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Új ciklus – régi lendület
Az októberi önkormányzati választásokon a helyi lakosok immár második alkalommal szavaztak bizalmat Rodler Csabának, aki 2010 óta Püspökmolnári polgármestere. A falu vezetője interjúban értékelte az elmúlt négy évet, beszélt a községünkben tapasztalható fejlődésről, valamint az elkövetkezendő időszak terveiről is.
- 2014 októberében egyedül indult polgármester-jelöltként, Püspökmolnári választópolgárai pedig nagy arányban szavaztak bizalmat Önnek.
- Először is szeretném megköszönni a
helyieknek, hogy ilyen nagy arányban vettek részt a voksoláson, így biztosítva minél nagyobb legitimitást nekem, és a velem dolgozó képviselőknek. Egy hos�szabb, ötéves önkormányzati ciklus esetén
ennek nagy jelentősége van, képviselőtársaim nevében is mondhatom, köszönjük a
bizalmat mindenkinek.
- A falu vezetése Horváth László személyében egy tiszteletbeli alpolgármesterrel is bővült. Miért esett rá a választás?
- Nem titok, régóta ismerjük egymást,
többször beszélgettünk a falu ügyeiről, és
ezalatt kiderül számomra, hogy ő olyan
ember, aki tapasztalatát, tettre készségét
a falu szolgálatába szeretné állítani. Megválasztásával a képviselők is maximálisan
egyetértettek, így ő lett Püspökmolnári
tiszteletbeli alpolgármestere. A technikai
háttérről csak annyit, hogy szavazati joggal ugyan nem rendelkezik, ám építő jellegű tanácsaival, észrevételeivel nagymértékben segíti a munkánkat.
- Az első interjút polgármesterként
2010 októberében adta lapunknak. Vis�szatekintve az akkori időszakra, mi minden változott a falu életében?
- Temérdek dolog, kezdeném talán azzal, hogy abban az időszakban erősen kérdéses volt a csatorna-beruházás sikeres
megvalósulása. A korábbi interjúkban elmondtam, hogy rengeteg nehézséggel kellett szembenéznünk, ennek fényében pedig különösen fontos, hogy manapság egy
két éve jól működő rendszerről beszélhetünk. Ráadásul a csatornadíjak is rendkívül kedvezően alakultak, hiszen a rendszer
használatáért fizetni csak 2014 májusától
kell. Hozzá kell tennem, elődöm, Varga
Lajos nagyszerű alapokat tett le a szennyvízprojekt területén is, így ez jelentősen
segítette a boldogulásunkat.
- Időrendi sorrendben haladva, melyik
volt a következő újítás, fejlesztés, ami
fontos volt a falu életében?
- A ciklus elején került a tervbe a temető
bővítése, valamint a szomszédságában található szeméttelep rendbetétele is. Mind-

két lépés megvalósulhatott, így nemcsak a
temető, hanem a környéke is a hely szelleméhez méltó külsőt öltött. Emellett kisebb pályázatok segítségével sikerült megújítanunk a szenttamási és a püspöki temető kerítését is.
- Korábban említette, hogy pályázati pénzből kapott új köntöst az önkormányzat és a faluház is. Mit kell tudni
ezekről a fejlesztésekről?
- A négy év folyamán törekedtünk arra,
hogy minél nagyobb önrészt képezzünk
az önkormányzat számára, így lehetőségünk nyílt a falu központjában található két, kulcsfontosságú épület felújítására is. Az önkormányzat épületéhez 4 millió, a faluházéhoz pedig, 10 millió 600
ezer forint önrészt sikerült biztosítani. A
bevételi oldalon szeretném megemlíteni
a községünkben működő bányákat, akiktől az iparűzési adón felül 12 millió forintnyi támogatást kaptunk, valamint a Magyar Postától is 2 millió forint kifizetésére kaptunk ígéretet. Ezeknek az összegeknek is köszönhetően a meglévő saját forrásainkat meg tudtuk takarítani, a két pályázat megvalósulásával pedig a faluközpont
igazán impozáns látványt nyújt az erre járók számára. Emellett apróbb finomítások
is tervben vannak: szándék van arra, hogy
elbontsuk az önkormányzat épülete előtti
kerítést, több fát ültessünk, valamint az orvosi rendelő előtt található járdát is helyrepofozzuk. Az Ormosi-Csejtei-féle telek
megvásárlásával pedig lehetőséget adtunk

arra, hogy a falu centrumában újabb, közösséget szolgáló épületet húzzunk fel a távolabbi jövőben. A fejlesztések között kell
megemlítenem a Petőfi utca villanyvilágításának újratelepítését, a püspöki harangláb felújítását, valamint a püspöki horgásztanya felé vezető útszakasz rendbetételét is.
- Az elmúlt években a közösségi élet is
nagy léptékben fejlődött Püspökmolnáriban. Ön is így látja?
- Mindenképpen, mi sem bizonyítja ezt,
hogy a falu rendezvényin a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki részt vesz.
Itt szeretném megköszönni a civil szervezetek segítségét, támogatását, akik mindig
az aktuális ügy mellé álltak, és segítettek a
programok szervezésben. A faluház megújulásával pedig olyan távlatok nyíltak számunkra a közösségfejlesztés terén, amelyeket hiba lenne nem kihasználni a jövőben.
- Ha már itt tartunk: sokakban felmerült a kérdés, hogy lesz-e saját művelődésszervezője, faluház vezetője a községünknek?
- A felújítással kapcsolatos pályázat feltétele, hogy napi négy órában alkalmazzunk valakit a faluház élére, aki programok
szervezésével, a fiatalok, és a civil szervezetek együttműködésének koordinálásával segítse tovább a közösség építését. Az
elkövetkezendő hónapokban erre a pozícióra pályázatot hirdetünk, melyre minden kultúrára fogékony, vállalkozó szelle-

Horváth László tiszteletbeli alpolgármester kinevezéséhez Rodler Csaba gratulál
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mű helyi lakos jelentkezését várjuk.
- Az önkormányzati ciklus ugyan öt
évre szól, ám beszéljünk a rövid távú tervekről. Az elkövetkezendő egy évben milyen fejlesztésekre kerülhet sor Püspökmolnáriban?
- A korábbi időszakban is terveztük már
a molnári szóré és a mellette lévő haranglábnak a felújítását. Szintén rendbe kell
tennünk a falu központjában található
szolgálati lakást, amely jövőbeni formájával illeszkedik annak impozáns képébe. A
temetőben szeretnénk egy urnafalat kialakítani, ugyanitt aktuálissá vált a térkövezés
kivitelezése is. A szenttamási temetőkápolna szintén rossz állapotban van, az elkövetkezendő években ennek a renoválására is sor kerül. Mindezek mellett az óvoda épületének tetőcseréjére és fűtésének
korszerűsítésére is folyamatosan keressük
a pályázatokat, lehetőségeket.
- Végül térjünk ki egy személyes kérdésre is: mint polgármester, mennyivel volt
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A falu új régi és új elöljárói - Palkó Zsolt, Vincze Imréné, Rodler Csaba polgármester,
Babos Vince és Horváth Tamás alpolgármester

másabb elkezdeni a mostani ciklust az
első, 2010-ben indulóhoz képest?
- A kettőt talán össze sem lehet hasonlítani. A falu frissen megválasztott első emberének nyilván szüksége van arra, hogy
megismerkedjen a körülményekkel, kapcsolatokat építsen, amelyeket később a
falu javára tud fordítani. Az elmúlt években körülbelül nettő félmilliárd forint értékű beruházás történt nálunk, amely ren-

geteg ember jól összehangolt munkájának köszönhető, beleértve a képviselőket,
a hivatali dolgozókat, illetve minden velünk együtt dolgozó partnert. Ez a nagyszerű tenni akarás hosszan kitartó lendületet adhat a továbbiakra is. A jövendőbeli
közös sikerek reményében kívánnék Püspökmolnári összes lakosának békés, boldog sikerekben gazdag újesztendőt!
			
Palkó Zsolt

Választási eredmények Püspökmolnáriban
2014. október 12-e az önkormányzati választások jegyében telt országszerte. Ahogy hazánk településeinek nagy részén,
községünkben is polgármesterre és képviselőkre voksolhattak az urnához járuló szavazópolgárok. Az idei választás több
szempontból is rendhagyó volt a korábbiakhoz képest. Az esemény helyszíne a faluház átépítése miatt ezúttal a Prinz
Gyula Általános Iskola épülete volt, a helyszínváltoztatás ellenére a szavazás zökkenőmentesen lezajlott. Szintén fontos
különbség volt, hogy a képviselőket 2014-től évtől ötévnyi ciklusra választják a korábbi négy helyett.
A voksolás eredményei Püspökmolnáriban a következőképpen alakultak:
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor: 740
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 382 (51.62%)

Polgármester választás eredménye
Érvényes szavazólapok száma: 342
Érvénytelen szavazatok száma: 39
Szavazatok megoszlása:
Jelölt neve

Rodler Csaba

Jelölő szervezet(ek)

FIDESZ-KDNP

Egyéni listás választás eredménye
Érvényes szavazólapok száma: 368
Érvénytelen szavazatok: 14
Szavazatok megoszlása:

Kapott
érvényes
szavazat

%

342

100

Jelölt neve

Az ábrában „képviselő” jelzéssel szerepelnek a képviselőtestületbe került jelöltek. A bizottság a szavazatokat kétszer számolta meg, a településen a választás rendkívüli esemény, kifogás nélkül zajlott le, és eredményes volt.
Az önkormányzat alakuló ülésen a képviselők Rodler Csaba javaslatára Horváth Tamást választották alpolgármesternek. 		
Hírözön (forrás: valasztas.hu)

Jelölő szervezet(ek) Kapott
érvényes
szavazat

1 Horváth Tamás

FIDESZ-KDNP

257 Képviselő

2 Piri Imre Tamás

FÜGGETLEN

105

3 Vincze Imréné

FÜGGETLEN

209 Képviselő

4 Babos Vince

FÜGGETLEN

208 Képviselő

5 Antalné Böröcz Edit FÜGGETLEN

185

6 Palkó Zsolt

269 Képviselő

FÜGGETLEN
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Tovább a fejlődés útján
– elkészült Püspökmolnári faluháza
Bár advent utolsó hétvégéje sokfelé már-már karácsonyt idézett, községünk számára nemcsak emiatt lesz emlékezetes a december huszadika. Átadták ugyanis a felújított faluházat, amely a jövőben új köntösben, a közösségépítés és kultúra színtereként várja a helyieket.

Az avatást követő állofogadáson Horváth Tamás alpolgármester
mondott köszöntőt

Dolgos, építő kezek munkáját méltató vers, majd polgármesteri köszöntő
fogadta a megjelenteket a megújult Püspökmolnári faluházban szombaton délután. Rodler Csaba, a község első embere megköszönte mindazok munkáját, akik a beruházás során bármilyen
módon segítették az előrejutást, a közös cél végrehajtását. Kiemelte, nemcsak a nagyterem, hanem a mellékhelyiségek és a klubszoba is megújult, a
konyha és az aula kialakítása mellett
nyílászárócserére és szigetelésre is sor
került. Így a nyáron elkészült önkormányzati épület után egy kívül-belül
modernizált, a kor kívánalmainak megfelelő komplexummal gazdagodott községünk.
Az eseményen beszédet mondott V.
Németh Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős

A könyvtár épülete előtti terület is komfortosabbá vált

államtitkára is, aki érdekes párhuzamot
vont a karácsonyi várakozás és az átadás
között. A térség országgyűlési képviselője szerint az adventi naptár december 20-ra éppen a csodák észrevételének
szükségességére hívja fel a figyelmünket. Bár szerinte ezeket Püspökmolnáriban sosem volt nehéz meglátni, most
mégis valami egészen újjal gazdagodott
ez az összetartó közösség.
Horváth Róbert építészmérnök a kivitelező cég képviseletében osztotta
meg gondolatait a jelenlévőkkel. Hangsúlyozta, hogy a beruházás során több
nehézség is felmerült, kezdve csapadékos időjárástól a szűk határidőig. Az
eredmény viszont magáért beszél, a falu
lakossága pedig büszke lehet arra, hogy
egy ilyen nagyszerű értékkel gazdagodott.
Az iskolások énekét követően a létesítményt Ghie Marcell és Benedek Já-

Az iskolások - néhány felnőtt énekkarossal kiegészülve - dallal is készültek

nos áldotta meg, a római katolikus egyház illetve az evangélikus gyülekezet részéről.
A közös avatóünnepség záróakkordjaként Rodler Csaba és V. Németh Zsolt
vágta el az átadást jelképező szalagot,
majd a meghívott vendégek állófogadás
keretében vették birtokba az újonnan elkészült aulát. Itt Horváth Tamás, Püspökmolnári alpolgármestere köszöntötte a megjelenteket. Az elkészült munkát méltatta Kerekes Ferenc a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet referense is, aki kihangsúlyozta, az igazán nagy feladat az
lesz, hogy a faluházat élettel, programok
sokaságával töltse meg a helyi lakosság.
A nap programja végül a hagyományos karácsonyváró ünnepséggel zárult
			
Palkó Zsolt

Az egyházak helyi elöljárói is megáldották a faluházat
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Isten veled, Varga Lajos!
„Az életnek értelemet csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk.”
az ő polgármestersége alatt épült ki a vezetékes gázrendszer, az iskola pedig új
szárnnyal, és a környéken egyedülállónak számító tornacsarnokkal gazdagodott. De az eredmények között ugyanígy
felsorolhatnánk a temetőbe vezető utak
helyreállítását, a Puma-varroda községünkbe telepítését, a teniszpálya kiépítését, az óvoda és a tűzoltó szerház épületének felújítását is.

Öt évvel ezelőtt a fenti Máraiidézettel búcsúzott a Hírözön olvasóitól községünk korábbi első
embere, a Püspökmolnári Községi
Sportkör elnöke, aki ugyan életének két legfontosabb vezetői tisztségéről lemondott, a helyi és megyei polgárőrök munkájában továbbra is aktívan részt vett.
Most ismét búcsúznunk kell. A
mostani azonban valahogy mégis más, mégis fájdalmasabb, mint
2010 januárjában. Akkor egy elégedett, munkában jóízűen elfáradt
emberrel beszélgettem, aki csak sorolta, sorolta az élményeit.
Régóta tudtuk róla, hogy sokoldalú személyisége, ambiciózus jelleme minden területen képes volt
megmutatkozni. Tettre készségét,
kapcsolatrendszerét mindig a község, a közösség szolgálatába állította. A falu tanácselnökeként,
majd később polgármestereként
– ez utóbbi pozíciót 1990-től egészen 2010-ig töltötte be – elévülhetetlen érdemei voltak olyan helyi fejlesztések megvalósításában,
amelyek nélkül ma Püspökmolnári nem azon a fejlettségi szinten állna, ahol jelenleg tartózkodik. Elég
csak körbenéznünk községünkben:

Sokatmondó az is, hogy legnagyobb
hobbiját, a futballt űzve is mások javát
tekintette elsőnek. Mesélt arról, hogy
Püspökmolnáriban nagy csapatról álmodott, elképzeléseit pedig tettekre
is tudta váltani. Beszélt a kezdetekről,
ahogy egészen fiatalon a sportkör élén
találta magát. Büszkén anekdotázott a
90-es évekről, amikor egy kupameccs
erejéig az NB 1-es győri Rába ETO látogatott Molnáriba, a csapat pedig az NB
III-ban vitézkedett, egy tőkeerős támogatóval a háta mögött. Emellett számtalan megyei bajnoki cím gazdagította az eredménylistát, a sok emlékezetes
meccsről nem is beszélve.
Végtelenül őszinte ember volt, véleményét soha nem rejtette véka alá. Akár
játékvezetőről, akár játékosról volt szó,
de csak ritkán, kimérten dicsért. Voltak persze kivételek. Sosem felejtem, az
utolsó, elnökként „lejátszott” ifimeccse
után – amit 4-1-es, vesztes állásról 5-4re nyertünk - bejött az öltözőbe és gratulált, nagyszerű győzelemnek nevezte
diadalunkat. Megható és egyúttal fájdalmas pillanat volt ez, hiszen akkor mi, játékosok már tudtuk, a továbbiakban Lajos bá’ nélkül kell boldogulnunk. A folytatás pedig tényleg nem is volt olyan
egyszerű a segítsége hiányában. Olyan�nyira, hogy a helyi futball fél évre álomba is szenderült. A focicsapat újjáalakulása után viszont örömteli dolog tör-

tént, hiszen a sportkör tiszteletbeli elnökeként tért vissza a támogatók
körébe.
Ugyancsak fontos érdemeket szerzett abban, hogy Püspökmolnári manapság a térség egyik, ha nem a legbiztonságosabb települése. A helyi
polgárőrök vezetőjeként mindig pedánsan készítette el a beosztásokat és
tartotta meg a közgyűléseket. Ha kellett, minden héten szolgálatban volt.
Mi sem jelzi jobban tevékenységének minőségét, hogy több kitüntetést is kapott, legutóbb tavaly márciusban a polgárőr szervezetben kifejtett kiemelkedő tevékenységéért.
A mostani búcsú tehát valahogy
mégis más, mégis fájdalmasabb, mint
2010 januárjában. Személyében pótolhatatlan veszteség érte nemcsak
községünket, hanem valamennyi
Vas megyei sportbarátot, polgárőrt
is. S bár elbúcsúzott tőlünk, érdemeit, eredményeit már soha, senki nem
fogja elvenni tőle, és mindig hálával
fogunk emlékezni arra, mi mindent
hagyott maga után örökségül.
Emlékét örökre megőrizzük! Isten
veled, Varga Lajos!
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Az adventi műsor előtt előtt mindenki kedvére kóstolhatta a teát, a forralt bort,
és a zsíros kenyeret

A várakozás meghitt pillanatai vers és énekszó kíséretében

„Szent Karácsony eljött, az ég a földre szállt”
Az adventi és karácsonyi készülődés az utóbbi években egyre fontosabb szerepet töltött be Püspökmolnári közösségi életében, ráadásul idén további programmal
bővült a szeretet ünnepét megelőző időszak. Ennek eredményeként a lelkes helyiek nemcsak bécsi kiránduláson, karácsonyváró
délutánon, hanem egy meghitt,
közös adventi gyertyagyújtáson is
részt vehettek.
Az első gyertya lángja…
Az évek során hagyománnyá vált,

Néhány bátor püspökmolnári ismét bevette Bécset.

hogy advent első hétvégéjén a falu
lakossága együtt díszíti fel a község
karácsonyfáját, betlehemét és adventi koszorúját. Ebben az évben
már nemcsak jókedvű munka, hanem műsor, forralt bor és zsíros kenyér is várta a megjelenteket. Végül szitáló ködben került a helyére községünk fenyőfája szombaton
délután, ám a barátságtalan idő mit
sem szegte a díszítők kedvét. Az önkormányzat épülete előtti területen
összegyűltek fiatalok és idősek egyaránt, hogy együtt vegyenek részt
az adventi várakozás első állomá-

sán. Kis idő múlva már nem csupán
a fa, hanem az adventi koszorú és a
betlehem is ünnepi díszben pompázott. A várakozás fényei mellett
énekszó és versek is emelkedettebbé tette a hangulatot.
Utazás az osztrák fővárosba
Immár hagyomány, hogy advent
egyik vasárnapján bátor jelentkezők lelkes csapata indul kirándulásra Bécsbe. A hideg, ködös idő ellenére nagyszerű hangulatban tekintették meg a város nevezetességeit kezdve a Schönbrunni kastély-

A nap fő programja a városháza előtti adventi vásár megtekintése volt.
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... majd az iskolások folytatták

A fellépések sorát a helyi rockisok kezdték...

tól, egészen a Stephansdomig. Természetesen nem maradhatott el,
a Christkindlmarkt, vagyis a híres
bécsi karácsonyi vásár megtekintése sem, ahol mindenki vidáman
kortyolgatta a forralt bort, puncsot. Aki ezzel a lehetőséggel nem
élt, az egy-egy sátornál kutatott a
szeretteinek szánt karácsonyi ajándékok után. A társaság elcsigázottan ugyan, de annál több élménnyel
térhetett haza, bízva abban, hogy
jövőre is része lehet egy hasonló
utazásnak.
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Avatás után…
Az ünnepvárás fő programjaként
ezúttal se maradhatott el a vásárral
egybekötött karácsonyváró rendezvény. Az új faluház avatása után kezdődő műsorban színpadra léptek a
Prinz Gyula Általános Iskola tanulói, a nyugdíjas klub tagjaival kiegészülő templomi énekkarosok, valamint műsorral készültek a Galaxy
Akrobatikus Rock and Roll Klub
helyi táncospalántái is.
A záróének előadás után az udvaron folytatódtak a programok, ahol
a nagyérdemű összeállítást tekint-

A műsor végén ismét együtt énekelt kicsi és nagy, fiatal és idős

hetett meg az elmúlt egy év rendezvényein készült vicces és érdekes
fotókból. A sátorban az iskolások
kézműves termékeit lehetett megvenni, az éhséget roppanós sült kolbász, a szomjat pedig finom forralt
bor és tea oltotta.
Püspökmolnári Község Önkormányzata ezúton is szeretné megköszönni mindazok segítségét, akik
a karácsonyi programokban bármilyen módon részt vettek, szerepet
vállaltak!
Palkó Zsolt

A közönség idén is jókat derült az udvaron kivetített képeken
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Tűzoltók jubileuma
Fennállásának 125. évfordulóját ünnepelte az elmúlt évben a Püspökmolnári Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A jeles eseményt hálaadó szertartással, ünnepséggel, vacsorával és bállal ünnepelték meg a helyiek és az
eseményre meghívott vendégek.
November 15-én, szombaton délután magasra emelt csapatzászlókkal
az élen indultak el a püspökmolnári tűzoltók a szerházuktól a római katolikus templomig, ahol először ökumenikus hálaadó szertartás keretében emlékeztek meg a jeles alkalomról. Sebastian Tengan, római katolikus, valamint Benedek János, evangélikus lelkész is megemlítette a közösség fontosságát, utóbbi kihangsúlyozta, a mai rohanó világunkban különösen fontos egy ilyen nagy tradíciókkal
bíró egyesület megléte.
Ezután a résztvevők átsétáltak a
tornacsarnokba, ahol prominens személyek köszöntötték az ünneplőket.
A meghívottak közül tiszteletét tette V. Németh Zsolt, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
környezetügyért, agrárfejlesztésért és
hungarikumokért felelős államtitká-

ra, Csende Sándor, a Körmendi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnok-helyettese, Kovács András, a Vas
Megyei Szent Flórián Tűzoltószövetség elnöke, valamint Dénes Károly, a
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei főügyeleti osztályvezetője is.
V. Németh Zsolt ünnepi köszöntőjében megemlítette a hosszú időkön keresztül fennmaradó közösségek szerepét, kiemelve, hogy a
technikai fejlődés legnagyobb vívmányait is a helyi szerveződések szolgálatába kell állítani.
Rodler Csaba, Püspökmolnári polgármestere köszönetét fejezte ki a
tűzoltók által végzett áldozatos munkáért, kiemelve azt, hogy a helyi lánglovagok a község legrégebb óta fennálló civil szervezetét alkotják.
Babos József az egyesület elnöke

A jubileumi zászlóra Horváth Tamás alpolgármester kötötte fel a szalagot

rövid történeti áttekintést ismertetett
a jelenlévőkkel, míg Dénes Károly a
tudás és tapasztalat átadására kérte a
jelenlévő tagokat.
Az ünnepségen sor került a jubileumi szalagok zászlóra tűzésére is, Horváth Tamás alpolgármester, illetve a
rumi, rábatöttősi és rábahídvégi önkéntes tűzoltó egyesületek vezetőinek közreműködésével.
Végül az elismerések, ajándékok kiosztása következett, a rendezvény jóízű vacsorával és éjszakába nyúló, remek hangulatú bállal zárult.
Palkó Zsolt

Óévbúcsúztató újévköszöntő
Szilveszterkor nemcsak a család, a barátok, hanem sokszor egy falu közössége is együtt ünnepel, ez alól pedig évek óta már Püspökmolnári sem kivétel. Az év utolsó napján sorra kerülő táncos mulatságon közel százan búcsúztatták az óévet és köszöntötték az újesztendőt.
Bár csípős mínuszok jártak felénk év végén, a bálozók kedvét ez
egyáltalán nem szegte, hiszen a helyi tornacsarnokban forró hangulatú várta a nagyérdeműt. A zenét
Szombath Józsi szolgáltatta, aki a
tőle megszokott nagyszerű melódiákkal késztette táncra a hidegtől

elgémberedett lábakat. Természetesen a csapnál is töménytelenül folytak a finomabbnál-finomabb nedűk,
így senkinek nem kellett tartania attól, hogy az újévet kiszáradással kezdi.
Éjfélkor a megjelentek együtt koccintottak a 2015-ös évre, aki pedig

megéhezett, virslivel és pezsgővel
csillapíthatta étvágyát.
A Püspökmolnári Hírözön községünk minden egyes lakosának és
olvasójának békés, boldog, sikerekben gazdag újesztendőt kíván!
			
Hírözön
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A Prinz Gyula Általános Iskola hírei
Az elmúlt időszakban a megszokott iskolai menetrendnek megfelelően próbáltunk eleget tenni az előttünk álló feladatok elvégzésének. A tanórák és a tanórán kívüli foglalkozásokon azon munkálkodtunk, hogy minél több ismerettel
bővítsük tanulóink tudását. Természetesen voltak közülük olyanok, akik „vették
a lapot” és beálltak a csatasorba. Sajnos
vannak tanulóink között olyanok is, akik
a napközi és a tanulószobai foglalkozásokon nyújtott segítség ellenére is nehéz
félévzárásra számíthatnak. Ennek az időpontja 2015. január 16.
A szabadidős tevékenységek mind az
alsó, mind a felső tagozaton azt a célt
szolgálják, hogy tanulóink kikapcsolódhassanak a napi munkájukból. Programjaink tervezésekor ezeket mindig szem
előtt tartjuk.
Az őszi papírgyűjtési akcióval sikerült
felpezsdíteni nebulóink vállalkozó kedvét. Különösen felső tagozaton volt sikeres az akció, hisz köztudott a gyermekek és a szülők körében, hogy az idei évben minden megszerzett forintot egy budapesti kirándulásra fordítunk. Az ilyen,
és ehhez hasonló kezdeményezésekkel is
tudjuk csökkenteni a szülők részéről fizetendő kiegészítendő hozzájárulást. Természetesen az is szem előtt van, aki nem
tesz semmit érte, kimarad a „jóból.”
A rendkívüli teljesítményekkel kapcsolatban külön kiemelném Babos Dorina,
Hajmás Dominik, Farkas Zsáklin, Rigler
Anna, Rába Hanna és Babos Réka tanu-

lók és szüleik munkáját. Az osztályversenyt az alsó tagozaton a 3. osztály, a felső tagozaton a 8.osztály nyerte, jutalmuk
egy nagy torta volt. Kedves egészségükre!
Az életkori sajátosságoknak megfelelően az alsó és felső tagozaton is megemlékeztünk nemzeti ünnepünkről, október
huszonharmadikáról.
A középfokú iskolákba is eljuthattak
gyermekeink. Számukra és a család számára is fontos, hogy már most milyen iskolát, szakmát válasszanak, amelyet a későbbiekben szívesen végeznek, illetve azzal el is tudjanak helyezkedni. Részt vettek a szokásos Pályaválasztási Kiállításon
és számos középfokú iskola képvise-

lője is felkereste személyesen iskolánkat
e témában. A tíz nyolcadikos tanuló közül hárman írnak központi írásbeli felvételit magyar nyelv és irodalom, valamint
matematika tantárgyakból. Sok sikert kívánok számukra és a felkészítő nevelőiknek!

A nyugdíjas klub hírei
A Püspökmolnári Nyugdíjas Klub a
nyár végén elkezdte felkészülését a
második félévi programokra.
Szeptember 6-án egynapos lendvai kirándulásra indultunk Szlovéniába. Meglátogattuk a nevezetességeket, többek
között a szépen restaurált templomot,
a színházat és a gyönyörű orchidea farmot, ahol nem tudtunk betelni a szebbnél-szebb virágok látványával. Pont azon
a napon volt a nagyközség szüreti felvonulása is. Ilyet még nem láttunk: huszonhét település vonult fel, köztük pár magyar is. Különböző jelmezekben, nagyon
látványos és jó ötletekkel, igazán szórakoztató volt. Finom vacsorával, jó kedvvel zártuk a napot. Ígéretet tettünk, hogy
2015 őszén ismét vissztérünk.
Szeptember 27-én nálunk is sor került
a szüreti felvonulásra. Klubunk is részt
vett az eseményen, az ovisokkal, iskolá-

sokkal és a fiatalokkal egyaránt, ismét jó
volt együtt lenni, ünnepelni, mulatni.
November 8-án tartották Vasváron a
hegyháti toborzót. Községünket a mi
egyesületünk képviselte. Szép új ruhánkban léptünk fel, melynek anyagát klubtagunktól Varga Lajostól kaptuk. Szereplőtársaink is nagyon megdicsérték öltözetünket.
November 29-én az adventi gyertyagyújtáson is ott voltunk, szép számban
erősítettük a fiatalok kórusát, decemberben pedig elkezdtük a felkészülést az új faluház avatására is. Nagyon szép volt az ünnepség, örülünk, hogy az átadásnak és az
azt követő karácsonyváró műsornak is részesei lehettünk. Ez utóbbin a templomi
kórussal, és az iskolásokkal is énekelhettünk adventi és karácsonyi dalokat. Bensőséges hangulatú, megható volt ez a nap.
Sajnos a sok munka és vidámság mellett egyben szomorú is volt a 2014 év.
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Az alsó tagozatosok a rábahídvégi
Bertha György Művelődési Ház adta lehetőségeket használják ki színházi és
bábelőadásokon való részvétellel.
Felső tagozatos gyermekeinknek Márton Andrea védőnő az egészséges életmód témában tartott élményszerű foglalkozást.
Matusek Zsuzsanna, Zala és Vas megye gyermekjogi képviselője volt intézményünk vendége „A biztonságos internet használat” témakörben. Természetesen mindig az életkornak megfelelő
hangnemben szólt diákjainkhoz, akik nagyon élvezték az előadását
A Mikulás bácsi és csapata is ellátogatott hozzánk. Az idei évben szerényebben, de annál nagyobb szeretettel köszöntötte az alsó tagozatosokat. Az idei
évben ugyan elmaradt a virgács, de a
nagyszakállú azt ígérte, hogy az elkövetkezendő esztendőben jobban figyeli
majd az ablakokat.
Iskolánk tanulói részt vettek a két település karácsonyváró rendezvényén. Köszönöm a szülők, a kollégák, a tanulóink,
és minden szervezet segítségét!
A 2014-es év véget ért. Az intézmény
valamennyi alkalmazottja nevében szeretném megköszönni az egész évben kapott segítséget és eredményekben gazdag
boldog újévet kívánok valamennyi olvasónak!
Smolczer Tibor
igazgató

Három tagunkat veszítettük el tavaly,
Szalay Gyulánét, Varjasi Rezsőnét és Varga Lajost, utóbbi az elnökhelyettes tisztségét is betöltötte. Hiányukat érezzük,
emléküket őrizzük, nyugodjanak békében!
Továbbra is sok szeretettel várjuk klubunkba falunk nyugdíjasait, hogy tagjai legyenek egy vidám, összetartó csapatnak!
Községünk lakosainak pedig jó egészséget, sikeres boldog újévet kívánunk!
Horváth Klára
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A vasúti híd története
Tavaly májusban volt 50 éve annak,
hogy a Rába felett átívelő, napjainkban is
„szolgálatot teljesítő” vasúti hidat üzembe helyezték. Erről a tavalyi év folyamán internetes helytörténeti blogomban
(http://kugi.blog.hu) több újságcikk
segítségével részletesen beszámoltam.
Ezekből foglalom most össze a híd történetét.
A vasútépítés egyik legnehezebb, egyben legköltségesebb része ma is a vízfolyások áthidalása. Különösen így volt ez
a 19. században. A Sopron-Nagykanizsa
között 1865-ben átadott vasútvonal Molnárinál keresztezi a Rábát, ami a vonalszakaszon az egyik legnagyobb híd megépítését tette szükségessé. Ez egy ötnyílású rácsos vashíd volt, aminek a súlya
csaknem elérte az 500 tonnát. A híd elemei Grazban készültek a Kőrösi Józsefféle hídgyárban. Mivel onnan ide vezető
vasútvonal akkor még nem volt, ezért az
egyes szerkezeti darabokat országúton,
állati erővel vont szekereken hozták a
helyszínre. A tartópillérekhez szükséges
idomköveket az Alpokból hozott kőtömbökből olasz kőfaragó mesterek készítették nagy szakértelemmel. 1887-ben volt
a hídon egy nagyobb fejlesztés: kisiklás
elleni védekezésül biztonsági aljakat építettek a pályába.
A hidakat – fontosságuk miatt – rendkívüli helyzetekben külön őrség védte.
1914-ben (már a Szerbiának címzett hadüzenet átadása előtt 2 nappal) a szombathelyi 83. gyalogezred zászlóaljparancsnoksága helyezte katonai őrizet alá az itteni hidat. 1931-ben – miután Matuska
Szilveszter felrobbantotta a biatorbágyi
viaduktot – a belügyminiszter „részleges
vasútbiztosítás” céljából hídőrséget hozott létre. Ennek keretében 4 fő az itteni Rába-hidat védte, elhelyezésük a víz-

ház raktárhelyiségében volt. (További 4
fő őrizte a Csörnöc-patak hídját, de nekik csak sátor jutott.) Hazánk hadba lépése után újra jelentős feladatot kapott a
hídőrség: elsősorban a híd és a rajta közlekedő katonai szerelvények elleni szabotázsakciók megakadályozása volt a fő feladata, de az ellenséges bombázók megjelenése kapcsán figyelőszolgálatot is ellátott. A frontátvonuláskor pedig harcoló
alakulatok vették át ezt a feladatot.

Egymás mellett az új (balról) és a régi híd.

A híd életének legkritikusabb szakaszára is ekkor, 1945 tavaszán került sor.
A visszavonuló német csapatok – a szovjet hadsereg előrenyomulásának megakadályozása céljából – az infrastruktúrát maguk mögött megrongálták, a hidakat pedig
felrobbantották. Ezt a sorsot szánták a 80
éves molnári hídnak is... Az egyik német
osztag katonái fegyverrel kényszerítették
a pályamestert arra, hogy a robbanószerkezetek elhelyezéséhez szerszámokat és
kötözőhuzalokat adjon. A robbantásra
1945. március 27-én kerítettek sort, de –
többszöri kísérlet ellenére – szerencsére
nem jártak sikerrel. A pillérek és a hídszer-

Sportbál – immár másodszor
Tavaly hagyományteremtő szándékkal rendezték meg első ízben a
Püspökmolnári KSK sportbálját. A
rendezvény - köszönhetően a szervezők lelkes csapatának - idén sem
maradhatott el.
Az eseményt a Galaxy Akrobatikus Rock and Roll Klub táncosai
nyitották, akik nagyszerűen megalapozták az est hangulatát. Fellépésük
után Jákfalvi Zoltán, a spotkör elnöke mondott beszédet, megköszönve
mindazok segítségét, aki a 2014-es

évben támogatták az egyesület munkáját.
Ezt követően finom vacsora várta a
vendégeket, majd kis késéssel ugyan,
de megjelent Éder Gabee Monitával
karöltve, és fergeteges hangulatot varázsoltak a tánctérre. Éjfélkor tombola várta a megjelenteket, a legszerencsésebbek tortával gazdagodtak.
A mulatság – hála a kitartó táncosoknak és a remek zenének - egészen hajnalig tartott.
Hírözön

kezet csak megrongálódott, de a híd nem
zuhant a hullámsírba.
A magyar vasutasok, szovjet műszaki
csapatok és a környékbeli lakosság azonban 5 napi megfeszített munkával helyreállította a hidat, hogy azon megindulhatott a forgalom. Volt olyan műszak, hogy
800-nál is többen dolgoztak itt! A szerelvények azonban így is csak max. 25 km/
óra sebességgel mehettek át rajta, emiatt
szükségessé vált egy új híd építése.
A MÁV Hídépítési Főnöksége megbízásából az Út- és Vasúttervező Vállalat elkészítette az új, már csak 3 nyílású acélhíd
terveit, ami 1 méterrel magasabban húzódott, mint a régi szerkezet, és 150 méter helyett csak 100 méter volt a hossza.
Az acélszerkezeteket a GANZ-MÁVAG
üzemében gyártották le, az össztömege
385 tonna volt. A hídépítők 1962 júliusában kezdték a helyszíni munkát. Egy e
célra készített holtvágányra 13 vasúti kocsit toltak, ebben voltak a szállásaik, az
építésvezetőség irodái, raktárak, egy étkezőkocsi. Először elkészítették az új
híd vasbeton pilléreit (a régi alatt), majd
mintegy 20 ezer szegecs segítségével ös�szekapcsolták a hídelemeket egy ideiglenes szerelőállványon. Innen keresztirányú mozgatással nagyteljesítményű hidraulikus emelőberendezések segítségével
betolták a kihúzott régi híd helyére. (Ez
mindössze 10 órás fennakadást okozott a
vasúti forgalomban.) A csatlakozó sínpályát és a vasúti töltéseket a MÁV Szombathelyi Pályafenntartásai Főnökség
munkásai készítették el. Miután a próbaterhelés is sikeres volt, így 1964. május
7-én sor került az üzembe helyezésre. A
teljes beruházás költsége akkori értéken
elérte a 11 millió Ft-ot.
Azóta többször is kisebb javításokra
került sor – legutóbb 2006-ban –, azóta
élénk zöld színre festve szolgálja ki a vasúti forgalmat.
Kuglics Gábor
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Gyenge rajt után bizakodva várja a tavaszt Püspökmolnári focicsapata

Minden jó, ha a vége jó
Bár nehézkesen kezdődött az ősz, végül csak beindult a Püspökmolnári KSK futballcsapatának szekere, a megyei II. osztály
Sárvári-csoportjának küzdelmei során. Az őszi szezon tapasztalatairól Sziffer Istvánt, a gárda edzőjét kérdeztük.
- Az idén elejére visszatekintve elmondhatom, hogy több nehézségbe ütköztünk. Mivel nem tudtunk minőségi játékost igazolni,
többször fiatal, az ifjúsági csapatból felhozott
fiatalokkal kellett játszanunk, ráadásul rögtön nehéz ellenfelekkel - pl. Ikervár, Rum és
Kenyeri – találtuk magunkat szembe. Kerekperec kijelenthető, sajnos nem tudtunk felnőni a feladathoz – beszélt a kezdeti buktatókról
a csapat trénere.
- Pár mérkőzés és egy kis fejmosás, valamint szerkezeti illetve posztokon való változtatás után a csapat magára talált és megdobbant az a híres „Molnári-szív”, ami egyúttal azt
is jelentette, hogy a csapat hétről-hétre egyre
jobban játszott és nyerte a mérkőzéseket.
Sziffer István az eddig elért célokról a következőket nyilatkozta:
- Összességében elmondhatom, hogy a
csapat az elvárásoknak megfelelően teljesí-

tett és mindent megtett annak érdekében,
hogy Püspökmolnári közössége büszke lehessen ránk. Kiemelném a csapatból Varga Miklóst és a Rábatöttösröl igazolt Horváth Szabolcs II-t, akik hétről hétre nagyon jó teljesítményt nyújtottak. Szintén megemlíteném
Mihálydeákpál Bálintot, aki 16 éves kora ellenére beverekedte magát a felnőtt csapatba és
végül alapemberré nőtte ki magát – tért ki az
edző az egyéni teljesítményekre is.
A jövővel és az utánpótlással kapcsolatban
a következőket mondta:
- A tavaszi szezonra nem változik az elvárás,
továbbra is helyi kötődésű játékosok alkotják
a csapatot. Valószínű, hogy visszatér hozzánk
Ausztriából Pados Patrik, és még szeretnénk
igazolni egy játékost. Az ificsapatot külön dicséret illeti mivel gyakran teljes egészében a
felnőtt csapatot segítette ki, és annak ellenére,
hogy legjobbjaik legtöbbször a felnőtteknél

játszottak, a csapat jó teljesítményt nyújtott.
Példát mutattak, hogy milyen egy igazi baráti
közösség, soha nem volt köztük ellentét – említette meg Sziffer István a fiatalok érdemeit is.
- Köszönet jár Bajnok Imrének azért, hogy
pedagógusként és szinte apaként irányította a
legifjabbakat, és a csapat másik vezetőjének,
Horváth Gyulának is, aki szintén szívén viselte a csapat sorsát.
Végül a drukkerek szerepéről is szólt, valamint kitért Varga Lajosra, az egyesület korábbi elnökére is:
- Szintén köszönettel tartozunk a szurkolóinknak, főleg azoknak, akik vidékre is elkísértek bennünket. A csapat ugyanakkor nemcsak
nekik, hanem volt elnökünknek is szeretne
örömet szerezni, arra kérjük Lajost, hogy onnan, fentről is úgy szeressen bennünket, mint
azt mindig tette, egész élete folyamán.
			
Hírözön
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Óvodai életképek

Férfias munka a csavarhúzó használata

Jólesik a reggeli

Imádunk a galérián játszani

Kész a kávé!

Az alkotáshoz szükség van a a megbeszélésre is

Szeretek a kirakóval játszani

Ügyesen tornázunk a babzsákkal

Szülinap az oviban - négy éves lettem

