton
nyen. Tanulóink a legjobb telje- letve a községek web
sítményüket nyújtva méltóképpen oldalán.
képviselték iskolánkat
Az év végi hajA 7.osztályosaink a „Határ- rá a tanulásban, az
talanul” program keretében Er- országos tantárgyi
délyben töltöttek el négy napot, felmérések lebonyocsodálatos környezetben. Az út lításában, a tanév záfárasztó volt, de mindenkit kár- rásával kapcsolatos
pótolt az a sok csodálatos élmény, feladatok elvégzése
Iskolánkból idén tíz tanuló ballagott el
amit átéltünk a kirándulás alatt. mindenkit kemény
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E negatívumot leszámítva a statisztika – a kitöltött bizonyítványok – szép képet mutatnak. Az
első osztályosokat szövegesen
értékeltük, a többi osztályban a
hagyományos értékelést alkalmaztuk. A 83 osztályozott tanuló
közül 19-en kitűnő, 16-en jeles,
38-en jó, 10-en közepes minősítéssel zárta az évet. A tanév végén
80 tantárgyi dicséret került a bizonyítványba.
A mindennapi tanulás, az órákra való felkészülés mellett kiemelt
szerepet fordítottunk a felzárkóztatásra 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
emelnem Pásti Iván 5. osztályos,
Frank Liliána 6.osztályos vala-

Az óvoda hírei
A 2017-2018-as tanév utolsó
hónapjai rendkívül izgalmasan
teltek intézményünkben.
Ahogy elmúlt a húsvéti időszak, újabb és újabb programok
sokasága következett. Elsősorban
a tavasz egyik legszebb ünnepére, anyák napjára készültünk. Az
édesanyáknak szánt ajándékok
elkészítésébe gyermekeinket is
bevontuk, emellett nagyon sok
szép verset és éneket tanultak a
megható ünnepségre.
Idén tavasszal is szerveztünk
kirándulást, úti célunk ezúttal Sümeg és Tapolca voltak. A
gyermekek szüleik kíséretében
is jöhettek, így az egész beillett
egy igazi, nagy családi utazásnak
is. Már az indulásnál nagy izgalommal foglalták el helyeiket kis
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mint Babos Réka és Jobbágyi
Zsófia 7.osztályos tanulókat, akik
fáradságot nem kímélve, nagyon
sok helyen több tantárgyból képviselték iskolánkat. Ha valakikre
ráfér a pihenés, hát ők biztosan
megérdemlik.
Alsósaink a kistérségi versenyeken értékes eredményekkel
büszkélkedhetnek. Természetesen
azoknak a tanulóknak is köszönöm a versenyeken való részvételt,
akiknek a nevét most nem említettem, hiszen tudásukkal, akaratukkal ők is hozzájárultak ahhoz,
hogy méltóképpen képviseljék iskolájukat! Köszönöm kollégáimnak a felkészítésben való munkát!
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 támogatni tudták a saját

versenyeink megrendezését, tanulóink tanulmányi kirándulását,
az év végi jutalomkönyvek vásárlását! Köszönöm Farkasné Árva
Antónia több éves munkáját, amit
a Szülői Szervezetben először
mint tag, majd végén mint vezető
végzett!
Amikor ezen sorok íródnak,
már javában tart a nyári szünet.
Túl vagyunk már egy sikeres napközis táboron. Tanulóink Zánkán
az Erzsébet program keretében
tölthetnek el egy kellemes hetet,
amelyről visszaérkezve egy újabb
napközis táborban hangolódhat
rá közel harminc gyermekünk a
következő tanévre.
A vakáció hátralevő napjaihoz
mindenkinek a megfelelő időjárást kívánom, hogy a szeptemberi
találkozáskor kipihenve, élményekkel gazdagodva kezdhessük
el a tanévet!
Smolczer Tibor
igazgató

óvodásaink, majd nyíltak a táskák,
mindenki megkínálta a barátját
valamilyen finomsággal. Legnagyobb élményünk mégiscsak
a sümegi lovagi torna volt, de a
Tapolcai-tavasbarlang is felejthetetlen emlékként marad
meg. Fáradtan, de boldogan tértünk haza mindannyian.
Ahogy eddig minden
évben, a 2017-2018-as
nevelési évet is ünnepélyes keretek között zártuk
le. A faluházban hat nagycsoportos gyermektől búcsúztunk, akik
A gomba alatt című mesét adták
elő. A kiscsoportosok és a középsősök versekkel, mondókákkal
búcsúztak, a vendégek tapssal
jutalmazták őket. A műsor után
tortával és üdítővel vendégeltük
meg gyermekeinket.

A kánikulai napokkal teli nyári szünet után az óvoda környéke
újra benépesül, hiszen intézményünkbe hat új kisgyermek érkezik, így az ovisok várható létszáma az átlagosnál magasabbnak

ígérkezik. Nagy szeretettel várjuk
őket, remélve, hogy zökkenőmentes lesz a beilleszkedésük.
Egy sikeres, élményekkel teli
nevelési évben bízva kívánunk
minden kedves olvasónak jó
egészséget, gyermekeinknek pedig sok-sok örömteli napot.
Pék Józsefné
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Nyári sikerek

A nyugdíjas klub
hírei
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nyörködhettünk a szép városban, várában, templomaiban,
Június 16-án szombaton közsémajd a Szépasszony-völgyben,
günk önkormányzata a győrvári
A 2018-as esztendőben első ahol finom borokat kóstoltunk.
falunapra kapott meghívást. A
összejövetelünket január végén Utolsó napunk is vidáman telt
rendezvényen a Rodler Csaba
tartottuk. Már ekkor elkezdtük el, örvendetes volt, hogy a falupolgármester által vezetett lelkes
szervezni a májusi kirándulásun- ból sokan velünk tartottak.
Klubunk tagjai részt
vettek a június 2-án
megtartott májusfakitáncoláson
valamint idén sem hagyhattuk ki a falunapot:
a főzőversenyen lelkes csapat képviselte
csapatunk benevezett a főzőverklubunkat. A színes
senyre, a dödöllével tálalt vaddiszprogramok sokasága
nópörkölt pedig olyannyira ízlett a
idén is lenyűgözött
zsűrinek, hogy a mieink a második
minket,
köszönjük
helyen végeztek a kilenc induló
kat, valamint megbeszéltük, mely a szervezőknek, hogy idén is jól
közül.
programokon veszünk részt idén. szórakozhattunk!
Ugyanezzel a menüvel, hasonló
Február 3-án szombaton fergeHorváth Klára
körítéssel és csapattal készültünk a
teges farsangi mulatságon vehetSzajki-tavaknál második alkalomtünk részt a községi önkormánymal megrendezett Megyenapra is,
Jubileumi
amelyre augusztus 18-án szom- zat jóvoltából, ahol nem csupán
baton került sor. A tét nagy volt, finom vacsora, zene és tánc várt köszöntés
Szilassy Jánosné személyében
hiszen községünk tavaly elnyerte bennünket, hanem a helyi közösség műsorral is készült. Nagyon újabb püspökmolnári lakos töltöta főzőverseny legjobb vadételéért
jót mulattunk a fiatalokkal, reme- te be 90. életévét a nyár folyamán.
járó vándordíját. Az erőfeszítésekül éreztük magunkat!
Június 16-án ünnepelte 90. szüleMárcius 10-én megtartottuk
tésnapját
Szilassy Jánosné Juci néni,
éves közgyűlésünket, ahol beszámoltunk a 2017. évi munkánkról. községünk legidősebb lakóinak egyike. Ahogy az ilyenkor hagyomány, a
Szintén részt vettünk a költészépkorú hölgyet községünk önszet napja alkalmából rendezett kormányzata részéről Rodler Csaba
ünnepségen is.
polgármester és Kissné Mátyás Éva
Május
24.
és
május
26.
köjegyzőasszony köszöntötte, átnyújtva
inket végül siker koronázta: a zsűzött
háromnapos
kirándulásra
egy csokor virágot, valamint az alkari döntése alapján a díj újabb egy
indultunk
Egerbe
és
környélomra készített emlékplakettet.
évre Püspökmolnáriba került.
- Nagyon szépen köszönöm az
kére.
Első
megállónk
a
gödölA Megyenap másik örömteli
önkormányzatnak
ezt a nemes geszeseménye volt, hogy településünk lői Grassalkovich-kastély volt, tust, jólesett. A családdal június 16két tehetséges fiatalja Piri Vivien majd felmentünk hazánk leg- án, szombaton ünnepeltünk, először
magasabb pontjára, a Kékestetőre is. A második napon Szil- hálaadó szentmisével a vasvári templomban, majd egy közös, nagy vacsovásváradra vitt minket utunk,
rával – avatott be minket Juci néni a
ezt követően pedig Egerszalókra részletekbe.
látogattunk. Bár az időjárás nem
A Hírözön szerkesztősége minden
volt kegyes hozzánk, nagyon jól olvasójának nevében szintén jó egészés Herényi Barbara zenés-verses éreztük magunkat. A harmadik séget, sok örömet kíván Juci néninek
napon következett Eger, ahol a közelebbi és távolabbi jövőben is!
műsorral léphetett színpadra.
Hírözön
Hírözön idegenvezető segítségével gyö-
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A Tűzoltó Egyesület megalakulása
és működésének első évei
Az 1867-es kiegyezés után az
országban gazdasági fellendülés következett be, ami hamarosan vidéken is éreztette hatását.
A földművesek is anyagi javakra
tettek szert, aminek a védelméről
gondoskodni akartak. Elsőként
Molnári község ismerte fel a tűz
elleni védekezés fontosságát, illetve tudott ehhez anyagi fedezetet biztosítani. Egy újságcikk
szerint ugyanis Vas vármegye
köztörvényhatósági bizottságának 1888. február 6-i közgyűlése
is megtárgyalta Molnári község
képviselőtestületének határozatát
„tüzi fecskendező beszerzése tárgyában”. A korabeli megyei újság, a
Vasmegyei Lapok híradása szerint
a június 5-én Geregyében tomboló tűznél a vásárolt fecskendő jó
szolgálatot tett.
A szomszédos Zsennyében ekkor már működött tűzoltó-egyesület, így bizonyára eleink is látták,
hogy egy felkészült önkéntes tűzoltó hatékonyabban tud megküzdeni a „vörös kakassal”, mint sok
lelkes amatőr. Ezért összefogott
Molnári, Szenttamás és Püspöki
lakossága, és tűzoltó egyletet alapítottak (ugyanezt tették ekkor
Rum és Hídvég lakói is). Erről a
Vasmegyei Lapok 1888. augusztus
2-i száma tudósít: „Három új tűzoltó egylet alakult a múlt hó folyamán
Vasvármegye vasvári járásában, és
pedig a rumi, a molnári-püspökiés szent-tamási, s a rába-hidvégi.
A tűzoltó egyletek már ideiglenesen meg is választották tiszti karukat. […] Molnári-Szt.Tamás és
Püspökiben főparancsnok Bezerédj
Adorján, elnök Szabó József apát
úr lett, védnökül pedig Fesztetich
Tasziló kéretett fel. […]” (Bezerédj
Adorján zsennyei birtokos volt,
aki Rum-Haraszton téglagyárat

szerveztek, ami a tervek szerint
tekeversennyel és tombolával
zárult. Az időjárás miatt végül okt.
és gőzmalmot épített. Szabó 6-ra (vasárnapra) halasztották a
József molnári apát és szenttamási programot.
Úgy tűnik, fecskendő dolgáplébános, Festetics Tasziló pedig
ban
Püspöki sem akart lemaradni
Festetics György gróf elsőszülött
Molnári mögött, ugyanis mind
fia volt.)
Tehát a helyi tűzoltó egylet egy újságcikk, mind az 1889-es
1888 júliusában alakult meg, alispáni iktatóköny szerint Püspöki
vagyis jelenleg 130 éves. (Az község képviselőtestülete tűzi fecsegyesület korábbi elnöke, Szanyi kendő beszerzésére vonatkozó hatáAntal a Hírözön V. évfolyamának rozatot hozott.
A következő hír 1890 nyaráról
1. számában 1889. november 2-ről
maradt
fenn. Eszerint az egylet
ír, mint alapítási dátumról. De akkor a szervezet már közel másfél június 15-én du. fél 3-kor „Molnáriban a grófi park melletti árnyas
éve működött.)
A Vas Megyei Levéltárban az fasorban tánczvigalommal egybeköalispáni iratok 1888-as iktató- tött gyakorlatot tart, melyen vendékönyvében találunk is vonatkozó gek szívesen láttatnak”. Egy 1890.
bejegyzést. A 23470. számon ik- decemberi újsághír szerint pedig a
tatott irat tartalmazta a „Molnári- szervezet a „farsangi tánczvigalmát”
püspöki-Szt. Tamási Önkt. tűzoltó 1891. január 10-én tartja meg
egylet alapszabályait”, de az irat Molnáriban a „nagyvendéglőben”,
sajnos hiányzik. A korabeli egye- amit végül a rossz időjárás miatt
sületek nyilvántartásában szintén január 24-re halasztottak.
Egy 1891. május 10-i újságcikk
1888. szerepel alapítási dátumként. Itt azt is olvashatjuk, hogy az részletes leírást közöl egy gyaegylet a belügyminisztertől 1888. korlatról:
október 3-án kapta meg a
működési engedélyt, az alakuláskori taglétszám pedig
43 fő volt.
A megalakult szervezet
rögtön lépéseket tett az
anyagi alapjainak biztosítására, ugyanis egy 1889.
Érdekes, hogy itt Püspökit már
február 17-i újságcikk szerint „A
molnári-szt-tamási önk. tűzoltó- nem említik a szervezet nevében…
egylet felszerelési költségeinek fede- Vajon ők kiléptek?
Végezetül lássunk egy újsághírt
zése czéljából febr. hó 23-án a nagyvendéglőben zártkörű tánczvigalmat egy éles helyzetről 1891. auguszrendez…” A megyei újság 1889. tus elejéről - 8. oldal első hasáb.
További helytörténeti írásaim
február 28-i cikke szerint a mulatság eredményesen zárult, sokan olvashatók internetes oldalamon,
tettek adományt a szervezet javára. a http://kugi.blog.hu címen, auDe nemcsak vigadtak, hanem gya- gusztus 1-én pedig a legnagyobb
korlatoztak is, ugyanis a rumi és a hazai történelmi blogon, a https://
zsenye-vidéki egyletekkel együtt ritkanlathatotortenelem.blog.
szept. 29-re a kis-zsennyei Rába- hu-n mutattam be a községünkparti erdőbe közös gyakorlatot ben született Prinz Gyulát.
Kuglics Gábor
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Varga Lajosra emlékeztek
A Püspökmolnári KSK szervezésében immár harmadik alkalommal
került sor a Varga Lajos emléktornára, amely amellett, hogy a helyi
futballcsapat őszi szezonra való felkészülését szolgálta, egyúttal méltó
emléket állított az egykori sportvezetőnek.

Kitáncoltuk májusfánkat

Ha felállítjuk, ki is kell táncolni
– szól az ukáz május 1-jén, jelezve, hogy a májusfa állítását hónap
végén eszem-iszom és dínomdánom keretében illik kidönteni.
Községünk apraja-nagyja ezúttal
is megadta ennek módját június
2-án szombaton délután.
A rendezvény az ovisok táncával

indult, majd az iskolások is énekestáncos produkcióval szórakoztatták a megjelenteket. Holdosi Patrícia és Németh Evelin népdalokat
énekeltek, majd az erős markú helyi férfiak – ha kisebb nehézségek
árán is – de kidöntötték a májusfát. Ezt követően finom vacsora
várta a nagyérdeműt, amit zenés
mulatság követett, egészen kora
éjszakába nyúlóan.
Hírözön

2016-ban nem titkoltan hagyományőrző szándékkal rendezték meg az első Varga Lajos
Emléktornát, amelyet tavaly a
második, idén pedig a harmadik
követett. Az egykori sportvezető neve hosszú évtizedekig egyet
jelentett a püspökmolnári labdarúgással – nem mellesleg 1990 és
2010 között településünk polgármestereként is tevékenykedett. A
sportkör célja emellett nem titkoltan az volt, hogy három másik
csapat meghívásával a torna az
őszi idényre történő felkészülést
is segítse.
Ebben az évben Ikervár, Gérce és Szarvaskend csapatai kaptak meghívást a tornára, minden mérkőzés szoros eredményt,
lüktető iramú, sportszerű játékot
hozott, nem egy szépségdíjas gól
is született. Közülük kiemelkedik
a döntőben elért ikervári találat,
amely végül az ő csapatuknak a
tornagyőzelmet is szállította. A
rendezvény végül a díjátadókkal
és jó hangulatú vacsorával zárult.

A Püspökmolnári KSK vezetése köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik az emléktorna lebonyolításában bármilyen módon
segédkeztek, beleértve a támogatókat, a megjelent csapatokat, a
kilátogató szurkolókat, valamint a
Győr-Moson-Sopron megyéből
érkező játékvezetőket.
Eredmények:
Ikervár – Gérce 3:2
Szarvaskend – Püspökmolnári
1:1 (tizenegyesekkel 6:7)
A 3. helyért:
Szarvaskend – Gérce 3:2
A döntőben:
Ikervár – Püspökmolnári 1:0
Díjazottak:
Legjobb kapus: Komáromi Zoltán
(Gérce)
Gólkirály: Mórocz Ádám (Gérce)
Legjobb mezőnyjátékos: Babos
Péter (Püspökmolnári)
Hírözön

A molnári csapat részéről Kiss Gábor vette át
a második helyért járó díjat Sziffer Istvántól
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Bajnok lett az ifi – hova tovább nagyok?
A megyei II. osztály sárvári csoportjának 2017/2018-as szezonja
sikeresnek nevezhető a Püspökmolnári KSK csapatainak számára:
a felnőttek a negyedik helyet szerezték meg, míg a tartalékbajnokságban a mieink a tavalyi, fájó ezüstérem után idén már nem találtak legyőzőre. A mögöttünk hagyott szezon tanulságairól és a jövőről ifj. Sziffer Istvánnal, a felnőtt csapat edzőjével beszélgettünk.
- Kezdjünk egy kis múltidézéssel.
Elégedett vagy az első csapat által
elért tavalyi negyedik hellyel?
- Többször hangsúlyoztam,
hogy komoly létszámbeli és néha

Fontos volt az edző, Pék Zsolt
személye is, aki profi módon készítette fel a fiúkat minden egyes
meccsre. Mint a nagyok edzője,
figyelemmel kísérem a fiatalok

hozzáállásban tapasztalható problémákkal küszködtünk, ez pedig
nem tette lehetővé, hogy előrébb
végezzünk. A dobogó végül álom
maradt, a tavasz derekán reálisan
elérhetőnek tűnő negyedik helyet
viszont sikerült elcsípnünk. Annál nagyobb öröm viszont, hogy
ifistáink a tavalyi második hely
után végül bajnoki címet értek el.
- Kiket lehetne kiemelni abból a
gárdából? Elképzelhető, hogy többen a felnőtt csapat segítségére lehetnek a jövőben?
- Az érdem egyértelműen a csapaté, a srácok mindvégig nagyszerűen küzdöttek egymásért és
a molnári színekért, talán nem is
lenne szerencsés bárkit kiemelni.

teljesítményét, természetesen a
nagyok öltözőjének ajtaja bárki
előtt nyitva állhat, aki kiemelkedőt nyújt.
- Mit lehet tudni az új idényről?
Vannak-e távozók illetve lesznek-e
érkezők?
- Ami a felkészülésünket illeti,
már javában edzünk és játsszuk
az edzőmérkőzéseinket. Azt kell,
hogy mondjam, a régi jó hagyományokhoz híven minden az
utolsó pillanatban dőlt el a szervezés terén. A megyei másodosztály eddigi három csoportjából
kettőt gyúrtak, annyit tudunk
már, hogy a bajnokság augusztus 19-én kezdődik. A személyi
változásokról annyit, hogy eddig

két távozónk van Szűcs Richárd
és Pados Patrik személyében, viszont négy érkezőnk is lesz, név
szerint Orbán Krisztián, Horváth
Győző, Kovács Imre és Baranyai
Krisztián.
- Korai lenne még célkitűzésekről
beszélni?
- Mivel az új bajnokság megemelt csapatlétszámmal fog indulni, várhatóan nehezebb dolgunk lesz az idén, mint eddig.
Megpróbálunk minden meccsen
győzelemre játszani, mindent be-

leadni, az őszi idény végére meglátjuk majd, hogy ez mire lesz
elég.
Hírözön
A bajnokságot nyert U-19-es
csapat tagjai: Antal Bálint,
Serman Marcell, Örkényi Dávid,
Mihálydeákpál Bálint, Németh
Márk, Jónás Krisztián József,
Barbalics Dániel, Németh Dominik József, Udvardi Máté, Hajmás Martin Péter, Sárközi Péter,
Bárdos Dániel, Serman Martin,
Herczeg Dominik Mihály, Rudolf Dávid Gyula, Kenesei Márk,
Kiss Bálint, Horváth Gábor,
Gaál Marcell, Bodnár Szabolcs,
Sárközi Patrik, Pintér Márk
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A Capito Gitárklub ismert magyar slágereket adott elő

A délutáni műsorok sok gyermek arcára csaltak mosolyt

A főzőverseny zsűrijének nem volt könnyű dolga - minden
nevező csapat díjat kapott

A helyi asszonyok matróznak öltözve szórakoztatták a
publikumot

A Triola együttes koncertje során a gyerekek is zenélhettek

Keleti varázslat a Mira Orient Art hastáncosainak
előadásában

Lajkó Adriennék jóvoltából sokan lóhátra pattantak

Színpadon a Groovehouse

10

