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Püspökmolnári község önkormányzati lapja
ANYAKÖNYVI HÍREK
A 2013. októberi számunk megjelenése
óta eltelt időszakban:
SZÜLETÉS:
LUKÁCSI PETRA
Kurimai Tímea és Lukácsi Róbert leánya
Született: 2014. február 22-én.
HALÁLOZÁS:
NÉMETH SÁNDORNÉ
Születési neve: Kovács Anna
Elhunyt: 2013. október 27-én.
NÉMETH FERENCNÉ
Születési neve: Szanati Mária
Elhunyt: 2013.december 12-én.
BÁRDOS LAJOS FERENC
Elhunyt: 2013. december 27-én.
KOZMA JÁNOSNÉ
Születési neve: Horváth Ilona
Elhunyt: 2014. január 28-án.
KENESEI FERENC
Elhunyt: 2014. február 2-án.
VARGA IMRÉNÉ
Születési neve: Sánta Erzsébet
Elhunyt: 2014. február 22-én.
SIMON KÁLMÁN JÁNOS
Elhunyt: 2014. február 24-én.
SIPOS LÁSZLÓ
Elhunyt: 2014. március 3-án.
NÉMETH KÁROLY JÁNOSNÉ
Születési neve: Vargyu Jolán
Elhunyt: 2014. március 20-án.

Püspökmolnári is választott
Április 6-án nem volt olyan szeglete hazánknak, ahol ne döntöttek volna
honfitársaink Magyarország elkövetkezendő négy évéről. Községünkben
szintén urnákhoz járultak a helyiek és helyi kötődésűek, hogy behúzzák az
ikszet a nekik szimpatikus pártlista és jelölt neve mellé. A szavazatok ös�szesítése után kiderült, a püspökmolnári választópolgárok jelentős része
az elmúlt négy évben kormányzó Fidesz-KDNP listájára szavazott. Eldőlt
az is, hogy a falu illetve a térség érdekeit ezután szintén a kormánypártiak
politikusa, V. Németh Zsolt (képünkön) fogja képviselni a parlamentben.
Választási összeállításunkat a 2-3. oldalon olvashatják.

TIMÁR ISTVÁN
Elhunyt: 2014. március 28-án.
FELNAGY JÓZSEFNÉ
Születési neve: Büki Sarolta Erzsébet
Elhunyt: 2014. április 1-jén.
KOVÁCS TIHAMÉR FERENC
Elhunyt: 2014. április 13-án.
SIPOS LAJOS
Elhunyt: 2014. április 14-én.
PAPSZT FERENC
Elhunyt: 2014. április 21-én.
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Az önkormányzat hírei
A 2013 novemberében a művelődési ház felújítására benyújtott
pályázat elbírálása az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
részéről megtörtént, a beruházásra 29.500 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az önkormányzat. A beruházás keretében
vizesblokk és konyha valamint
az alapterület bővítésre kerülhet
sor. Jelenleg az építési engedélyezési eljárás van folyamatban.
Az
adósságkonszolidációban
nem részesült önkormányzatok
fejlesztésre lakosságszámuk alapján nyújthattak be támogatási kérelmet a 10/2014. (II.19.) BM
rendelet alapján. Erre a kiírásra
önkormányzatunk 10.000 000 Ft
összegű támogatásra az Önkormányzati Hivatal épületének felújítására nyújtotta be pályázatát.
A beruházás keretében a régi épület tető- és ablakcseréjére és hőszigetelésére kerül sor.
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására az önkormányzat Szabó Norbert egyéni
vállalkozóval kötött szerződést.
Elérhetősége: Sár vár, Cukorgyári u. 8. (9600 Sár vár, Cukorgyári u. 8.; Tel:+36/30 9726-414;

fax : 06-95/322-587; e-mail:
szabonorbert@globonet.hu). A
közszolgáltatás díjtétele: 2.400,Ft/m3 +ÁFA .
Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy a talajterhelési díj alapjának
csökkentése kizárólag Szabó Norbert egyéni vállalkozó által kibocsátott számlával igazolható.
A környezetvédelmi tör vény
szabályai értelmében a kerti, mezőgazdasági és növényi hulladékok belterületi égetését szigorúan tiltja, de módot ad az önkormányzatoknak a helyi szabályozásra.
Az önkormányzat elfogadta az
avar- és kerti hulladék égetéséről
szóló rendeletét, melynek betartására kérjük fokozottan figyeljenek, ugyanis a tűzvédelmi szabályok megszegése miatti tűzvédelmi bírság összege 100.000
Ft-tól 3.000.000 Ft-ig terjedhet.
Azt a földtulajdonost, használót
pedig , aki termőföld-hasznosítási vagy mellékhasznosítási kötelezettségét elmulasztja, és emiatt tűz keletkezik, 60.000 Ft-tól
200.000 Ft-ig terjedő bírsággal
kell sújtani. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a szabályok betartását kiemelten ellenőrzi, a sza-

Községünkben rendkívüli eseményektől mentesen
zajlott le az országgyűlési választás

Urnazárás után...
Idén április 6-án került sor a
négyévenként esedékes országgyűlési választásokra, amelyben
minden hazai település, így községünk is érintett volt. A reggel
6 órától este 19 óráig tartó voksolás rendben lezajlott, és az
eredmények közzétételére sem
kellett sokat várni. Adataink a
valasztas.hu internetes oldalról
származó információk.
Az előző évekhez képest kis változással szembesülhettek községünk választópolgárai, hiszen a
korábbiakkal ellentétben Püspök-

molnári átkerült a 3-as számú,
körmendi választókerületbe. Szintén újdonság volt, hogy ez évben
jóval több pártlista és képviselő
közül választhattunk. Ugyancsak
érdekes kérdés volt, hogy a választásra jogosultak hány százaléka járul az urnákhoz, illetve lesznek-e
olyanok, akik más szavazókörből
jelentkeznek át hozzánk.
Urnazárás után kiderült, hogy
722 püspökmolnári választópolgárból 466-an döntöttek úgy,
hogy véleményüknek formálisan
is hangot adnak. Ez az arány majdnem 65%-os részvételt eredmé-

bályok megsértése esetén mérlegelés nélkül bírságol.
A képviselő-testület által elfogadott avar és kerti hulladék égetéséről szóló 2014. április 15-től
hatályos önkormányzati rendelet:
1. § A rendelet hatálya Püspökmolnári község közigazgatási területére terjed ki.
2. § A rendelet alkalmazása
szempontjából avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkező és további hasznosításra
nem kerülő növényi maradvány
(fű, falomb, kaszálék, nyesedék,
gyökérmaradvány, szár, levél, és
egyéb növényi maradványok).
3. § (1) A kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell.
(2) A kerti hulladék az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően
indokolt esetben e rendeletben
foglaltak szerinti égetéssel semmisíthető meg.
4. § A saját ingatlanon keletkező avar és kerti hulladék égetése kedd és pénteki napokon 7.00
órától 20.00 óráig végezhető.
Kissné Mátyás Éva
jegyző

nyezett, amely némileg több mint
a 61 %-os országos átlag. Az egyéni választókerületi szavazatok közül nyolc darab érvénytelen volt, a
pártlistás voksok közül pedig hétnél állt fenn hasonló probléma.
Összesen hét fő volt, aki más településekről jelentkezett át, ők
mindannyian le is adták voksukat
a helyi kultúrházban kialakított
szavazókörben.
Előzetes jóslatok alapján három képviselő számított favoritnak. Közülük arra a V. Németh
Zsoltra szavaztak a legtöbben, aki
idén a Fidesz-KDNP színeiben indult jelöltként, és aki az előző kormányzati ciklusban a vidékfejlesztésért felelős államtitkár pozícióját is betöltötte. Bana Tibor, a Jobbik képviselőjelöltje esetében csupán négy szavazat döntött az előb-
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bi javára. Ahogy arról később tájékoztatást kaptunk, Püspökmolnáriban kiemelkedően magas volt
V. Németh Zsolt támogatottsága a
választókerület többi településéhez képest is.

Ami a pártlistákra leadott szavazatokat illeti, itt is toronymagasan diadalmaskodott a FIDESZKDNP, hiszen a leadott szavazatok majdnem háromnegyedét kapta. A Jobbik szorosan ugyan, de
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maga mögé utasította a Kormányváltás listáját.
A teljesség kedvéért táblázatokban
is közöljük az eredményeket. Íme:

Palkó Zsolt
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Az általános iskola hírei
A félévzárás után egyik legfontosabb
feladatunk volt a 8. osztályosok felvételi lapjainak elkészítése, továbbítása az
adott középfokú intézménybe. Reméljük, hogy a körültekintő előkészítő munka után végzőseink és szüleik a majdani
borítékbontás után elégedettek lesznek.
Március hónapban megjelent a 2013as évre vonatkozó kompetenciamérésről
a jelentés, ami ismét jó eredményekről
tesz tanúbizonyságot.

A rossz idő ellenére tanulóink jól érezték magukat szombathelyi falumúzeumban.

A mindennapi tanórák mellett több
versenyen illetve programon vehettek, vettek részt tanulóink. Az alsósoknak ismét lehetőség adódott Rábahídvégen színházlátogatáson részt venni, a felsősök Zalaegerszegre utaztak el egy előadás erejéig.
Tizenegy felsős tanuló jutalomból
mozielőadásra indult, ahol egy 3D-s filmet tekintettek meg.
Iskolánk képviseltette magát a kistérségi terematlétika versenyen és a
gersekaráti „Kölyök Kupán”.
A Simonyi István helyesírási verseny
döntőjébe az idei évben is bejutott Babos Dorina és Sipos Alexandra, az eredményükről a napokban várjuk a visszajelzést.
A Víz Világnapja alkalmából a 6-7-8.
osztályos tanulók ellátogattak Szombathelyre a megyei könyvtárba.

A március 15-i nemzeti ünnepünket
az adott községekben kialakított szokásrend szerint tartottuk meg. Április 3-án
emlékeztünk meg iskolánk névadójáról,
Prinz Gyuláról, az alsósok osztálykeretben, a felsősök projektnap keretében.
Számukra Kuglics Gábor tartott előadást Prinz Gyula életéről, munkásságáról, majd az osztályoknak különböző feladatokat kellett megoldani. A nap zárásaként koszorúzásra került sor az iskolánál található emlékműnél és a vasútállomáson levő szülőháznál.
A szünet előtti napon felsőseink a
Szülői Szervezet hathatós támogatásával Szombathelyre utaztak. Két nagyon
tartalmas és érdekes előadást hallottak
a Savaria Múzeum látványtárában, majd
ezután a skanzenben tettek egy rövid sétát, mert az időjárás nem tette lehetővé,
hogy több időt eltöltsenek.			
Smolczer Tibor
			
igazgató

„ Április, április rügyet bont a jázmin is ”
A téli ünnepkör végéhez közeledve a farsangra készülődtünk a gyerekekkel. és felidéztük az ehhez kapcsolódó népszokásokat. Nagy izgalommal töltött el minket annak eldöntése, hogy ki milyen jelmezbe
öltözzön. A gyerkőcök lelkesen tanulták a szerephez kapcsolódó verseket, valamint a farsangi tréfás
mondókákat, énekeket, melyekkel a
hosszú telet elűzzük és várjuk a gyönyörű tavaszt.
A hagyományoknak megfelelően
a helyi művelődési házban tartottuk
a műsoros farsangi karnevált, amely
során sütemény, üdítő és tombola is
várt a gyerekekre. Itt szeretnék köszönetet mondani a kedves szülőknek, akik támogatásukkal, segítségükkel hozzájárultak a rendezvény
sikeres lebonyolításához.
A Bakker Holland Kertészet jóvoltából megszépült az óvodánk udvara. A gyerekekkel közösen figyeltük, hogy a jó idő, a meleg napsu-

gár hogyan csalogatja elő az ősszel
közösen elültetett virághagymákat.
A tulipánok, jácintok, nárciszok
napról-napra nőttek és mostanra ezer színben pompáznak, mindnyájuk örömére. A környezeti nevelés szempontjából is nagyon fontos, hogy a gyermekeknek legyen
igényük, környezetük a természet
szépítésére, védelmére, óvására, és
hogy ők maguk is aktívan vegyék ki
részüket ebben.
Óvodásaink közül néhányan részt
vettek a sorkifaludi Gárdonyi Géza
Általános Iskola és Bokréta Óvoda által meghirdetett rajzversenyen Erzsi néni irányításával. Helyezést ért el: Kosztolánczi Boglárka, Kapornoki Réka, Balogh Nikoletta, elismerő oklevelet vehetett át:
Babos Luca, Szijártó Máté és Goda
Máté.
Az óvodában januártól sikerült
megvalósítanunk a hitoktatást.
A gyerekek megszerették Szilárd

atyát, és mindig szeretettel várják.
A nevelési év hátralévő részében
készülünk anyák napjára és az évzáróra.
Évzáró után a szülőkkel közös kirándulást szervezünk a veszprémi
állatkertbe.
A középiskolásoknak jó hír, hogy
az érettségi feltételeként meghatározott közösségi szolgálatot helyben is teljesíthetik, a Prinz Gyula
ÁMK intézményeiben.
Kránitz Józsefné
óvodavezető
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A szabadság hőseire emlékeztünk
Ahogy évek óta megszokhattuk, március 15-e előestéjén ünneplőbe öltözik Püspökmolnári és a kokárdát viselő falubeliek a helyi kultúrház
felé veszik az irányt. Eléneklik a Himnuszt, majd együtt emlékeznek
1848-49 hőseire, tetteikre.
Csaknem megtelt községünk művelődési házának nagyterme a jeles
alkalom apropóján, idősebb, fiatalabb egyaránt részt vett az ünnepségen. Csakúgy, mint az elmúlt években, a sort az iskolások műsora nyitotta, repertoárjukat tánc és forradalmi nóta is színesítette. Színvonalas produkciójukat Rodler Csaba polgármester ünnepi beszéde követte. Községünk első embere kihangsúlyozta, a 48-as hősök példája

Három év után ismét Püspökmolnári adott otthont a hagyományos iskolai szülői munkaközösségi bálnak. Megérte a hosszú böjt – fergeteges hangulatú, nagyszerű rendezvényen vehettek részt szülők, pedagógusok, fiatalabbak, idősebbek egyaránt.

Rodler Csaba csakis nyerő számokat húzott
ki a kalapból

szaktudásukat felhasználva rendkívül sokat segítettek abban, hogy a
falu és környezete még szebbé és élhetőbbé váljon.
Az ünnepség végül a Szózat eléneklésével zárult.
			
Hírözön

ma is a szemünk előtt lebeg, és erőt
kell, hogy adjon mindennapi harcainkban, küzdelmeinkben is. Ugyancsak kiemelte a közösségért tett
munka fontosságát, ennek jegyében
pedig Püspökmolnári önkormányzatának nevében idén is megjutalmazta a községünkért sokat fáradozó helyi lakosokat.
A választás ezúttal két helyi vállalkozóra, Piri Ottóra és Király Lajosra esett, akik az elmúlt időszakban

SZM-iszom, dínom-dánom…

Szép számmal gyülekeztek a helyi és rábahídvégi lakosok községünk tornacsarnokánál február 15én, szombaton este. Nem akármilyen eseményre került ugyanis sor:
három év után ismét Püspökmolnári adott otthont az általános iskola
szülői munkaközössége által szervezett bálnak. A rendezvény vicces,
tanulók által előadott jelenetekkel
indult, majd a helyi nyugdíjasok és
a rábahídvégi SZM-adták is tánc-
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ra perdültek saját műsoruk erejéig.
Külön kuriózum volt a rábahídvégi
nyugdíjas klub által előadott vicces
jelenet, amelyben kiderült, hogy egy
ügyvéd a saját kiszemeltjének válását
próbálta elintézni. A kacifántos történet újabb és újabb fejleményein jókat nevethetett a nagyérdemű.
Akik megéheztek, hidegtálas vacsorával csillapíthatták étvágyukat, míg az italpultnál szakadatlanul
folyt a sör és a pálinka. Akik pedig
jóllaktak és jót is ittak, táncra is perdülhettek a Szombath Józsi által húzott nagyszerű muzsikára.
Éjfélkor eljött a tombolahúzás
ideje. A nyereményeket a két községben működő cégek, vállalkozók
ajánlották fel, de a támogatók között szép számmal akadtak szülők és
magánszemélyek is. Hozzájárulásukat ezúton is köszönjük!
A tombolasorsolás lebonyolítá-

sának feladatát ezúttal Rodler Csaba, községünk polgármester vállalta
el, majd a számhúzások előtt poénos
beszólásokkal nevettette meg a nyerni vágyó közönséget. Végül olyan sok
ajándék gyűlt össze, hogy majd’ másfél óra után került csak sor a fődíj kisorsolására.
Ami pedig ezután következett, az
maga volt a móka, tánc és kacagás. A
jelenlévők hajnalig ropták, majd mindenki fáradtan, ugyanakkor jókedvűen térhetett haza otthonába. Ha csak
a három év kihagyást nézzük, mindenképpen megérte kiböjtölni ezt az
időszakot egy ilyen nagyszerű hangulatú SZM-bálért…
			
Hírözön

„Vörösbort ittam az este” - A helyi nyugdíjas
klub tagjai ismét jókedvűen ropták a táncot
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Polgárőrök elismerései
Újabb rangos kitüntetéssel gazdagodtak községünk polgárőr egyesületének tagjai. Varga Lajosnak, a helyi
szervezet elnökének Harangozó Bertalan kormánymegbízott, míg Tamás Györgynek, az egyesület oszlopos tagjának a Vas Megyei Polgárőr Szövetség Elnöksége ajánlotta fel a díjat. Az emlékplakett méltó elismerése Varga Lajos és Tamás György éveken keresztül tartó fáradozásának, a polgárőri szolgálatban végzett aktív és odaadó részvételüknek. A díjakhoz gratulálunk!
Hírözön

Polgárőrök közgyűlése
Tavaly ünnepelte húszéves fennállását a Püspökmolnári Polgárőr Egyesület, ahogy arról lapunk egy évvel
ezelőtt beszámolt. Bár idén nem került sor ilyen fényes jubileumra, a közgyűlés ezúttal se maradt el – a rendezvényre február 21-én került sor az iskola tornacsarnokában.
A polgárőrök éves közgyűlése ezúttal se maradhatott el prominens
személyiségek részvétele nélkül. Az
eseményen tiszteletét tette Krug
Gusztáv, a Vas Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, Rodler Csaba, községünk polgármestere, Bazsó Ernő alezredes, a vasvári rendőrkapitányság osztályvezetője, valamint Szabó
László Püspökmolnári körzeti megbízottja is.
Elsőként Varga Lajos, az egyesület elnöke számolt be a szervezet
munkájáról a 2013-as évet illetően.
A polgárőrök elnöke kiemelte, Püspökmolnári továbbra is a béke szigetének tekinthető, hiszen a bűnelkövetések egyáltalán nem jellemzőek községünkben. Ugyanakkor
az egyesület továbbra is fontosnak
tartja, hogy segítse a községünkben
egyedül élő, idős embereket.
A biztonság további erősítését

szolgálták a rendőrséggel közösen
végzett szolgálatok, 2013-ban ös�szesen 64 óra együttes járőrözésre került sor a helyi polgárőrök és a
vasvári kapitányság együttműködésével. Varga Lajos továbbá kiemelte
azt is, hogy Mindenszentek illetve
a falunap idején a polgárőrök fokozott jelenléte tapasztalható. Emellett az egyesület rendszeresen részt
vesz a tavaszi hulladékgyűjtési akcióban, valamint a kispályás focicsapat révén a második helyen zárt
a legutóbbi megyei polgárőrnapon.
Ami pedig az önkormányzattal való
kapcsolatot illeti, megköszönte azt
a 100 ezer forintnyi anyagi támogatást, mellyel a falu vezetése hozzájárult az egyesület működéséhez, céljainak eléréséhez. Varga Lajos beszámolója végén a szervezet pénzügyi helyzetéről is részletes tájékoztatást adott.

A rendezvényen felszólalt Krug
Gusztáv, megyei elnök is, aki a növekedő támogatásokról tájékoztatta a jelenlévőket, hangsúlyozva, hogy 2013-ban 300 ezer forinttal járult hozzá a megyei szervezet a
helyi püspökmolnári egyesület működéséhez. Egyúttal megköszönte
az egyesület tagjainak az elvégzett
munkát, szolgálatot.
Őt követte Rodler Csaba polgármester is, aki a nagyszerű szervezettséget emelte ki, egyúttal köszönetét kifejezve az elmúlt huszonegy
év munkájáért. Ugyancsak a szervezettséget és összetartást emelte ki
Bazsó Ernő, a vasvári kapitányság
osztályvezetője is, valamint előrevetítette az egyesület rendőrséggel történő további együttműködését is.
Az esemény kötetlen beszélgetéssel és vacsorával záródott.
			
Hírözön
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Kamerával a Sallér-kriptában
A Hírözön 2011. évi I. számában bemutattam községünk egykori birtokos családját, a Sallérokat.
Abban a cikkben írtam arról is,
hogy a templom szentélye alatt
kriptát építtettek, melybe a család
több tagja is temetkezett. A plébánia iratai között talált feljegyzés
szerint öten nyugszanak itt: Sallér
(I.) István alnádor (meghalt 1762ben) és felesége, Nádasdy Klára (meghalt 1765-ben), menyük,
Motesiczky Judit (meghalt 1796ban), az ő lánya, tolnai gróf Festetics (I.) Györgyné, szül. jakabházi Sallér Judit (1766-1829) és az
ő menye, gróf Festetics Lászlóné,
szül.
Hohenzollern-Hechingeni
Josephine hercegnő (1790-1856).
1883-ban ideiglenesen ide temették a hercegnő fiát, Festetics (II.)
Györgyöt is. Őt azonban díszsírhelyének elkészülte után a molnári sírkertben helyezték végső nyugalomra. (Egy 1674-es irat szerint
Molnári Kelemen győri püspök
(1417-1438) is valahol a templom
mélyén nyugodhat.)
Régóta érdekel, hogy milyen lehet a templom alatti kripta belseje? Milyen a szerkezete, az elrendezése? Be lehet-e azonosítani a
koporsókat? Mivel sem alaprajz,

sem szöveges leírás nincs róla,
így a kripta kutatásához a technikát hívtuk segítségül. 2014. március 26-án (Burusán József esperes
atya engedélye birtokában) hárman fogtunk neki a kutatásnak:
Zágorhidi Czigány Balázs történész, Tóth Gergely operatőr és jómagam. A szentély északi oldala
alatti szellőzőnyíláson egy kisméretű kamerát (és hozzá erősítve, a
fényerő biztosítására egy 100-as
izzót) engedtünk le. (A technikát
a szombathelyi Pannonia Pictures
filmstúdió biztosította.)
A felvételeken jól látszik, hogy a
kripta teteje boltozatos, tengelye
észak-dél irányú, azaz a templom
tengelyére merőleges. A fala vakolt, néhány helyen a vakolat (sőt,
északról egy kicsit még az oldalfal
is) leomlott. A belső mérete nem
túl nagy, nyugat-keleti irányban
max. 3 m lehet (figyelembe véve
a koporsók méretét). A kripta boltozatát nyugatról középen megtöri a lépcsőbevágás (ami a templom aljzatán lévő latin feliratú zárókőhöz vezet), az alsó 3 lépcsőfokot is láttuk. A sírboltban a koporsók egymás mellett, nyugat-keleti irányban helyezkednek el. De
talán egymásra is rakhatták őket,
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mert mintha egy összetörött, a felette lévő által szétnyomott koporsót is láttunk volna. Az egyik koporsó egy emelvényen (vagy egy
kő szarkofágon?) van, de hogy abban ki nyugszik, azt sajnos - a rárakódott por miatt - nem lehet elolvasni. A koporsókon a szegecselés jól látszik, sőt az emelvényen
lévőn még a szemfedél csipkéje is
megmaradt! Bizonyára száraz a levegő a mélyben, amit a pókháló
hiánya (vagyis inkább a pókoké)
is igazol. A száraz klímát a kripta
északi és déli oldalán lévő szellőzőnyílás biztosítja.
A kutatás során a koporsók pontos számát nem sikerült beazonosítani (konkrétan hármat láttunk);
a pontosításhoz a szentély déli falán lévő szellőzőnyíláson is le kellett volna engedni az eszközöket,
azonban ott nem fértek le… Bár
néhány kérdésre nem kaptunk választ, de láttuk a kripta szerkezetét, állapotát, a koporsókat. Olyan
helyre pillantottunk be, ahol - tudomásom szerint - élő ember nem
járt Festetics György 1883-as ideiglenes eltemetése óta!
Több kép és a kutatásról készített 4,5 perces vágott videofelvétel
megtekinthető a Püspökmolnári
helytörténetéről szóló internetes
oldalamon, a http://kugi.blog.hu
címen a 375. bejegyzésben.
***
Továbbra is keresem községünkben élt I. világháborús katonák fényképeit, leveleit, a háborúhoz kötődő egyéb dokumentumaikat, illetve 1953 előtti iskolai
csoportképeket - az egykor önálló evangélikus és katolikus elemi
iskolák csoportképeit is! Akinek
van ilyen a birtokában, kérem, tudassa velem!
Kuglics Gábor
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Focistáink ott folytatták, ahol ősszel abbahagyták

Hibátlan tavaszkezdet
Ahogy közelít a jó idő, egyre többen merészkednek ki a szabadba, hogy élvezzék a friss levegőt.
Ugyanakkor ez az időszak nemcsak a természet-, hanem a futballbarátok körében is rendkívül népszerű. Püspökmolnáriban
sincs ez másképp: a helyi szurkolók alig várták, hogy március végén elkezdődjön a 2013/2014-es
bajnokság tavaszi szezonja. Ami
pedig az eredményeket illeti, csalódásra eddig semmi okuk sincs.
Hosszúra nyúlt téli felkészülés után indult útjára a labda március 29-én, szombat délután a helyi focipályán. Sziffer István tanítványai Alsóújlak ellen kezdték meg
ez évi meccseiket annak reményében, hogy a szezon végén meg tudják előzni az első helyen álló Oszkó
gárdáját. Ennek megfelelően a szakmai stáb a tél folyamán se tétlenkedett: a védelembe érkezett egy régi-új arc Varga Miklós, valamint
szintén nagy visszatérőként Tímár
György Rábatöttősről. Vele tartott
Horváth Szabolcs is, aki szintén a
bajnoki küzdelmektől visszalépett
„szomszédvártól” érkezett. Kapusposzton is erősítés történt: a korábban Vasváron védő Tóth Tamást iga-

zolta le első számú hálóőrnek a csapatunk. Szintén visszatért a még
csak 16 éves, de rendkívül tehetséges Mihálydeákpál Bálint, aki az újraindulás előtt, 14 évesen mutatkozott be az ifisták között.
Ugyanakkor két, korábban meghatározó játékos távozott a téli szünetben: Hegedűs Zsolt és Bogáti
István döntött úgy, hogy jövőjét
nem Püspökmolnáriban képzeli el.
Ennek ellenére sem lehet azt mondani, hogy gyengült volna a csapat
kerete.
Az Alsóújlak elleni nyitány – bár
nyögvenyelősen indult – végül sima
eredménnyel zárult, a mieink egy
4-0-s győzelemmel tartották itthon
a három pontot. Következő héten
Hosszúperesztegen szintén megszenvedtek a fiúk, de végül sikerült
a vendéglátókat két vállra fektetni

Vas Megyei III. osztály, Szombathelyi csoport, Dél
2013/2014
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A 14. forduló után
Csapat
1. Oszkó-Győrvár SK
2. Püspökmolnári KSK
3. Hosszúpereszteg SE
4. Zanati KSE
5. Sorkifalud-Gy. SK
6. Telekes-Medosz SE
7. Nemeskolta KSK
8. Nárai SK
9. Gersekarát SE
10. Alsóújlaki SC
11. Csempeszkopács SE
12. Rábatöttősi TSE

M
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

Gy

D

V

Gólarány

11
11
9
9
9
6
5
5
3
3
2

2
2
2
0
0
0
1
1
0
3
0

1
56 : 15
1
50 : 17
3
45: 17
5
35: 18
5
28: 19
8
26: 37
8
33: 40
8
19: 31
11
18: 51
8
23: 42
12
15: 59
visszalépett

2-0 arányban.
Az igazán szoros meccs ezután
következett Nárai ellen: a mieink
ugyan vezetést szereztek, ám pár
percen belül fordítottak a vendégek. Szerencsére sikerült egyenlíteni a szünet előtt, a második félidőre pedig a győztes találatot is belőtték a mieink.
Ha a tabellára tekintünk, láthatjuk, hogy a bajnoki versenyfutás
lassan kétesélyesre szűkül, tekintve, hogy a harmadik helyen álló
Hosszúpereszteg immár hatpontos
hátrányban van az azonos ponttal
álló Oszkó-Püspökmolnári duóval
szemben. Utóbbi két csapat május
utolsó szombatján csap össze egymással, derbijük pedig alighanem
kulcsfontosságú lesz a bajnoki cím
szempontjából…
Hírözön

Pont
35
35
29
27
27
18
16
16
9
9
6
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