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Interjú Rodler Csabával, községünk polgármesterével

Közmeghallgatás után…
Mozgalmas, munkával teli időszakot hagyott maga mögött a 2014-es évvel Püspökmolnári Község Önkormányzata Rodler Csaba, településünk polgármestere szerint. A június végén megtartott közmeghallgatás során a falu
első embere részletes tájékoztatást adott a tavalyi év bevételi és kiadási oldaláról, illetve vázolta az idei terveket is.
Emellett – immár hagyományos módon – készséggel válaszolt a Hírözön kérdéseire is.
- A legutóbbi interjú során többször tett
említést a tavalyi év két nagy beruházásról, a Faluház és az önkormányzat épületének felújításáról. Akkor azt nyilatkozta, hogy a következő évben a megtakarítások növelése a cél. Mennyire sikerült
ezeket a terveket megvalósítani?
- A 2014-es év folyamán valóban a fent
említett két projekt vette igénybe anyagi forrásainkat. Mivel a Faluház felújítása utófinanszírozáson alapuló pályázatból valósult meg, ez nagyobb pénzügyi
terheket rótt az önkormányzatra. Miután ezek az előre kalkulálható nehézségek elhárultak, folyamatosan figyeltük a pályázati lehetőségeket, amelyekhez az önrészt – a bányák támogatásának köszönhetően – folyamatosan biztosítani tudtuk. Azt leszögezném, hogy
ugyan vannak terveink a jövőt illető felújításokkal kapcsolatban, de ezek nagyban függnek attól, hogy milyen pályázatok jelennek meg.
- Ennek eredményeként községünk egy
új, kilencfős kisbusszal is gazdagodott.
- Pontosan. Fontos dolog, hogy a kisbusszal kapcsolatos pályázatok az utóbbi időszakban nem igazán voltak elérhetőek, ez egy egészen kivételes lehetőség
volt. Ahogy a Hírözön előző számában
is megjelent, az önrész összege itt 2 millió 700 ezer forint volt, vagyis a 10 millió forintos pályázati összeg áfáját kellett
kifizetnünk. A kisbusz alapvetően közösségi célokat szolgál majd, igény szerint az óvoda, az iskola, és civil szervezeteink rendelkezésére szeretnénk bo-

Községünk kisbuszát először az ovisok vették birtokukba egy év végi bábszínházelőadás alkalmával

csátani.
- Ha már a civil szervezeteket említi... A
sportkörrel közösen pályáztak az öltőző
tetőcseréjének felújítására is.
- Úgy gondolom, példaértékű az az ös�szefogás, amely az elmúlt két évben feltámasztotta és azóta is életben tartja a
helyi futballt. A csapat tavaly bajnokságot nyert, és idén egy osztállyal feljebb
sem vallott szégyent. A tagság magját helyi lakosok alkotják, Jákfalvi Zoltán személyében pedig egy olyan elnök
végez példaértékű munkát, aki korábban maga is itt nőtt fel. Az együttműködés jegyében a tetőfelújításhoz kötődő pályázat önrészét fedeztük, bízva abban, hogy az új külső megfelelően fogja
szolgálni ennek a nagyszerű közösségnek az érdekeit.

A Dózsa utcai játszótérre érkezőket új, korszerű pavilon fogadja

- Korábbi interjúiban és a közmeghallgatásokon is kiemelte: a közmunkaprogramnak rendkívül fontos szerepe van
Püspökmolnári életében. Ez a mostani
időszakra is érvényes?
- Maximálisan. Indulásakor sokan, több
irányból kritizálták a kormány ezen kezdeményezését, nálunk azonban eddig
abszolút pozitív változásokat hozott.
Míg korábban csak egy-két olyan ember állt az önkormányzat alkalmazásában, aki a közterületek rendben tartásával foglalkozott, ez a szám mára a programnak köszönhetően megsokszorozódott. Nemcsak a falu szépül az elvégzett munka által, hanem pályázati lehetőségeink is bővülnek. Az eszközvásárlás mellett a Dózsa-parkban nemrégiben

felállított pavilon is a közmunkaprogram keretében tudott felépülni. Terveink szerint egy családi nappal még ezen
a nyáron felavatjuk az impozáns építményt, amely már most is nagy sikernek
örvend az oda látogatók körében.
- A közmeghallgatáson sor került egy fontos bejelentésre is, amely szerint az Úttörő utca tovább nem viselheti az előző politikai rendszerben felvett nevét.
- Az utcanév-változással kapcsolatban
fontos leszögezni, hogy alapvetően nem
az önkormányzat szándéka volt az, hogy
egy korábbi, önkényuralmi rendszerrel
kapcsolatos kifejezés megszűnjön, bár
az elnevezés kétségkívül idejemúlt és
nekünk is haladnunk kell a korral. Valójában a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása alapján és az erre épülő törvényi kötelezettség miatt kell kiviteleznünk a névváltoztatást. A szakmai
szempontokat és a lakossági véleményeket is összefoglalva a választás Festetics
György utcára esett. Községünk valaha
élt legnagyobb rangú lakójáról van szó,
aki a kiegyezés utáni első magyar kormányban miniszteri pozíciót töltött be.
Sírját a mai Úttörő utcai temetőben láthatjuk, így kézenfekvőnek tűnt az utcanévre vonatkozó változtatás. Az emiatt
aktuálissá váló igazolványcseréket az okmányiroda elvégzi, ezért természetesen
nem kell majd fizetniük az érintett lakóknak.
- A közmunkaprogram kapcsán már elmondta, hogy fontos a környezetünk
rendben tartása, felügyelete, amely egyre
inkább megvalósulni látszik. A szemétlerakó kapcsán is igaz ez az állítás?
- Hosszú utat jártunk be, de úgy érzem,
hogy a törekvéseink kezdenek eredményt is mutatni. Ezúton is szeretném
megköszönni a lakosság közreműködését, hogy a szemétlerakó mellett nem
helyeznek el több hulladékot. A hely
megtelt, több felesleges anyag lerakására
nincs lehetőség, a konténer viszont to-
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Az önkormányzat és a sportkör összefogásának
eredményeként valósult meg a csapat öltözőjének
tetőcseréje
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vábbra is használható. Őszre tervezünk
egy nagyobb lomtalanítást, így arra kérnék mindenkit, hogy a nemkívánatos
dolgait addig megfelelő körülmények
között tárolja.
- Végül beszéljünk egy kellemes témáról:
július utolsó szombatján kerül sor a hagyományos falunapra. Milyen programokkal várják az érdeklődőket?
- Az elmúlt években kialakult az a közös irányvonal, miszerint a falunap le-

Tisztelt Püspökmolnári Lakosok !

Mi kerülhet a sárga zsákba?
A sárga zsák kizárólag a hasznosítható csomagolási hulladékok szelektív
gyűjtésére használható, melyet a szállítás napján zárt állapotban kell az úttest mellé kihelyezni. A begyűjtött hulladékválogatás után az OHÜ rendszerén keresztül hasznosításra kerül.
Ez a zsák a fém-, a műanyag-, a papírcsomagolások és az italos kartondobozok gyűjtésére szolgál. Kérjük, üveget
ne tegyen bele, mert ha eltörik, kön�nyen kivághatja a zsákot és balesetet okozhat. A hulladékoknak minden esetben tisztán, összelapítva kell a
zsákba kerülnie, mert ez a gazdaságos
gyűjtés alapfeltétele. A zsákok szelektív hulladékgyűjtéshez az Önkormányzatnál térítésmentesen igényelhetők, egyébként bármilyen háztartásban található zsák a gyűjtésre felhasználható.
A fémhulladékok közül a zsákba
gyűjthetjük az alumínium italdobozokat, az alumínium tálcákat, alufóliát, a konzervdobozokat, és az egyéb
fém csomagolóanyagokat. Figyeljünk
oda, hogy zsíros, ételmaradékkal illetve mérgező anyaggal szennyezett hulladék ne kerüljön a szelektív gyűjtőzsákba.
A papírhulladékok gyűjtésénél vegyük
figyelembe a zsák méretét, csak a kisebb papírhulladékokat tegyük bele,
például: újságok, reklám anyagok,
könyvek, papírzacskók, teás vagy fogkrémes dobozok.
A nagyobb kartondobozokat a begyűjtés napján a zsákok mellé helyezzük ki. A zsíros, ételmaradékkal
szennyezett papír nem hasznosítható
újra, annak a kommunális hulladékok
között van a helye.
A műanyaghulladékok közül a zsákba
tegyük az üdítős és ásványvizes palac-

kokat, a különböző zsugorfóliákat, bevásárló reklámtáskákat, tisztítószerek
flakonjait. Fontos, hogy a palackokat,
flakonokat tapossuk laposra, így több
fér belőlük a zsákba, és könnyebben
tárolhatók.
A többrétegű tejes vagy gyümölcsleves
italos kartondoboz három anyagtípusból áll: papírból, alumíniumból és műanyagból. Az ilyen csomagolásokat kilapítva gyűjtsük a zsákba.
További felvilágosítással a 94/726000-ás telefonszámon állunk rendelkezésükre.
SZELEKTÍV ZSÁKOS HULLADÉKGYŰJTÉSI NAPOK
PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG
2015. II FÉLÉV
SZÁLLÍTÁSI NAP: NÉGYHETENTE PÉNTEKI NAPON
•JÚLIUS 24.
•AUGUSZTUS 21.
•SZEPTEMBER 18.
•OKTÓBER 16.
•NOVEMBER 13.
•DECEMBER 11.
FIGYELEM! A SÁRGA ZSÁK CSAK
SZELEKTÍV GYŰJTÉSRE HASZNÁLHATÓ! AMENNYIBEN EGYÉB HULLADÉKGYŰJTÉSRE HASZNÁLJÁK,
AZ NEM KERÜL ELSZÁLLÍTÁSRA,
ÉS SZANKCIONÁLHATÓ!

gyen a falué, a helyieké és az innen elszármazottaké. Programjainkat is ezen
alapelv mentén igyekeztünk szervezni. Természetesen lesznek új elemek is,
ám ezekről egyelőre nem szeretnék sokat elárulni. Községünk önkormányzata nevében szeretettel várok mindenkit,
kívánom, hogy mindenki érezze jól magát ezen a remek hangulatúnak ígérkező eseményen!
Palkó Zsolt

KISPÁLYÁS
LABDARÚGÁS
A hagyományokhoz híven az idei falunapon is sor kerül kispályás labdarúgó-bajnokságra.
Várjuk az 5+1 fős csapatok jelentkezését a versenyre, mely július 25-én
a püspökmolnári sportpályán kerül
megrendezésre.
Jelentkezni lehet horvathtamaspm@
freemail.hu e-mail címen, valamint a
06307030248-as telefonszámon.
A jelentkezésbe kérjük beleírni a
csapat nevét!

FALUNAPI
FŐZŐVERSENY
Újabb barátságos, ínycsiklandozó
versengésre hívjuk Önöket!
Várjuk a helyi civil csoportokat, itt
lakókat és nyaralókat, baráti közösségeket az idei falunap főzőversenyére, melynek helyszíne a püspökmolnári sportpálya, időpontja július 25.
A főzéshez szükséges alapanyagokat, valamint eszközöket a versenyzőknek kell biztosítaniuk.
Garantált az egész délelőtt fergeteges jókedvű eltöltése, a zsűri pártatlan értékelése, a bőséges kóstolások.
Jelentkezni lehet horvathtamaspm@
freemail.hu e-mail címen, valamint a
06307030248-as telefonszámon.
A jelentkezésbe kérjük beleírni a
csapat, valamint az elkészítendő étel
nevét is!
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Rock ’n’ roll kicsiknek és nagyoknak
Az utóbbi években szinte nem volt olyan rendezvény Püspökmolnáriban, amely során ne szerepeltek volna községünk táncospalántái. A szombathelyi székhelyű Galaxy Akrobatikus Rock and Roll Klub lassan két éve biztosít lehetőséget a helyi fiataloknak, hogy tehetségüket másoknak is megmutassák, mozgásukat pedig jó irányba fejles�szék. Visnyovszky Gergővel, a püspökmolnári csoport vezetőjével a műfaj sajátosságairól és a helyi tehetségekről
beszélgettünk.
- Mikor alakult a Galaxy Akrobatikus
Rock and Roll püspökmolnári csoportja?
- A Galaxy Akrobatikus Rock and Roll
Püspökmolnári csoportja 2013 őszén
alakult, azzal a céllal, hogy egy Szombathelytől távolabbi községben is lehetőségük legyen a gyerekeknek sportolni.
Tudjuk, hogy városban sokkal könnyebben meg tudják a szülők oldani a gyermekek különböző tanfolyamokra járását,
ám így most már a vidéken élők számára is több lehetőség adódik.
- Talán nem sokan tudják, mi is az az akrobatikus rock and roll. Hova lehetne sorolni, mint műfajt?
- Az akrobatikus rock and roll egy látványsport, melyhez erős kondíció, kitartás, logika kell, hiszen a koreográfiák megjegyzése nem egyszerű feladat,
s tánc közben már automatikusan kell
jönni a lépéseknek. Fontos, hogy előadás
közben felszabadultnak kell lenni, elengedhetetlen a megfelelő kéz-láb koordináció. Az akrobatikus rock and roll felnőtteknél egy erősport, hiszen az akrobatikus elemek biztonságos végrehajtása
mind a lány, mind a fiú részéről nem kis
erőkifejtést igényel.
- A korábbi fellépéseken észrevehettük,
hogy kis csoportokban vagy párban szerepeltek a táncosok. Mi a különbség a kettő között a nehézséget illetően?
- A fellépéseken és versenyeken a táncosok életkor és kategória szerint indul-

nak. Páros kategóriában (a fiúk hiánya
miatt) lány-lány páros indul. Ennek az
a hátránya, hogy ez a kategória területi és országos versenyeken nem indulhat,
csak regionális versenyeken. Hozzáteszem, elég elterjedt ez a kategória, minden versenyen ők vannak a legtöbben. A
csoport, azaz a formáció négy, vagy annál több leány tánca, egészen huszonnégy főig. Itt van lehetőség előrelépésre,
hiszen ez a Magyar Táncsport Szakszövetség által elfogadott kategória, melyben területi, országos és világversenyeket
is rendeznek. Természetesen, ha több főből áll egy formáció, annak a koreográfiának mind a megszerkesztése, mind a
betanulása sokkal nagyobb odafigyelést
igényel az edző és a táncos részéről is,
hiszen minden mozdulatnak tökéletesen
egyformának kell lennie az összes táncosnál.
- Említette, hogy jellemzően a lányok
vannak túlsúlyban a csoportban. Ez
mindig is így volt az évek folyamán?
- Igen, sajnos kevés a fiú jelentkező a
csoportoknál. Ez azonban nemcsak Püspökmolnáriban, hanem országosan is
észrevehető jelenség. Versenyekre is kevesebb fiú-lány páros, és több lány formáció jelentkezik.
- Van-e megszabott életkor, hogy mettől
meddig lehet ezt a táncot művelni?
- Az akrobatikus rock and roll-nál nincs
megszabott határ, nálunk három éves

A püspökmolnári rockisok csapata balról jobbra:
Pók Emma, Antal Annabella, Varga Jázmin, Babos
Réka, Kapornoki Réka, Kapornoki Zsófia, Rodler
Hanna és Kozma Liza.

kortól táncolnak a gyermekek, és még az
edző is aktív versenyző felnőtt kategóriában.
- Hogyan lehetne jellemezni a püspökmolnári tanítványokat? Milyen edzéssel
készülnek a fellépésekre?
- A püspökmolnári táncospalánták lelkesek, kitartóak, és mindannyian nagyon szeretik, amit csinálnak. Több versenyen is megmérettették magukat, szép
eredményeket produkálva. A klub vezetője, Molnár Nóra rendkívül büszke a
molnári tanítványokra. Hetente egy alkalommal készítem fel a táncosokat az
előttünk álló feladatokra. A bemelegítés legtöbbször torna és nyújtógyakorlatokat tartalmaz, a fizikai erőnlét növelésére pedig futás van a gyerekeknek és
játékos módon fogócska. Emellett természetesen fontos szerep jut a formációk betanulásának és gyakorlásának is.
Hírözön

„Nyár, sárgul a határ…” – az óvoda hírei
A jó idő beköszöntével egyre több időt
töltöttünk óvodásainkkal a szabad levegőn. Sokat játszottunk a friss időben, de
kihasználtuk az aktuális ismeretszerzési
lehetőségeket is a különböző évszakokról, természetről és a környezetvédelem
fontosságáról is. Az óvoda környékének
rendben tartásából a gyerekek is aktívan
kiveszik a részüket.
Az idei évben a rábahídvégi Csodaszarvas Tájparkba mentünk kirándulni a szülők javaslata alapján. Szerencsé-

re gyönyörű időt fogtunk ki, így semmi
nem akadályozta ovisaink felhőtlen szórakozását. Nagy sikere volt az állatsimogatásnak és a lovaglásnak is. Nagyon élvezték a kosárhintát, amelyet a felnőttek
hajtottak, a tanösvényen keresztül pedig
megismerkedhettek az erdő növény- és
állatvilágával is. Szintén nagy érdeklődés övezte a kézműves foglalkozást, de a
legnagyobb sikert a játszótéren található
mini-kötélpálya aratta, amelyet minden
gyermekünk igyekezett kipróbálni.

Idei évzárónkat a szülők kérésére a megújult Faluházban tartottuk. Ez jó döntésnek bizonyult, hiszen szép körülmények között, kényelmesen, az ünnep
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rangjához méltóan tudtuk lebonyolítani
az eseményt. Gyermekeink az év közben tanult verseket, mondókákat adták elő, a nagyobbak dramatizálással és
tánccal készültek.
Hat ovisunktól köszöntünk el, akik
szeptembertől már az iskolában kezdik
meg a tanulmányaikat. Kívánjuk, hogy
érezzék jól magukat az új helyen és szorgalmasan tanuljanak a továbbiakban.

V

A

Ugyanakkor szeretném megköszönni a
szülők támogatását és együttműködését
is, amelyet a nevelési év során tanúsítottak. Valamennyiüknek tartalmas nyarat
és jó pihenést kívánunk!
		
Kránitz Józsefné
óvodavezető
				
			

K Á C I Ó!

A nyári szünet közelségét a címben szereplő a felirat jelezte az iskola valamennyi
tantermében. A betűk közötti távolság azt
jelentette, hogy milyen közel kerültünk a
várva várt naphoz.
Újra eltelt egy tanév és újra elköszöntünk a
legidősebb tanulóinktól. 2015. június 20 - án
utoljára szólalt meg tíz nyolcadikos tanulónak a már ismert csengőszó. Az iskola alkalmazottjai nevében kívánom, hogy az eltervezett feladatoknak eleget tudjanak tenni, és
a választott iskolában is sikereket érjenek el!
Remélem, hogy ez a szép nap nem csak
a búcsúzó diákjainknak lesz emlékezetes, hanem az iskola valamennyi tanulójának is. A ballagási és tanévzáró ünnepélyen számot adtunk egy év munkájáról,
eredményéről. Öröm az számunkra, hogy
tanulóink többségének a hozzáállása és az
őket körülvevő családi légkör elősegíthette
ezt az eredményt.

Intézményünk magatartási átlaga 4,49,
szorgalmi átlaga pedig 4,19.
Az iskola tanulmányi átlag 4,29 lett.
Az év végi értékelés statisztikája szerint
kilenc tanuló kitűnő, huszonnégy tanuló
jeles, huszonhét tanuló jó, tizennégy tanuló közepes értékelést ért el. Két tanulónknak évet kell ismételnie, egy tanulónk iskolalátogatási bizonyítványt kapott.
Külön gratulálok azoknak, akik az tanévzáró ünnepélyen vehették át munkájukért a könyvjutalmat és az oklevelet. Remélem, hogy továbbra is találkozom velük
az év végi elismerések kiosztásakor. Kivétel ez alól Babos Dorina, Németh Kata és
Sipos Alexandra, ők nyolc éven keresztül
keményen dolgoztak iskolájukban, példájukkal társaikat is ösztönözték a jobb teljesítményre, segítették őket, hogy ők is jutalomban részesüljenek.

Ebben az évben is szem előtt tartottuk,
hogy tanulóink ne csak a tanórai elfoglaltságokkal legyenek közelebbi kapcsolatban,
hanem a szabadidő hasznos eltöltése is élményt nyújtson számukra. Ennek érdekében nagyon sok programot tudtunk biztosítani számukra.
Külön foglakoztunk az alsó és a felső tagozatosok igényeivel.
Természetesen meg kell említeni, hogy az
egész évi teljesítmény nem ilyen képet mutatna, ha nem lett volna az a háttér, amely
elősegítette munkánkat. Köszönet a két település önkormányzatának, a vállalkozóknak, a szülői szervezet támogatásának és
minden segítőnknek!
Kánikulamentes nyarat, de jó időt kívánok
mindenkinek, hogy kipihenve kezdhessük
el a „várva várt szeptember elsejét”.

			

Smolczer Tibor
igazgató

90 éves lett Emmus néni - szépkorú köszöntése
Püspökmolnáriban
Szép jubileumot ünnepelhetett családja körében Horváth Lászlóné, akit július 10-én, pénteken délután virágokkal, születésnapi tortával köszöntöttek otthonában. A jeles alkalmon megajándékozták őt a község elöljárói, az ünnepelt pedig átvehette a miniszterelnök kézjegyével ellátott emléklapot is
Püspökmolnári Község Önkormányzata
nevében Rodler Csaba polgármester és
Kissné Mátyás Éva jegyző gratulált először Emmus néninek, aki örömmel és
meghatódottsággal vette át az ajándékokat. Ezután a gyerekek, unokák és dédunokák következtek, mindannyian erőt
és egészséget kívánva a további évekre.
A szépkorú asszony múltbeli emlékeit is felidézte, többek között beszélt arról, hogy miként élték meg a második
világháborút, majd az azt követő szovjet megszállást. Elmondása szerint nagyon nehéz idők voltak azok, tizennyolc
éves volt, amikor bejöttek az oroszok.
Bár utána már nem volt háború, kemény

időszak következett az életében.
Jutott azonban az örömteli pillanatokból is, Emmus néninek három gyermeke született, később pedig hét unokával
és tizenhárom dédunokával áldotta meg
a sors. Arra a kérdésre pedig, hogy mi
a hosszú élet titka, egy szóval válaszolt:
munka. Ahogy mesélte, amíg egészsége
engedte, rengeteget dolgozott, ennek is
köszönhető az, hogy ilyen szép életkort
megért. Életében legfontosabb szerepet
pedig a család tölti be, mindig boldogsággal tölti el az az idő, amit a szeretteivel tölthet.
Palkó Zsolt

Az ünnepeltet Rodler Csaba polgármester és Kissné
Mátyás Éva köszöntötte
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Kerékpáros vetélkedő az iskolában
2015. május 21-én községünk intézményébe, a Prinz Gyula Általános Iskolába ellátogatott Szabó László zászlós, és Szabó Zoltán főtörzs-zászlós rendőr. Az iskola a rendőrök közreműködésével megrendezett egy kerékpáros vetélkedőt a felső tagozatosok részére.
Az iskolában eddig csak az alsó tagozatban volt ilyen program, most a felsősökre került a sor. A rendőrtisztek egy akadálypályát állítottak fel, melyet a rendőrség által megrendezett kerékpáros
KRESZ versenyen található ügyességi feladatokból állítottak össze. A pálya
tartalmazott szlalom akadályokat, billenő rámpákat, valamint olyan feladatokat, amelyekkel megfigyelhető volt, hogy
a diákok milyen gyorsan reagálnak különböző helyzetekre, a hirtelen fékezésekre. Megfelelő koncentrációval a diákok hibátlanul is tudták teljesíteni a különböző feladatokat, de volt olyan tanuló is, aki inkább társaira szentelte figyelmét és néhány akadályt magával sodort.
A rendőrök elmagyarázták a diákoknak, hogyan kell végigmenni a pályán és
melyik akadályt miként kell végrehajtani. Ezután a diákok mehettek egy pró-

bakört, majd miután mindenki sorra került, élesben kellett a pályát megtenni.
Ennek teljesítése időre ment, amelyet
a rendőrök mértek. Ám, ha valamelyik
versenyző nem hajtotta végre a feladatot,
vagy letette a lábát, akkor annyiszor kettő vagy öt másodpercet számoltak rá az
idejére, ahányszor hibát ejtett.
Az időeredmények alapján díjazták a
versenyzőket. A fiú- és a lányversenyzők
közül is egyaránt 3-3 díjazott lett. A fiúk
közül harmadik helyezett Szalai Kevin,
hatodik osztályos tanuló, a második helyezett Kiss Balázs, hetedik osztályos tanuló, és a fiúk közül Nyári Imre, hetedik
osztályos tanuló teljesítette a leggyorsabban a pályát, így ő lett az első helyezett. A lányok közül a harmadik helyezett Szalai Fanni, ötödik osztályos tanuló lett, a második helyezést Németh
Kata, nyolcadik osztályos tanuló érte el,

a lányok közül pedig Sipos Alexandrának lett a legjobb ideje, mellyel első helyezett lett. Ők hatan egy zöld láthatósági mellényt kaptak jutalmul. Akik indultak a versenyen, de helyezést nem értek el, egy sötétben világító karkötővel a
kezükön mehettek haza.
A diákok nagyon jól érezték magukat
ezen a napon, és úgy gondolom, hogy
még több, ehhez hasonló vetélkedőben
szeretnének részt venni a jövőben.
		
Sipos Alexandra

Budapesten jártak a felsősök
2015. április 24-én péntken a Prinz
Gyula Általános Iskola felső évfolyamosai Budapestre utaztak.
Püspökmolnáriból mentünk Szombathelyre majd ott átszálltunk a vonatunkra, ami hat órakor indult. Igaz kicsit még
álmosan, de izgalommal telve szálltunk
fel a szerelvényre. Mindenki elfoglalta
a helyét, majd kezdődhetett a több órás
utazás. Ahogy telt az idő, úgy ébredtünk
fel mi is. Vonatunk a Keleti pályaudvarra
érkezett be, ahonnan aztán sokunk örömére metróval utaztunk a Kossuth térre.
Már a metrózás is egy felejthetetlen élmény volt. Mikor megérkeztünk, a Parlament előtt láthattuk az őrségváltást is.
Mivel az Országházba csak később kaptunk időpontot, ezért kihasználva az
időt elsétáltunk a Szent István Bazilikához. Ezután visszatértünk a Parlamentbe és kezdődhetett az idegenvezetés.
Láthattuk az üléstermet, majd innen a
kupola csarnokába mentünk, ahol megcsodálhattuk a felségjelvényeket. Gyönyörű aranyozott elemek és festett ablakok díszítik itt az épületet. Úgy gondo-

lom, mindenkinek nagyon tetszettek az
itt tapasztaltak.
A Kossuth téren azonban már várt ránk
az idegenvezetőnk. Lesétáltunk a Duna-partra, ahol sok érdekességet hallhattunk a Duna-parti cipőkről, amelyek
a második világháborúban meggyilkolt
pesti zsidóságnak állítanak emléket. Ezt
követően buszra szálltunk. A Planetárium felé utazva láthattuk az Erzsébet téren az óriáskereket, majd a buszból nézve néhányszor körbementünk a Hősök terén. A Planetáriumban az Idővándor című előadást nézhettük meg,
amely mindenki tetszését elnyerte. Innen a Camponába utaztunk, és bevet-

tük a Tropicáriumot. Gyönyörű látványt
nyújtott a sok érdekes hal, és a vízi élővilág. Persze a fejünk felett elúszó ráják és
cápák nyújtották a legnagyobb élményt.
Sajnos ez volt az utolsó állomásunk, innen már a pályaudvarra vezetett utunk.
A sok program közben szerencsére a napos időjárás is kedvezett nekünk.
Úgy gondolom mindenki maradandó
élményekkel tért haza, és szívesen vis�szamenne a későbbiekben Magyarország fővárosába.
Babos Dorina
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A Nyugdíjas Klub hírei
A 2015-ös évet alapos felkészüléssel
kezdtük, hiszen ezúttal is hivatalosak
voltunk az iskola Szülői Munkaközösségének báljára, ahol táncos-énekes műsorunkat mutattuk be. A rendezvényre február 14-én került sor, produckiónk
pedig ezúttal is nagy sikert aratott.
A március 15-i ünnepségen közösen
szerepeltünk a fiatalokkal és az iskolásokkal, jó hangulatban énekeltük el
együtt az ünnepi dalcsokrot.
Március 23-án tartottuk évi közgyűlésünket, melyen Rodler Csaba, községünk polgármestere is részt vett. A rendezvényen beszámoltunk a 2014. évi
munkánkról és pénzügyi elszámolásunkról, valamint az erre az esztendőre vonatkozó terveinkről is. Tagtoborzó
akciónk máris sikeresnek bizonyult, klubunk létszáma ugyanis három fővel gyarapodott.
Az önkormányzat elfogadta pályázatunkat, így ez évben is megkaptuk támogatásukat. A segítséget ezúton is köszönünk!
Május 20-án és 21-én kirándulni mentünk. Nagyon szép időben indultunk,

Székesfehérvár volt az első állomásunk.
A város nevezetességeit megtekintettük, főként a csodálatosan szép templomait. Mindegyikben tájékoztatót kaptunk történetükről, ráadásul a ciszterci templomban egy szép orgonahangversenynek is részesei lehettünk. Ezután gyönyörködtünk a felújított belvárosban, a híres virágórában, a toronyórában és annak mesés hangjátékában.
Ellátogattunk a Bory-várhoz is, láthattuk csodálatos szobrait, képeit, virágoskertjét. Ezt követően Pákozdra vitt az
utunk, ahol az 1848-as csata helyszínét
jártuk végig. Este a magyar tenger felé
vettük az irányt, szállásunk Balatonfüreden volt. A vacsora borkóstolóval egybekötve, ami után harmónikaszó kíséreté-

vel nótáztunk, de még táncra is perdültünk! Másnap reggel dottóval jártuk körül a várost zuhogó esőben, aztán Tihanyba mentünk. Itt kivetítőn mutatták
be az apátság keletkezését, emellett még
gyönyörködtünk a híres apátsági templomban, valamint a múzeumot is megtekintettük.
A barátságtalan időjárás miatt elindultunk hazafelé, de ezúttal is megálltunk
a badacsonyi „soron”. Nagyon jó hangulatban, nótaszóval, vidáman érkeztünk
haza.
Júliustól elkezdtük a felkészülést a falunapra és az előttünk álló eseményekre. Ehhez kívánok további lelkesedést és
jó egészséget minden egyes tagunknak!
					
		
Horváth Klára

Álmaik gyereknapja
2015. május 29-én léggömbök, zeneszó,
nassolni- és innivaló várta a tizenhat kisebb és nagyobb gyerkőcöt, akik az öt
órakor tartandó gyereknapi rajzpályázatra érkeztek meg. Jöttek fiúk-lányok, egészen a kisóvodástól a már ballagni készülő nyolcadikosig egyaránt, hogy aztán lerajzolják, hogyan is zajlana le az ő álmaikban a Gyermeknap.
Ahogy telt az idő, a halk zeneszót szinte elnyomta a vidám zsivaj, fogyott a nasi
és a hupikék színű szörp, és sorjában készültek el a szebbnél szebb rajzok. Mindenki képzeletében máshogy élt a tökéletes nap, de szinte az összes képen megjelent a fagylalt, az édesség, és egyaránt
felhőtlen volt az arcokon megjelenő vidám mosoly és a napsütéses időjárás.
Egy álomszerű gyereknapon csakis a játéké, a vidámságé és az édességé lehet a
főszerep!
Mikor már senki nem rajzolt, kicsik és
nagyok együtt táncoltak a muzsikára,
repkedtek a színes léggömbök a levegőben, az asztalnál pedig Horváth Dia készített vagány csillámtetkókat. A gyerekek büszkén mutogatták egymásnak a

hercegnőket, szuperhősöket és egyéb figurákat.
A rajzokra július 15-ig lehetett szavazni, az eredményhirdetésre pedig 16-án
került sor. A szavazatok alapján az iskolás kategóriában Jobbágyi Zsófia, Németh Kata és Kapornoki Réka lettek a
dobogósok, az ovisoknál pedig Horváth
Villő, Kovács Zorka és Horváth Csanád.

Azonban minden rajz olyan szépre sikerült, hogy jutalom nélkül senki nem mehetett haza!
Köszönjük mindenkinek a részvételt, és
reméljük, mindenki legalább olyan jól
érezte magát, mintha álmai gyereknapján vett volna részt!
		
Balogh Rebeka
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„Indonéziából jöttem”
Június 27-én, szombaton ismét izgalmas és érdekes előadást láthatott a helyi Faluház szépszámú közönsége. Ghie
Marcellinus, községünk római katolikus
lelkésze, a vasvári plébánia esperese ígéretéhez híven ellátogatott községünkbe, hogy meséljen eddigi életpályájáról,
bemutassa szülőföldjét, és válaszoljon a
neki feltett kérdésekre.
Marcell atya a távoli Indonéziából érkezett, abból az országból, amely megszámlálhatatlanul sok szigetből áll. Bár
a római katolikus vallás híveinek száma
ott elenyésző, az ő szülőföldjén, Flores
szigetén, mégis ők vannak többségben.

Az előadás során a nagyérdemű megismerhette Indonézia növény- és állatvilágát. Megtudtuk, hogy a szigeten rengeteg működő vulkán van, a szárazföld jelentős részét pedig esőerdő borítja. Marcell atya emellett mesélt a zenével és
tánccal kísért felszenteléséről, valamint
az indonéz dalokat is játszott gitáron. Az
éneklésbe bekapcsolódott a közönség is,
így a rendezvény igazán tartalmasra, remek hangulatúra sikeredett.
					
			
Hírözön

Községünk híres szülöttje: Zichy Hermann
1814. július 5-én Molnáriban született
zichi és vásonkeői gróf Zichy Hermann
1848-as nemzetőr őrnagy, későbbi adminisztrátor és kancellár. (A közelmúltban, véletlenül szereztem tudomást a
Molnárihoz való kötődéséről, ezért nem
szerepel a községünk történetéről írt
könyvben.)
Édesanyja gróf Festetics Julianna (17891816) volt (Festetics (I.) György és a
templomunkban eltemetett Sallér Judit
lánya), apja pedig Zichy Károly (17781834), Pozsega, majd Moson vármegye főispánja, 1825-ben a magyar udvari kamara elnöke. Zichy Hermann tehát
a régi molnári temetőben nyugvó Festetics (II.) György unokatestvére volt.
Öccse pedig az a Zichy Ottó, aki szintén
Molnáriban született 200 évvel ezelőtt,
1815-ben. (Róla egy korábbi Hírözönben már írtam.) A Zichy-család birtokai
Vas megyében ( Jakabháza, Rábafüzes,
Rábahídvég, Köveskút, Hermán, Acsád)
és Zala megyében (Meggyes) voltak.
Hermann alig múlt két éves, amikor
édesanyja meghalt. Apja 1819-ben feleségül vette Seilern Cressence grófnőt,
aki Zichy Károly halála után gróf Széchenyi István felesége lett. Az árván maradt Hermannak (és testvéreinek) tehát
a „legnagyobb magyar” lett a mostohaapja.

Zichy Hermann a győri királyi akadémián végzett jogi tanulmányokat. Erős
testalkatú volt, társai közül inkább fizikai erejével és ügyességével (vívással, lovaglással, úszással és tánccal), semmint
szellemi képességeivel tűnt ki. Nem szeretett tanulni… 1842-ben Szentkirályon
kötött házasságot mezőszegedi Szegedy
Karolinával, akitől 4 gyereke született:
Karolina, Antónia, Hermann és Ilona.
Az 1840-es években liberális ellenzékiként politizált Vas megyében. 1848-ban
nemzetőr őrnagy, a körmendi zászlóalj
parancsnoka volt. 800 főnyi csapatával
részt vett Nagykanizsa felszabadításában Jellasics megszállása alól 1848. október 3-án.
A szabadságharc leverése után a konzervatívokhoz csatlakozott: a helytartóságon alelnökként dolgozott, majd a
nagyváradi kerület élére került (a kerületeket a megszüntetett vármegyék helyett hozta létre az elnyomó kormányzat). 1852-ben kastélyt építtetett Jakabházán. 1859-ben “a város körül tett érdemei” elismeréséül díszpolgári címet kapott Szombathelytől – ő volt a megyeszékhely első díszpolgára.
1861-64 között Vas vármegye főispáni helytartója volt, 1864-ben pedig
Schmerling osztrák államminiszter híveként Ferenc József magyar kancellárrá

nevezte ki, mely tisztséget egy évig töltötte be. 1865-ben nyugállományba vonult.
Zichy Hermann 1880. május 18-án
hunyt el Jakabházán. Végső nyughelye a
szalézi kripta Szombathelyen.
***
Idén volt Batthyány Lajos újratemetésének 145. évfordulója, ebből az alkalomból történészkonferenciára került sor
2015. június 15-én Budapesten, az egykori pesti vármegyeháza épületében. A
konferencián előadóként bemutattam
az 1810-ben Püspökiben született Piry
Cirjék ferences tartományfőnököt, aki
Batthyány újratemetésén a gyászbeszédet mondta.
Kuglics Gábor
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Tovább a megkezdett úton
Felemás idényt zárt a Püspökmolnári KSK focicsapata a megyei II. osztály Sárvári-csoportjában a 2014-2015-ös bajnoki
küzdelmek során. A gárda friss feljutóként kivívta ugyan a bennmaradást, de Jákfalvi Zoltánék dolgát több tényező nehezítette. A sportkör elnökével a csapat szerepléséről, a fejlesztésekről, és az előttük álló szezonról kérdeztük.
- Az előző szezonban feljutóként, a megyei II. osztály sárvári csoportjában szerepeltetek. Mennyire felelt meg a csapat
az előzetes elvárásoknak?
- A 2013/2014-es bajnokság végén ös�szehívtam a fiukat és közösen beszéltük
meg, hogy bevállaljuk-e a magasabb osztályt. Személy szerint biztos voltam benne, hogy tudásban, csapatként és egyénileg is többségében alkalmasak vagyunk a
megmérettetésre, de tőlük akartam hallani, hogy mit szeretnének. Persze egyértelmű volt a döntés. Igaz, dupla annyi
munkát jelentett ez, mivel kettő csapatot kellett utaztatni, összefogni, de ebből
kifolyólag a helyi fiatalok is több lehetőséget kaptak. A sárvári csoportba kerültünk, de úgy gondolom, hogy ez nem
volt olyan nagy baj. Igaz, kimondott elvárást nem támasztottunk, mindig azt
hangoztattam, hogy egy tisztes helytállással már elégedett leszek. A bajnokság
őszi fordulóiban jó meccseket játszottunk, de hadilábon álltunk a szerencsével
és a gólrúgás sem igazán ment. Mikor
elvállaltuk a magasabb osztályt egy kérésem volt a játékosok és a vezetőség felé:
együtt sírjunk és nevessünk, a jó és rossz
szereplésre egyaránt gondoltam. Volt
mindkettőben részünk bőven, sajnos a
hazai mérkőzéseink többségére nem lehetünk büszkék. De a nagyobb vereség
után is bementem a fiukhoz az öltözőbe
és mindig annyit mondtam, hogy tanulni kell a hibákból, Úgy gondolom, hogy
a tavalyi szezonban a csapat tisztességesen helyt állt, igaz a tabella utolsó harmadában, de nem kieső helyen zártunk.
A társaságban több volt, mint a tizenhat csapatos bajnokság tizenkettedik helyezése, és ugyanez vonatkozik a szintén
ebben a pozícióban végző ifjúságiakra is.
- Mi az, amit pozitívumként és negatívumként lehet megemlíteni a mögöttünk
hagyott szezon kapcsán?
- Annak ellenére, hogy sokszor létszámhiánnyal küszködtünk, a játékosok több-

sége – mind a felnőtt, mind az ifi csapatban lelkesen küzdött. Le a kalappal előttük! Az eltelt szezon nagyon tanulságos volt, azért teljesen más egy bajnokságot megnyerni, vagy egy bajnokságban
kapaszkodni, megküzdeni minden pontért. Pozitívum, hogy helyt tudtunk állni. A labdarúgókból, törzsszurkolókból
és segítőkből egy nagyon jó baráti társaság alakult ki, amely maga után vonzotta a jó hangulatot is. Sajnos vannak
negatív dolgok is, ami teljesen egyszerűen kiküszöbölhetőek lennének. Második éve annak, hogy átvettem a labdarúgó szakosztály vezetését másodmagammal, Kigyós Attilával. A közgyűlés alkalmával teljesen meg voltam győződve
arról, hogy minden úgy van, ahogy legénykoromban: mindenki mindenkinek
segít, szeretjük a focit, támogatjuk egymást és még lehetne sorolni. Sajnos hamar rá kellett döbbennem, hogy azok az
idők elmúltak. Tisztelet a kivételnek, de
az ígéretek sokszor csak ígéretek maradtak. Sajnos csak keveseket érdekel a csapat, holott most többségében helyi játékosok szerepelnek nálunk. A helyzet
megoldásában bízva a hazai meccseinket
ezúttal vasárnap játsszuk majd.
- Mik a tervek a következő szezonra? Tavasszal hallani lehetett edzőváltásról is...
- A következő szezonra a nevezésünket
elfogadták, a megyei II. osztályban indulunk továbbra is. Valóban szó volt edzőváltásról, hiszen Sziffer István felajánlotta lemondását, mivel úgy gondolta,
hogy amennyiben nem tudunk játékosokat igazolni, úgy veszélybe kerül a bajnokságban történő szereplésünk. Még
egy szezont nem lehet ilyen kevés fővel
lejátszani, ebben maximálisan egyet is
értettünk. Tehát kihangsúlyozom, hogy
nem szakmai, hanem létszámhiány miatt ajánlotta fel lemondását, hogy olyan
edzőt válasszunk, aki tud hozni focistákat. Elmondhatom, hogy ez a probléma
megoldódott. Több játékos is megkeresett bennünket, azzal, hogy szeretné-

nek nálunk focizni. Lassan válogatnunk
kell, hogy kit igazoljunk le. Így edzőváltás sem történt, továbbra is Sziffer István
vezeti a csapatot.
- A szakmai munka mellett infrastrukturális területen is fejlesztések történtek.
Mit lehet ezekről tudni?
- Mikor felkerültünk a megyei másodosztályba, Attilával egyből nekiálltunk megvizsgálni a lehetőségeket pályázatok kapcsán. Egyből pályáztunk
TAO-s pályázaton, mind utánpótlás,
mind épületfelújítás területén. Mindkét
pályázatunk nyertes lett. Épületfelújítás
címen 1.300.000 Ft-ot nyertünk, melyből a régi öltöző tetőszerkezetét cseréltük le. Köszönetet szeretnék mondani az önkormányzatnak, amely a pályázat önrészét finanszírozta. Utánpótlás
címen 800.000 Ft-ot nyertünk, melyből mezeket, ruházatot, tárgyi eszközöket tudtunk vásárolni. Ezek a pályázatok a 2013-2014 évben történtek, de kifutási idő egy év, amíg az összeget megkapja a pályázó.
Idén is pályáztunk az épület belső felújításra és utánpótlás-nevelésre. Ezeknek az eredményeit még nem tudjuk, de
az biztos, hogy ettől az évtől nekünk kell
vállalkozókat, cégeket felkeresni, akik a
társasági adójuk egy részét látványsport
címen felajánlhassák csapatoknak. Nekik ez nem hátrány, csak a NAV helyett
nekünk utalják az adó összegét. Ezúton
is szeretném megkérni a helyi vállalkozókat, cégtulajdonosokat, hogy ha tehetik, támogassák társasági adójukkal a
Püspökmolnári KSK-t!
Továbbra is célunk, hogy a megyei II.
osztályban szerepeljünk, neveljük a helyi fiatalokat, számukra sportolási lehetőség biztosítsunk, illetve megmérettessük őket a bajnokságban is. Emellett a
továbbiakban fontos szerepet szánunk a
sportlétesítmény megóvásának, karbantartásának, felújításának is.
					
			
Hírözön
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BALLAGÁS A PRINZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A ballagó nyolcadik osztály névsora: Babos Dorina, Böröcky Bernadett, Hajmás Dominik, Joó Bianka, Károlyi Dorina, Németh
Kata Bianka, Rumi Kitti, Sipos Alexandra, Szabó Natália, Tóth Levente.

