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Rodler Csaba polgármester évértékelő visszatekintése

Tisztelt Püspökmolnáriak!
Az elmúlt esztendő fontos lépése volt a
2014 őszén felállt képviselő-testület sikeres összekovácsolódása. A képviselői
munkán túl az is eldőlt, hogy ki-ki milyen területen tud bekapcsolódni a közös
munkába, beleértve a fejlesztési elképzeléseink megvalósítást valamint a kulturális rendezvényeink lebonyolítását. Értékes munkájuk érzékelhető a település
életében megvalósult beruházásokban.
Az összefogásnak köszönhetően számos tervünket sikerült megvalósítani.
Itt azonban nem csupán képviselőtársaim szerepvállalását szeretném kiemelni, hanem az önkormányzat dolgozóit, az intézményvezetőket, a civil szervezetek vezetőit, tagjait és a megannyi, segítőkész magánszemélyt is. Közreműködésük, munkájuk által eredményes évet
tudhatunk magunk mögött. Ugyanilyen évet kívánok magunknak 2016-ra
is, mert ez azt jelenti, hogy legfontosabb terveinket, elképzeléseinket sikerült megvalósítani.
Örülök annak, hogy az egy évvel korábban átadásra került Faluházunkat sikerült programokkal feltölteni és egyúttal
növelni a rendezvények látogatottságát.
Ebben a megújult, megszépült környezetben rendeztük meg az idősek napi
ünnepséget, melynek eredményeképpen
a korábbi évekhez képest sokkal többen
éltek a részvétel lehetőségével, így telt
házas rendezvény közepette köszöntöttük szépkorú lakosainkat. Külön öröm
számomra, hogy az önkormányzat immár saját busszal szállíthatta a helyszínre és haza mindazokat, akik erre a lehetőségre igény tartottak.
A rendezvényeken túl a Faluház biztosít helyszint a gazdajegyzőnek és a körzeti megbízottnak is fogadóórájuk megtartásához, emellett a civil szervezetek is
helyszínt ad hivatalos találkozóik megtartásához
Ha már a civileket megemlítettem, elmondható, hogy az egyesületek alapszabályaiban megfogalmazott feladatikon
túl, évek óta rendszeresen, aktív szerepet
vállalnak rendezvényeink megvalósításá-

ban, lebonyolításában. A helyi önkéntes
tűzoltók, polgárőrök és a nyugdíjas klub
tagjainak segítségére mindig számíthattunk.
A helyi sportkör tagjai pályázataikkal
gyarapítják a település vagyonát. Tavaly
került sor TAO-s pénzből az öltöző épületének tetőfelújítására. Köszönöm a fáradozását Jákfalvi Zoltán Elnök Úrnak,
valamint Kígyós Attilának és Sziffer Istvánnak, és mindenkinek, aki ebben a
projektben részt vett. Továbbá szeretnék
gratulálni a bajnokságra őszi szakaszában kiharcolt, elismerésre méltó második helyezéshez.
Munkánknak szerves részét képezi a
temető felújítása, karbantartása. 2015ben saját erőből felújítottuk a ravatalozó épületének külső burkolását. A folyamatosan feltöredező lapozást minőségi, gránitszemcsés térkőre cseréltük,
míg a balesetveszélyes feljárót lépcsőzetesre építettük át. Megemlíteném, hogy
a tanácsi rendszerben készült előtér lapozása alól kifelejtették a beton alapot,
amit döngölt vörös kaviccsal pótoltak,
így nem csoda, hogy folyamatosan javítgatni kellett. A munkálatokat helyi vállalkozó végezte társadalmi munkában, a
segéderőt az önkormányzatnál dolgozó
közfoglalkoztatottak biztosították.
A betonozáshoz szükséges kavicsot térítésmentesen biztosított a bánya, a sóder,
valamint a törmelék elszállítása szintén
térítésmentes felajánlás volt.
Köszönöm mindazok segítségét, akik
munkájukkal, fáradozásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a temetőbe járó helyieket és vidéki hozzátartozókat méltó
körülmények fogadják.
A közmunkaprogramon keresztül pályáztuk a Dózsa park további fejlesztésére, mely eredményeként további növényeket ültettünk, valamint elkészült
egy húsz négyzetméteres esőbeálló is. A
munkálatokat itt is a közfoglalkoztatásban résztvevő személyek végezték.
A tavasz folyamán egy kilencszemélyes

kisbusz beszerzésére volt lehetőség pályázatot beadni. A képviselő-testület támogatta a lehetőséget, melynek eredményeként tízmillió forintos támogatást nyertünk melyhez hárommillió forintos önerőt kellett biztosítanunk. Elsőként óvodásaink használhatták a járművet, színházi látogatásuk, utaztatásuk
nagy könnyebbséget jelentett így mindenki számára.
Az óvodásokat és az óvodát kiemelt
szempontként kezeljük. Ezért a képviselőtestület döntése alapján pályázatot
nyújtottunk be az épület további felújítására, korszerűsítésére. Ez a pályázatunk is sikerrel járt, a támogatás mértéke tizenhatmillió forint, mely összegből
a nyári szünet időtartama alatt kívánjuk
elvégezni a szükséges munkálatokat.
A pályázati anyagok elkészítésében a
hivatal dolgozói jeleskedtek, élükön
Kissné Mátyás Éva jegyzőasszonnyal.
Munkájának köszönhetően mindhárom
említett pályázat sikerrel zárult, így ös�szességében huszonhétmilliós plusz forráshoz jutott településünk.
Az elmúlt évben sem feledkeztünk meg
a nehéz helyzetben élőkről. Növeltük az
adható települési támogatások mértékét.
Lakásfenntartásnál a három-négyezer
forintos átlag helyett öt- és hétezer forintos támogatást nyújtunk. Temetésnél
ezt az összeget húszezer forintról harmincötezer forintra emeltük. Az átmeneti támogatásnál maximálisan adható mértéket szintén emeltük: tízezerről
harmincezer forintra.
Új elem a támogatások között a beiskolázási támogatás, melyet minden diák részére igyekeztünk elérhetővé tenni, függetlenül attól, hogy a szülők hova íratták
iskolába gyermekeiket.
Az elmúlt évben is pályáztunk tűzifára,
melynek eredményeként negyven méter
fát tudtunk szétosztani még karácsony
előtt. Az önkormányzat háromszázezer
forint önrészt biztosított ehhez. Továbbra is azon kívánunk dolgozni, hogy ezeket az összegeket a későbbiekben növelni tudjuk, enyhítve az alacsony jövede-
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lemből élők gondjait.
Mint Püspökmolnári polgármestere, őszintén remélem, hogy a 2016os esztendő is hasonló sikereket hoz.
Nagy kihívás lesz, de ennek ellenére
pályázni fogunk egy új egészségház
építésére. Év elején gőzerővel indítjuk
az előkészületeket. Terveinkben szerepel egy korszerűbb, akadálymentes
háziorvosi és védőnői rendelő megépítése, a hozzátartozó szükséges létesítményekkel.
A közmunka program pályázatát is
tovább kívánjuk folytatni, mert a ben-

ne résztvevők munkájának köszönhetően tudjuk biztosítani a közparkok, közterületek, köztemetők folyamatos gondozását, karbantartását, a mindenki számára esztétikus településkép kialakítását. Mindezek eredményeként remélem,
hogy egyre többen úgy látják majd, hogy
Püspökmolnári értékes település, érdemes itt élni!
Végezetül szeretném megköszönni
mindazok munkáját, akik a kitűzött célok elérésében sokat segítettek, fáradoztak, gyakran szabadidejük terhére.
Mire ezek a sorok megjelennek, már

jócskán túl leszünk az óéven, de ennek
ellenére szeretném jókívánságaim kifejezni. Püspökmolnári minden lakosának
azt kívánom, hogy az év minden napján
kerüljön tányérjába étel, testében legyen
egészség, lelkében pedig békesség!
			

Rodler Csaba
polgármester

Együtt vártuk a szeretet ünnepét
Advent és karácsony – várakozás és ünnep. Kicsinek, nagynak, fiatal és idős számára egyaránt. Immár öt
esztendeje annak, hogy községünk önkormányzata megrendezi a karácsonyváró ünnepséget, a várakozást
pedig közös gyertyagyújtás és a karácsonyfa feldíszítése előzi meg. Összeállításunkban az ünnep legszebb
pillanatait elevenítjük fel.
Ahogy országszerte megannyi településen, advent első hétvégéje Püspökmolnáriban is az ünnepi várakozás jegyében telt. Szombaton délután énekes-verses műsor követte a
falu karácsonyfájának és betlehemének díszítését illetve a koszorú első
gyertyájának meggyújtását. Amint
ez utóbbi megtörtént, nemcsak a
fa, hanem az önkormányzat épülete
és a betlehem is pompás fényárban
kezdett úszni, kicsik-nagyok legnagyobb örömére. A program azonban ezzel még korántsem ért véget:
az önkormányzat épülete mellett található sátorban zsíros kenyér, forralt bor és tea várta a megjelenteket,
majd a jelenlévők karácsonyi dalokat

is énekeltek, gitárszó kíséretében.
Három héttel később, szombaton, a kora
délután a Faluházhoz érkezőket lágy
karácsonyi dallamok fogadták. Beljebb
merészkedve – ahogy már hagyomán�nyá vált - karácsonyi műsorok sora várta a nagyérdeműt. Az ünnepi összeállítás egy énekkarosok által előadott dallammal kezdődött, majd a helyi ovisok
léptek színpadra tánccal kísért produkciójukkal. Az általános iskolások műsora szintén elhozta az ünnepi hangulatot, míg az énekkarosok a nyugdíjas klub
tagjaival kiegészülve vidám karácsonyi
spirituálékat adtak elő. Idén első ízben
szerepeltek a rendezvényen a helyi evangélikus közösség fiataljai, majd a megyeszerte ismert és elismert Tarisznyások
zenekar adta elő ünnepi repertoárját a
közönség ovációjának kíséretében.
A műsor végén ők is, valamint az összes
fellépő bekapcsolódott a közös éneklésbe, amely során a Karácsonyi álom című
dalt adták elő. Eközben kigyúltak a karácsonyfa fényei, a csillagszórók pedig
együtt üzenték: itt van már a várva várt
ünnep!
A Faluház udvarán eközben már finom
forralt bor illata járta át a levegőt, a megjelentek pedig a kivetítőn összeállítást
tekinthettek meg az elmúlt egy év püspökmolnári eseményeinek fotóiról.

Ami pedig a kulináris élvezeteket illeti, a már említett forralt bor mellett
tea is várta a melegedni vágyókat, de
az ünnepi menüből a sült kolbász-kenyér kombináció sem hiányozhatott.
Emellett idén először egy rendhagyó
fogás is várta a helyieket: Rodler Csaba, a község polgármestere Békefi Árpád közreműködésével ínycsiklandó,
saját készítésű halászlével lepte meg
a karácsonyváró ünnepségre ellátogatókat. Így aztán a rendezvény egészen késő estig elhúzódott, majd a korábban megszokott nagyszerű hangulatban, karácsonyi nótaszóval zárult a
rendezvény.
(További fotók lapunk 10. oldalán találhatóak)
Palkó Zsolt
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Karakter a karakterek mögött
Bár Nagy Dániel neve nem cseng ismeretlenül községünk lakóinak körében, minden bizonnyal csak kevesen tudnánk
felidézni eddigi életpályáját. Pedig valóban lenne miért áttanulmányozni, hiszen egész Budapest, vagyis körülbelül
kétmillió ember az ő és alkotótársa által életre hívott logókat követve száll fel a metróra, nap, mint nap. A Püspökmolnári Hírözön nemrég Dani útitársául szegődött, ő pedig készséggel mesélt nekünk az eddigi állomásokról.

- Pár évvel ezelőtt még püspökmolnári kisdiákként koptattad a helyi iskola padját, és
már korán lenyűgözted a körülötted lévőket
találó karikatúráiddal, nagyszerű rajzaiddal. Hogyan vezetett utad a fővárosig?
- Az általános iskolában már viszonylag korán rájöttem, hogy valamilyen
művészeti irányban kellene folytatnom
a tanulmányaimat. Ennek tekintetében
szinte egyértelmű volt, hogy a Szombathelyi Művészeti Szakközépiskolába felvételizzek. Az itt eltöltött négy év alatt
csak biztosabb lettem a dolgomban, és
ha az ember ezen a területen szeretné
tovább képezni magát, akkor egyértelműen a fővárosba vezet az út. 2008-ban
felvételt is nyertem a Magyar Képzőművészeti Egyetemre, ami nagyon nagy siker volt a számomra.
- Mennyire volt nehéz megszoknod a pesti
életet és hogy jött az ötlet, hogy saját (társ)
vállalkozásba kezdj?
- A pesti életet kifejezetten szeretem,
nem volt nehéz megszokni. Nagyon
szép városnak tarom, izgalmas kulturális pezsgéssel. A vállalkozás úgy indult,
hogy Orbán Péterrel már középiskolába
is szak-, sőt, kollégiumi szobatársak voltunk. Egyetemre is ugyanabban az évben
kerültünk. Így a személyes összeszokottság és harmónia is adott volt, a szakmai
ízlésünk és gondolkodásmódunk is nagyon hasonló volt. Valahogy mindig is
úgy éreztük, hogy egy inspiratív párbeszéd folyamán sokkal érdekesebb ötletek jöhetnek létre, mint amikor az ember egyedül próbál megküzdeni egy
adott design problémával. Ezért álltunk
neki végül együtt dolgozni. A jövőben,

ha minden jól alakul, akár még több fővel és bővülnénk.
- Tervező-grafikus, mondhatni modern
művész vagy, egy olyan terület képviselője, amit sokan nehezen tudnak megfogni.
Alapvetően mit kell tudni a foglalkozásodról?
- Igen, ez alapvetően nehezen megfogható dolog, és viszonylag kevesen is tudják mit is jelent ez valójában. Például
én egyáltalán nem tartom magam művésznek, sokkal inkább egy kreatív szakembernek. A leghelyesebb, talán, ha azt
mondom, hogy designer vagyok. Távolról megközelítve, a tervezőgrafikusok
terveznek meg vizuálisan minden kommunikációs anyagot, megjelenési felülettől függetlenül, hogy a megfelelő formában jusson el a közönséghez. Ennek nagyon sok feladatköre és alágazata van.
Sokan csak illusztrációkat terveznek,
van, aki kifejezetten csak webdesignnal
foglalkozik, vagy csak könyveket tervez, egy szűk rétege a szakmának pedig új betűtípusokat tervez. A fő félreértés ezekkel kapcsolatban, hogy egyik
sem puszta vizualitás létrehozása, ami
szubjektíven ízlés kérdése. Egy könyv
esetében például a különböző tördelési szabályok, a betű fajtájának és méretének megválasztása kiemelt fontosságú a minél gördülékenyebb és kényelmesebb olvasás szempontjából. Ilyenkor például mondhatni, hogy a jó design
nem a díszes oldalakon jelenik meg, hanem egyszerűen kiszolgálja az olvasót és
akkor a legjobb, ha fel sem tűnik az olvasás közben. Én, személy szerint, arculatokat tervezek legtöbbször, ebbe beletartozik egy cég minden fajta megjelenése a
logójától, a használt mintán és betűkészleteken keresztül, a névjegykártyákig és a
weboldalig. De terveztem már kiállítást,
fesztivál arculatot és könyvet is.
- Böngészve a Hidden Characters honlapját, látható, hogy rengeteg projekthez adtátok a neveteket. Melyikre vagy ezek közül
legbüszkébb?
- Hmm, nehéz kérdés. Talán a diplomamunkám volt a legnagyobb kihívás
és siker egyben, így arra is vagyok a legbüszkébb. A ’Lamantin Jazz Fesztivál-

nak’ készítettem arculatot, mert nagyon
érdekelt a jazz világa és szerettem volna a diplomamunkámon keresztül kicsit
jobban elmélyülni a témában. Azért választottam ezt a fesztivált, mert tudtam,
hogy egy főként lelkesedésből megvalósuló, példaértékű projekt. Plusz ebben
egy kicsit ki is élhettem lokálpatriotizmusomat is (a fesztivál székhelye Szombathely). Végül sajnos a terveim iránt
nem mutatott érdeklődést a fesztivál
szervezése, de más oldalról szerencsére megtérült a befektetett munka, mert
megkaptam a Magyar Formatervezési
Díjat diák kategóriában.
- A BKK új metrólogójának elkészítése kétségkívül a legszembetűnőbb munkátok volt.
Hogy érezted magad a pályázat eredményhirdetésekor?
-Valóban, ez az egyik legnagyobb sikerünk eddig. Nagy megtiszteltetés egy
város metró logóját megtervezni. Ezek
mindig szerves részévé válnak egy város hangulatának és látképének, továbbá
nagyon sok emberhez jut el. Így természetesen nagyon jó érzés volt, hogy sikerült ezen a pályázaton nyernünk. Az
még pluszban hozzájárult az örömhöz,
hogy olyan tervezők között tudtunk diadalmaskodni, akiktől sokat tanultunk és
nagyra tartjuk a munkásságukat.
- Végül térjünk vissza a szülőfaludhoz.
Milyen gyakran jársz Püspökmolnáriban?
Milyen szerepe volt a szülőfaludnak abban, hogy a mostani sikereidet elérd?
- Egyre kevesebbszer sajnos, de körülbelül havonta otthon töltök egy hétvégét, és természetesen a fontos ünnepeket is itt ünnepelem. Úgy érzem, hogy jó
hely volt arra, hogy aktívan és kreatívan
élhessem meg a gyermekkorom. Például amit szívesen felidézek, hogy kiskoromban a szomszédunkban élt egy idős
asztalos, akivel édesapám nagyon jóban
volt. Amikor átment hozzá én is vele
tartottam, és amíg ők beszélgettek, addig én maradék faanyagból játékokat készítettem magamnak a műhely sarkában.
Azt hiszem ezek az apró dolgok fejlesztették leginkább kreativitásom, és indítottak el ezen az úton.
			
Palkó Zsolt
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„A tél csengői csengenek”
A téli ünnepekre való készülődés az óvodai életnek mindig is szerves részét képezte, ez pedig a legutóbbi Mikulást
és karácsonyt megelőző hetekben sem
alakult másként. December elején ünneplőbe öltözött az egész óvoda, majd
mindannyian nagy izgalommal vártuk a
Mikulást. Vígan énekeltük az alkalomhoz illő dalt:
„Eső szitál, hull a hó,
Hol késel már Télapó?”
Amikor aztán tényleg megérkezett a
kedves Mikulás és krampusza, néhányan bizony igencsak megszeppentek.
A csomagért viszont bátran odamentek, amely nagyon sok finomságot rejtett. Miután elköszöntünk a nagyszakállútól, közösen készültünk tovább a karácsonyra. Elkészült az adventi koszorúnk is, különféle díszek kíséretében. Az
ünnep közeledtével reggelente mécsest
gyújtottunk, miközben halk karácsonyi
zene fogadta a gyerekeket.
„Legszebb ünnep a karácsony, olyan,
mint egy tündérálom.” – hangzott a
gyermekek ajkáról a vers. Sokat beszélgettünk az ünnepekhez kapcsolódó szokásokról, az egymás iránti szeretetről és

a családi összetartozásról. Így aztán azt
is megtapasztalhattuk, hogy nem csupán
kapni, hanem adni is nagy öröm. Ennek
jegyében tehát a karácsonyt is lázas készülődés előzte meg.
Amikor az oviban feldíszítettük a karácsonyfát, másnap reggel csodálkozva léptek be a csoportszobába a gyerekek. Kicsi szemeik felragyogtak, amikor megpillantották a karácsonyfát, alatta pedig a sok-sok játékot, amelyeket aztán hamar birtokukba is vettek.
Egyik délután a szülőkkel és a gyerekekkel közösen mézeskalácsot sütöttünk az
óvodában. A gyerekek örömmel gyúrták,
nyújtották és szaggatták a tésztát, majd a
díszítésben is segítettek. Finom illat járta be a csoportszobát, majd következett
a kóstoló, amelynek szintén gyermekeink örültek a legjobban. Eközben karácsonyi dalok szóltak, gyönyörködtünk az
óvoda karácsonyfájában, igazi, családias
hangulatban telt a délután. A karácsonyfát idén is egy kis ovisunk szüleitől kaptuk, a segítséget ezúton is köszönjük!
A hagyományoknak megfelelően idén is
műsorral készültünk a falu karácsonyváró ünnepségére, amely meghitt, bensőséges hangulatot árasztott.

Az általános iskola hírei

Úgy tűnik, mintha most lett volna az
a pillanat, amikor először megszólalt
a csengőszó a 2015–2016-os tanévben. E pillanattól kezdve azonban gyorsan peregtek az események. A múlt héten megtörtént a félévzárás. Az értékelést természetesen nem mindenki egyformán élhette át. Az eredmény a hoz-

záadott értékkel volt egyenrangú. Volt,
aki az iskolát „munkahelynek tekintette,
és volt olyan, aki iskolába járt. Szerencsére az előbbiek voltak a meghatározók.
Az iskola tanulóinak magatartási átlaga:
4,54; szorgalmi átlaga: 4,08. Az érdemjeggyel történő tanulók tanulmányi átlaga iskolai szinten 3,99.
Közülük is ki kell emelni Frank Liliána, Piri Vivien, Babos Réka, Jobbágyi
Zsófia és Károlyi Krisztián tanulókat,
akiknek a félévi bizonyítványukban kitűnő minősítés szerepel. Sajnos két tanulónknak az ellenőrző könyvében a lehető legrosszabb jegy is megjelent. Szeretném, hogy ők átgondolnák az elmúlt
hónapok történéseit, hogy a tanév végén
vidámabb hangulatban legyenek.
Az iskolai élet megszokott történései
mellett természetesen nagyon sok szabadidős programon, például színházlátogatásokon vehettek részt tanulóink.

A mézeskalácsok sütése nagy sikert aratott a gyermekek körében

Alig aludtak ki a karácsony fényei, gyermekeinkkel már a farsangra készülődünk. Ők már nagy-nagy izgalommal
tervezgetik, ki minek vagy éppen kinek
öltözik be a Faluházban tartandó ünnepélyre. Az eseményre február 6-án,
szombaton kerül sor, amelyre mindenkit
szertettel várunk.
Mi ebben az évben is arra törekszünk,
hogy gyermekeink számára minél tartalmasabbá tegyük az óvodai életet és intézményünkre, mint második otthonukra tekintsenek. Ebben bízva kívánnak az
óvoda dolgozói mindenkinek jó egészséget, és sok sikert az újesztendőre!
			

Pék Józsefné

Október 23-a előtt megemlékeztünk
nemzeti ünnepünkről. A 7-8. osztályos
tanulóink pályaválasztási kiállításra látogattak, valamint a „Mikulás bácsi” is
eljött közénk. Sportnapot is tartottunk,
ami – ahogy a kép is mutatja – nagy sikert aratott. A két község karácsonyváró rendezvényén is aktívan részt vettek
tanulóink és természetesen a segítő kezet adó szülők. A félév folyamán különböző pályázatok segítségével nagyon sok
fejlesztő játékot, sportszereket és informatikai eszközöket kaptunk. 2016. január 11-én projektnap keretében megemlékeztünk iskolánk névadójáról, Prinz
Gyuláról.
A magunk mögött hagyott tartalmas
percekért, órákért, napokért köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak,
akik segítették munkánkat.
Smolczer Tibor
igazgató
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Szilveszteri mulatozás
A hagyományokhoz híven, bár nem
rendhagyó módon, immár hatodik alkalommal került megrendezésre a faluszilveszter. A talpalávalót Szombath Józsi szolgáltatta, és egészen hajnalig biztosította a fergeteges hangulatot. Eltérő
módon az eddigiektől, az idén háromfogásos vacsora, éjfélkor pedig hidegtál
várta a megjelenteket. A vacsorát svédasztalos jelleggel a Csörnöc Gyöngye
étterem biztosította. A 2015-ös évet 55
fő búcsúztatta együtt a Faluházban, éjfélkor pedig együtt énekeltük el a Himnuszt és koccintottunk egy boldog, sikerekben gazdag újesztendőre. Az éjszakai
bulizást a családias jelleg, az összetartás,

és a határtalan jókedv jellemezte, mi sem
bizonyítja ezt jobban, minthogy a zenekar körülbelül reggel fél hatkor tudta
csak elhagyni a színpadot. Bízok benne,
hogy a 2016-os évet is ilyen hangulatban

és legalább ilyen „csapattal” tudjuk majd
együtt búcsúztatni.
A Kedves Olvasóknak pedig kívánok
eredményekben és sikerekben gazdag
boldog újesztendőt!
Horváth Tamás

szülnek a finomabbnál-finomabb sütemények. Ezután természetesen a kóstoló sem maradhatott el. A kézműves foglalkozáson rengeteg adventi dísz – koszorú és mécsestartó - készült, de a kicsik például kukoricacsuhéból is fonhat-

tak babákat.
A rendezvényen kötetlen beszélgetésre
is sor került, amely folyamán szakértővel beszélgethettek a megjelentek a családi harmónia alapjairól.
			
Hírözön

Családi délután
November 13-án, szombaton délután
ismét élettel telt meg a püspökmolnári
Faluház.
A Vasvár Város Önkormányzata által támogatott „Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Vasi Hegyháton” című,
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0039 azonosító számú projekt jóvoltából változatos
programokon vehettek részt azok, akik
ellátogattak az első alkalommal megrendezett családi napra.
Kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatták a számukra megfelelő programot.
Az eseményen többek között betekintést nyerhettünk a gyógynövények varázslatos világába, láthattuk, miként őrlik a gabonát és ezt követően miként ké-

Indiából jöttem!
Rendezvénysorozatunk harmadik állomásaként, január 23-án szombaton,
17:00 órakor „Indiából jöttem, mesterségem címere: Missziós!” címmel tartott előadást Fernandes Loyd a vasvári plébánia római katolikus lelkésze. Sajnos az időjárás szombat délutánra eléggé
elromlott, de ennek ellenére szép számban látogattak el a Faluházba községünk
lakói.
Loyd atya bemutatta hazáját, Indiát, beszélt az ottani kultúráról, ünnepekről,
gasztronómiáról. Képekkel illusztrál-

ta az ottani természetet és állatvilágot.
Ezt követően életútjába engedett betekintést, arra is megkaptuk a választ, hogy
miért választotta a papi hivatást, és milyen utat kellett végigjárnia, míg a vasvári Plébániára kerül. A vendégek érdekesebbnél érdekesebb kérdésekkel sorozták az atyát, aki igyekezett készséggel válaszolni. Az önkormányzat nevében köszönetemet szeretném kifejezni Fernandes Loyd atyának, hogy elfogadta meghívásunkat, illetve mindenkinek, aki munkájával segítette a délután
létrejöttét!
Horváth Tamás
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Járt-e Sobri Jóska községünkben?
Tavaly néhány érdekes adatot kaptam
az azóta már elhunyt, községünkből
elszármazott Gaál Imrétől. Az egyik
információ Sobri Jóskáról, a betyárról szól: “Varga dédszüleim ott laktak
a Petőfi utca végén. Mesékből tudom,
hogy Sobri Jóska és társai a kompnál átjöttek a Rábán, és mindig kellett lenni otthon sonkának, szalonnának és kenyérnek, mert mikor megjelentek, megvásárolták az ennivalót. A
bort a Hegyhátról, akár Baltavár környékéről szállították szekerekkel hordókban, ebből is vettek. Mindig rendesen fizettek és csak sötétedés után jöttek át a Rábán, bejelentés nélkül. Sobri
állítólag legényként Kolomposon szolgált, de malaclopásba keveredett.”
A betyárok személyéről, tetteiről legendák szövődtek, ezért nézzük, mi az
igazság!

A fiatal Pap Jóska egy bakonyi disznólopási ügybe keveredett, amit 2 év börtönnel és 240 pálcaütéssel jutalmazott a bíróság. A büntetést Szombathelyen töltötte le. Ezután mint “rovott
múltú” egyén, betyárnak állt. 1835 májusában Fényes Istók bojtárral kirabolták a kolomposi számadó juhászt. Fényes Istókot elkapták és felakasztották,
de Sobrinak sikerült megszöknie. Ettől kezdve menekülésre kényszerült, és
csakhamar a bujdosó szegénylegények
vezérévé vált. Vas, Zala, Győr és Veszprém vármegyék területén gazdag számadókat, kereskedőket, molnárokat raboltak ki. 1836 decemberében szolgagyőri
kastélyában Hunkár Antal ezredest rabolták ki, aki utána magánál a királynál
tett panaszt, így a fél Dunántúlon hajtóvadászat indult Sobriék ellen. Somogy
és Tolna határán, Lápafőnél kerítették
be őket 1837. február 16-án. Sok emberét lelőtték, vagy megsebesítették és
elfogták. Sobri - látva, hogy a túlerővel
szemben nincs esélye - pisztolyával szíven lőtte magát.
A helyi vonatkozások

Életrajzi adatok
Sobri becsületes neve Pap József volt,
és a Baltavár melletti Erdőd-majorban
született, valószínűleg 1810-ben. Az
apja a Sopron megyei Sobor községből
került Baltavár mellé a majorba kanásznak. Valószínűleg az apja származási helyéről kapta Jóska fia a Sobri ragadványnevet.

A Kolomposi-major Molnári külterületének északnyugati szomszédságában
állt, a 19. század elején Sallér Judit birtoka volt. Ekkoriban néha ezernél is több
állatot tartottak itt (juhokat, disznókat).
Számadó juhász volt itt, vagyis olyan alkalmazott, aki a rábízott vagyonnal (az
állatokkal és a szaporulat árából befolyó
bevétellel) a birtokosnak köteles volt elszámolni. A kolomposi juhásznál tehát
sok pénz lehetett, amiért egy betyárnak
érdemes volt kockáztatni. Hogy men�nyit zsákmányolt, arról nem írnak a források.
Ha Sobri a Hegyhát irányából akarta megközelíteni Kolompost, akkor a
Rábán át kellett kelnie. Ha akcióra készült, akkor ezt csak olyan helyen tehette, ahol kicsi volt a forgalom (nem
úgy, mint Hídvégnél), és nem voltak hivatalos szervek (mint a rumi hídvám-

nál). Vagyis a molnári komp ideális átkelőhely volt a számára. A szakirodalom megemlíti, hogy a dunántúli betyárok főleg gyalog jártak, mert az erdők,
vízmosások, völgyek miatt a ló kevésbé
használható, mint az Alföldön. Ez is alátámasztja a Molnárinál való átkelés hitelességét.
Végül egy levéltári adat
A Vas Megyei Levéltárban a betyárperek között van egy érdekes irat: “Alázatos jelentése Stettner József első pandúr hadnagynak Pap vagy Sobri Józsi
fegyveres csavargó czimborái iránt”, ami
Szombathelyen kelt 1835. nov. 26-án.
Ennek 2. pontja így szól:
“… Mester vagy Nagy József rumi jobbágy és falu korcsmárossa … előttem
megvallotta azt; hogy Pap vagy Sobri
Józsi csavargó a’ Sz. Tamási birkással
és a’ Sárvári Tekintetes Uradalomnak
Rumi birkássa fiával, csúf névvel Németh Ferkóval, két héttel ezelőtt kocsin
ő hozzá menvén, megtalálták nála Gyura
Péter, kámi Parasztok juhászát és Vella
Józsi, csehi juhászt, s azokkal együtt boroztak, csaknem reggelig a kamrájában,
s később oda vetődtek Hartzeg Miska,
Potzók Jantsi és Kiss Józsi ugyancsak
Rumi bojtárok is.”
Vagyis: Sobri a szenttamási birkással (juhásszal) együtt kocsikázott a rumi kocsmároshoz (valószínűleg Szenttamásról),
ahol utána - rumi, kámi, csehi cimborákkal - együtt boroztak majdnem reggelig!
Tehát: járt-e Sobri községünkben?
A fentiekből látszik, hogy bár közvetlen
bizonyíték nincs rá, de közvetett utalás
nagyon sok: Kolompos megközelítése a
Hegyhát irányából, a biztonságos átkelés lehetősége Molnárinál, végezetül pedig a szenttamási birkással való - tanúvallomással alátámasztott - borozgatás.
Tehát kijelenthetjük, hogy Sobri Jóska,
a bakonyiként ismert betyár 1835 folyamán biztosan megfordult községünk területén! És mivel olyan ismerősei voltak
a környéken, akikkel együtt mert inni,
ezért ezek a látogatások akár többször is
megismétlődhettek.
Aki hallott valamit az idősebbektől
Sobriról, kérem, mondja el nekem!
További mintegy 600 helytörténeti vonatkozású írás olvasható internetes
blogomon a http://kugi.blog.hu címen.
Kuglics Gábor
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Közgyűlés az önkéntes tűzoltóknál
Január utolsó szombatján a Püspökmolnári Önkéntes Tűzoltó Egyesület megtartotta éves közgyűlését, amelyen számos, a
szervezetet érintő ügyet vitatott meg a tagság a meghívott vendégek közreműködésével.
A megjelenteket Babos József, az egyesület elnöke köszöntötte, majd röviden beszámolt a 2015-ös év eseményeiről, hozzátéve, hogy a mögöttünk hagyott esztendő tűz- és káresettől mentesen zajlott. Ez azonban nem jelentett
egyet a tagok tétlenségével, hiszen tavaly
is közreműködtek a falunapi rendezvény
lebonyolításában, részt vettek a szombathelyi tűzoltó találkozón, valamint a
karácsonyváró rendezvényen és a karácsonyfa felállításában is lehetett számítani a segítségükre.
Az elnök beszámolt a pályázaton elnyert felszerelésekről, melyek a tavalyi
évben 746.034 forintnyi összeget tettek
ki. Hozzátette, az új felszerelések mellett, a már meglévők karbantartására is

nagy gondot igyekeznek fordítani. Kiemelte, hogy az egyesület köszöni a helyi önkormányzat folyamatos támogatását, valamint mindazok segítségét, akik
adójuk egy százalékát a helyi tűzoltóknak ajánlják fel.
Babos József elmondta, hogy a módosított alapszabály elkészítése lesz idén az
első feladat, de a legnagyobb cél egy terepjáró pályázati úton történő elnyerése lesz. A kezdeti lépések ez ügyben már
megtörténtek, az egyesület jelenleg a pályázat kiírására vár.
A közgyűlésen részt vett Kovács Balázs
Zsolt, a körmendi hivatásos tűzoltók parancsnoka, Bozzai Lajos, a Vas Megyei
Szent Flórián Tűzoltó Szövetség titkára, valamint Rodler Csaba, Püspökmol-

A rendezvényen Babos József elnök számolt be az
eredményekről, mellette Bozzai Lajos, Kovács Balázs Zsolt és Rodler Csaba

nári polgármestere is. Mindannyian köszönetüket fejezték ki az eddig elvégzett munkáért, a tagságot pedig a további szakmai és anyagi támogatásról biztosították.
Hírözön

Beszélgetés Jákfalvi Zoltánnal, a Püspökmolnári Községi Sportkör Elnökével

Sikeres félév
Harmadik helyen telel Püspökmolnári futballcsapata a megyei II. osztályban, a Sárvári-csoportban vitézkedő együttes tehát összességében pozitív mérleggel zárta a 2015-ös évet. A sportkör elnöke, Jákfalvi Zoltán elégedett, ám a Hírözönnek
nemcsak a pályán elért eredményekről, hanem a háttérmunkáról is részletesen nyilatkozott.
- Az eddigi szereplés túlszárnyal minden
várakozást. Hogy sikerült elérni a harmadik helyet az ősz folyamán?
- Második szezonunkat töltjük jelenleg
ebben az osztályban. A tavalyi egyfajta tanulóév volt, ahol új követelményeknek kellett megfelelnünk, mint például az ificsapat kiállítása és a korábbi létszámgondok megoldása. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy letettük a névjegyünket. A mostani szezon elején – köszönhetően edzőnknek, Sziffer Istvánnak – sikerült jól igazolnunk, hiszen korábban kapus- és csatár poszton is meglehetősen „vékonyak” voltunk. Emellett
nagy örömöt jelentett számunkra, hogy
három helybeli, Sipos Roland, Pados
Patrik és Simon Ádám is visszatért kötelékeinkbe.
- Korábbi nyilatkozataidban rendszeresen
megemlítetted, hogy elsősorban helyi játékosok szereplésére törekedtek. Mennyire lehet ezt összeegyeztetni az eredményességgel?
- Továbbra is a püspökmolnári játékosok
szerepeltetése a fő vezérlőelvünk, de ha
több poszton sem vagyunk meg, elen-

gedhetetlen az újak igazolása. Ez nemcsak a megfelelő létszám kialakítása miatt fontos, hanem a megfelelő eredmény
elérése miatt is. Ha egy-egy posztra
több a pályázó, nagyobb lesz a motiváció a csapatba kerülésért folytatott harcban, ez pedig az eredményekben is pozitívan fog megmutatkozni. Edzés nélkül
ebben az osztályban nem lehet megélni, eredmények nélkül pedig nincs értelme csinálni, ezt mindannyian beláthatjuk. Most viszont mindenkinek meg kell
küzdenie a posztjáért, ennek eredményeként telelünk most a dobogón.
- Mik a tervek a tavaszra, mit kell tudni a
felkészülési-erősítési tervekről?
- Január 30-án kezdődik a felkészülés.
Egyből egy edzőmeccsel nyitunk Vasvár ellen, Bükön, műfüves pályán, amely
teljesen jó erőnléti felmérés lesz a játékosoknak. Heti két edzéssel, és minden
hétvégén felkészülési mérkőzéssel készülünk a bajnokság folytatására. Az átigazolási időszakban egy játékost igazoltunk, akiről azt érezzük, hozzá tud tenni
a játékunkhoz. Továbbra sincs kitűzött,
kötelező helyezési kényszer, továbbra is

szívvel-lélekkel küzdünk Püspökmolnáriért, amatőrként, mindenféle teher nélkül.
- Szinte minden holtszezonban szó esik az
elnök és az edző személyét illetően. Mik a
jelenlegi fejlemények?
- Amit tudni kell, hogy ősszel a trénerünk, Sziffer István leköszönt, munkahelyi elfoglaltságra hivatkozva. Én, mint
elnök, megkértem arra, hogy ezt csak
abban az esetben tegye meg, ha segíteni tud a vele azonos kvalitású utódja kiválasztásában és idecsábításában. Örömmel mondhatom el, hogy nem járt sikerrel ez a próbálkozás, úgyhogy továbbra is
Sziffer István látja el az edzői teendőket,
a csapat segítségével.
Ami engem illett, valóban felmerült a
távozás kérdése, ám csak abban az esetben mondok le, ha lesz utódom. Hiszem,
hogy neki elsősorban püspökmolnári lakosnak kell lennie, így könnyebben tudná intézni a csapat ügyeit. Viszont amíg
nem találjuk meg a megfelelő embert,
nem szeretném cserbenhagyni a sportkört, se én, se az edző. Akinek viszont
elnöki ambíciói lennének, otthonosan
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mozog a helyi futball területén, arra kérem, ne habozzon, keressen fel!
- Az utóbbi időszakban rendszeresen pályáztatok különböző forrásokra. Idén milyen távlatok nyílhatnak az egyesület előtt
ezen a téren?
- 2016-ban is lesznek TAO-s pályázatok, amelyek felhasználása egy éven belül esedékes. 2015-ben pályáztunk utánpótlás-nevelésre, és az öltöző belső felújítására. Mindkét pályázatunk sikeres
volt, nagyságrendileg 1 millió 400 ezer
forint értékben. Minden évben átbeszéljük, hogy mivel tudjuk korszerűsíteni létesítményünket. Emellett az MLSZ

minden évben kitűz egy irányelvet, hogy
mire ad támogatást az adott periódusban. Idén is célba vesszük a pályázatokat, amin csak lehet, indulunk. A munka nagy részét Kigyós Attila végzi, akinek ezúton is szeretném megköszönni
az odaadó segítséget.
A támogatást, viszont az MLSZ nem
alanyi jogon adja, szükség van ehhez
vállalkozók segítségére is. Kérem azokat, akiknek van cége, vagy ismerőse, aki
rendelkezik társasági adó befizetéssel,
támogasson minket! A cégeknek ebből
semmilyen hátrányuk nem származik,
viszont társasági adójukat nemes célok

megvalósítására tudják fordítani. Emellett ebben az évben is tartunk taggyűlést, aminek az időpontját később fogjuk kihirdetni. Kérem, aki részt tud venni, vagy bármilyen alkotó ötlete van, az
jelenlétével és észrevételeivel tiszteljen
meg bennünket. Idén pártolói tagdíjat
fogunk szedni, amiből a csapat működését biztosítjuk. Ennek összege nincs
meghatározva és nem kötelező, de aki
tudja segíteni a fiatalok sportolási lehetőséget, annak előre köszönjük!
Palkó Zsolt

Vas Megyei II. osztály, Sárvári-csoport 2015/2016
A felnőtt bajnokság állása a 13. forduló után

Vas Megyei II. osztály, Sárvári-csoport 2015/2016
Az ifjúsági bajnokság állása a 13. forduló után
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Karácsonyi képgaléria

A falu karácsonyfájának díszítéséből mindenki kivette a maga
részét

Advent első hétvégéjén kigyúltak az ünnepi fények...

Az óvodások gyertyás táncot adtak elő a karácsonyvárón

Az iskolások is színvonalas produkcióval rukkoltak elő

A Tarisznyások ünnephez illő dalokkal készültek

A műsor végén mindenki együtt énekelt

Rodler Csaba polgármester saját készítésű halászlével lepte meg a megjelenteket

A tavalyi év képei sokak arcára mosolyt csaltak

