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generációk számára.
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felelős
államtitkára,
közsémét nagynevű sztárvendég lépett színpadra a rendezvényen, hiszen Udvargünk országgyűlési képviselője is, aki Rodler Csaba polgármesterrel
helyi Boglárka operetténekes (a képen jobb oldalon) mellett tiszteletét tette
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Közmeghallgatás után…
A törvényi előírásoknak eleget téve Püspökmolnári Község Önkormányzata ebben az évben is megtartotta a közmeghallgatást. Az eseményre június 29-én került sor, a rendezvényen több, községünk lakosságát
érintő információ is elhangzott.
Rodler Csaba, Püspökmolnári polgármestere köszöntötte a
jelenlévőket, majd részletesen
beszámolt az előző és az idei évi
költségvetés alakulásáról. A település első embere kiemelte a
Faluház szerepének folyamatos
növekedését, hozzátéve, hogy a
2014-ben átadott intézmény az
elmúlt évben nagy látogatottságú rendezvények egész sorának
adott otthon. A falu vezetője továbbá méltatta a civil szervezetek Rodler Csaba beszámolt a 2017-es év terveiről, mellette jobbról Horváth Tamás
munkáját, ők ebben az évben is alpolg- és Horváth László tiszteletbeli alpolg.
támogatásban részesültek Püspökmolnáriért végzett áldozatos adott pályázatán, így a következő nárit még szebbé és vonzóbbá
és odaadó munkájukért cserébe.
évben egy újabb nagyszabású be- tehetik.
ruházás zajlik majd községünkA fórum végül a hozzászólások,
Friss hír, hogy az önkormány- ben. Rodler Csaba hozzátette, lakossági észrevételek megvitatázat 51 milliós támogatást nyert továbbra is keresik azokat a lehe- sával zárult.
az egészségház megépítésére be- tőségeket, amellyel PüspökmolHírözön

Fergeteges falunap
Püspökmolnáriban július utolsó
szombatja egyet jelent a jó idővel,
a helyi focipályán összecsődülő
embertömeggel, a kispályás focival, főzőversennyel, kulturális
műsorokkal és számos fellépővel.
Az idei falunapról egyik kellékben sem volt hiány, kicsi és nagy
egyaránt jól szórakozott az igazán
nagy neveket is felvonultató rendezvényen.
Reggel nyolc óra körül
négycsapatnyi aranylábú legény gyülekezett a futballpályán a
kispályás labdarúgóbajnokság kezdetére
várva, ezzel párhuza-

mosan tizenkét nevezés érkezett a
főzőversenyre is, így elmondható,
hogy a molnáriak vállalkozó kedve semmit sem lankadt az
elmúlt évhez képest. Futballban végül a Névtelenek diadalmaskodtak, míg második
helyen a Légiósok, harmadikon a S’napi, negyediken a
No Namek zártak. A főzőversenyről is csak szuperlatívuszokban lehet írni, hiszen
a bográcsokban rotyogott
minden, mi szem-szájnak
ingere: kezdve a pincepörkölttől
a töltött
káposztán át, a
l á n go s sal tálalt
bakonyi
betyár-

levesen keresztül a vargányás
csülökpörköltig szinte a teljes
magyar konyha képviseltette ma-

gát. A zsűri nem is győzte nyalni
mind a tíz ujját a kóstoló után,
majd – rendkívül bölcsen – minden csapatot egyformán díjazott.
A verseny eredményhirdetésén részt vett V. Németh Zsolt
a Vidékfejlesztési Minisztérium
környezetügyért,
agrárfejlesz-
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tésért és hungarikumokért
felelős államtitkára is, aki
zsűritársaival, Csókay Ákossal, Kalló Józseffel és Piri
Tamással egyetemben nem is
fukarkodott a dicséretekben.
Rodler Csaba polgármester nyitóbeszédében köszöntötte a falunapra kilátogató helyieket és a
vendégeket, kiemelve a helyi civil
szervezetek szervezésben vállalt
segítségét valamint a főzőversenyre és a kispályás bajnokságra
nevezők lelkesedését. Emellett
megköszönte V. Németh Zsoltnak mindazt a támogatást és közbenjárást, amelyet országgyűlési
képviselőnk az elmúlt években
nyújtott Püspökmolnári érdekében. Településünk első embere
egyúttal kifejezte azt a reményét
is, hogy a további együttműködés révén még tovább fog fejlődni községünk. Az államtitkár
elmondta, hasonló reményekkel
tekint a következő évek elébe, látván, hogy Püspökmolnári lakosságát erős, összetartó, egymásért
tenni akaró közösségek alkotják.
A jóízű ebéd után nem sokkal
már kezdődtek is a programok
a sátorban: a kicsik különböző
arcfestéseket és tetoválásokat csináltathattak maguknak, illetve

kézműves-foglalkozáson is részt
vehettek. Ezután következett a
Galaxysok látványos rock ’n’ roll
bemutatója, a műsorszámban
pedig ezúttal is több helyi fiatal
szerepelt. Színpadra léptek még
a helyi óvodások is, majd Rostás
Géza műsora zenés gyermekműsora szórakoztatta a közönséget
– nem csupán a legkisebbeket,
hanem a felnőtteket is.
A Tihanyi Vándorszínpad előadását tátott száját nézte a sátor
alatt összegyűlő, egyre népesebb
gyermeksereg, s hogy a magyar
csárdás se maradjon ki a programból, arról a Győrvári Nefelejcs Néptánccsoport gondoskodott. Ezúttal sem maradhatott el
a tizenegyesrúgó-verseny, és hogy
a jókedv tovább fokozódjon, a helyi asszonykórus otthonkás-botos
produkciója nevetette meg a már

csordultig megtelő sátor
közönségét.
A Tamás György, Kovács
László és Piri Endre által
elkészített jóízű vacsora
után Nagy Jonathan bűvész műsora következett,
aki megtréfált kicsiket és
nagyokat egyaránt, egyegy trükk után pedig sokan csóválták a fejüket,
sokszor hangosan felkiáltva: ezt meg hogy csinálta?
Este kilencre aztán megérkeztek a falunap sztárvendégei is – a
2000-es évek első évtizedének talán legsikeresebb magyar együttese, a többszörös arany- és platinalemezes Desperado zenekar
látogatott el hozzánk, hogy egy
fergeteges koncert keretében felidézze legsikeresebb dalait és talán sokak fiatalságának legszebb
éveit is. A sátorban egy gombostűt sem lehetett már leejteni, ekkora érdeklődés már régen övezte
a sztárfellépők show-ját.
Alighogy vége lett a koncertnek,
kezdődött is a látványos tűzijáték,
majd Szombath Józsi jóvoltából
hajnalig tartó bál zárta a 2017-es
falunapot.
Mit is mondhatnánk? Hasonló
folytatást jövőre is!
Hírözön

Az önkormányzat hírei
Az önkormányzat gyermekenként 10.000,- Ft tanévkezdési támogatásban részesíti azokat a gyermekeket,
ahol a családban az egy főre jutó havi jövedelem a 142.500,- Ft-ot nem haladja meg.
Tanévkezdési támogatásban azok a felsőoktatásban nappali rendszerű képzésben résztvevő hallgatók részesülhetnek, akiknek családjában az egy főre jutó jövedelem a 85.000,- Ft-ot nem haladja meg, a támogatás egyszeri összege 60.000,- Ft.
A kérelmeket a szükséges mellékletekkel az önkormányzatnál legkésőbb 2017. szeptember 30-ig kell benyújtani.
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy az avar és kerti hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendelet
módosításával a Hatóságilag elrendelt – országos - tűzgyújtási tilalom idején a kerti hulladék égetése
tilos!
Kissné Mátyás Éva
jegyző

PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN

Az iskola hírei
Az újság megjelenésének időpontja miatt lassan már csak a múltról beszélhetek. Rég volt már, amikor a tanév
végét ünnepelhettük, melynek az értékelése előtt az elmúlt időszak eseményeiről szeretném tájékoztatni a kedves
olvasókat.
Az már természetesen szokványosnak tűnik, hogy a „kemény iskolai
munka” mellett számos szabadidős és
egyéb rendezvények színesítik mindennapjainkat. Ezek közé tartoznak a
különböző szintű versenyek, megmérettetések.
Ákos bácsi irányításával folyamatosan szépült és fejlődött az iskolakert.
Ribizli-, köszméte- és málnabokrok
színesítik, valamint a 7. és 8. osztályosok segítségével egy „magaságyás” is
kialakításra került. A termekben tablók
is készültek, melyek a megismert vitaminokat dolgozták fel színes formában.
Felsős tanulóink Szombathelyre
utaztak, hogy az Agora Művelődési és
Sportházban csatlakozzanak a „Hangszert a kézbe” országos program Vas
megyei állomáshoz. Egy zenéről szóló
előadás után diákjaink öt szekció több
mint száz hangszerét próbálhatták ki.
Felső tagozatos tanulóink a madarak
és fák napjáról stílszerűen a zsennyei
Bezerédy-kastély (művésztelep) ősfás
parkjában emlékeztek meg. A diákok
és a kísérőtanárok gyalog tették meg
a négy kilométeres utat oda és vissza,
míg a parkban akadályversenyen vettek
részt a csapatok. A gyönyörű környezet
mellé szerencsére gyönyörű időjárás is
társult. (A park érdekessége egyébként,
hogy Presser Gábor és Sztevanovity
Dusán annak idején itt írta meg a híres
A padlás című musicalt.)
A Vasvári Zeneiskola Rábahídvégi
Tagozatának június 2-i koncertje a
Bertha György Művelődési Házban
nagy sikerrel zajlott le.
A harmadik korcsoportban első helyen végzett a Prinz Gyula Általános
Iskola csapata az Egervölgy Kupán.
A csapat tagjai: Molnár Csaba, Sipos
Roland, Pónácz Márk, Pásztor Larion,
Németh Kornél, Jobbágyi Kornél és
Kovács Rajmond. Pónácz Márk egyben
elnyerte a legjobb kapus díját is. Felkésztő tanár: Smolczer Tiborné.

Három tanulónk (Tóth Laura,
Lenkay Dorka, Rigler Anna) nevezett
a szünidőre szóló „Olvasni jó” levelező versenyre. Ők már a tanév során is
ügyesen szerepeltek, erről megérkeztek
az okleveleik és a friss olvasnivalóik is.
Iskolánk felső tagozatos tanulói a
Vasi Múzeumi Látványtárban is tettek
tanulmányi kirándulást.
Mindkét iskolai helyszínen szórakoztató programokkal tölthették el iskoláink tanulói a gyermeknapot.
A tanév utolsó napjaiban egy sikeresnek ígérkező történet résztvevői
lehettünk. A télen kezdődő ihlet egy
Gdansk és Varsó közötti észak-lengyel település iskolájában tanító Piotr
Wolinsky történelemtanár elképzelése
után született, amelyben egy hasonló
nagyságú magyarországi intézményt
kezdtek keresni a diákok. Az apropót az
adta, hogy a község nevében a "magyar"
szót viseli: Wegiersk. A választás - közösségi oldala alapján - a Prinz Gyula
Általános Iskolára esett, melynek felső
tagozata Püspökmolnáriban, az alsó
pedig Rábahídvégen működik.
Sok üzenetváltás és bemutatkozó videók küldése után a két iskola diákjai most
júniusban személyesen is egymásra találhattak. A kommunikáció közös nyelve
többnyire az angol volt, melyet mindkét
intézményben tanulnak a gyerekek.
A néhány nap során a vendégeink
rendkívül gazdag programban részesülhettek. A lengyel diákok megtekintették Szombathelyt, ellátogattak Budapestre és megmártóztak a Balatonban
is. Megismerkedtek iskolánk mindkét
intézményével, találkoztak a két település polgármesterével. A baráti beszélgetések során a faluvezetők is támogatásukról biztosították a kezdeményezést.
Az együtt töltött napokat természetesen a gyerekek élvezték a legjobban.
Játékok, sportversenyek, gulyásparti
során ismerkedtek egymás nyelvével,
szokásaival. A közös programokba a
magyar iskola valamennyi diákja és jó
néhány szülő is bekapcsolódott, barátságok szövődtek.
A látogatás során a két iskolaigazgató, Urszula Arentowicz és Smolczer
Tibor együttműködési megállapodást
írt alá. Ennek értelmében a partnerek
továbbra is ismerkednek egymás kultúrájával, iskolai csereprogramokat indítanak, részt vesznek a lengyel-magyar
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barátság napjának megszervezésében,
valamint lehetőség szerint versenyek,
konferenciák, tanfolyamok útnak indításában.
Évente egy alkalommal pompás
virágdíszbe öltözik iskolánk, hogy
méltóképpen búcsúztassuk el ballagó
diákjainkat. Ebben a tanévben hét tanulónktól köszöntünk el, és azt a tanévet is lezártuk, mely szinte csak most
kezdődött el.
Szeptemberben, amikor megkezdődött ez a tanév, még mindenki nagy
lelkesedéssel, új tervekkel indult. Most
itt a tanévzáró, az elmúlt időszak értékelésének pillanatai, amelyet, remélem,
egy csodálatos, élményteli nyári szünidő követ.
Visszatekintve a mögöttünk álló időszakra, elmondhatom, hogy a tanítási
napok számos új feladatot adtak számunkra, de bátran kijelenthetem, hogy
újra egy eredményekkel teli időszakot
zárhatunk le.
Közel tíz hónapja, hogy elsős tanulóinkat köszönthettem, akik mára olvasni, írni, számolni tudó tanulókká váltak
tanító nénijük gondos kezei között. Sokan közülük dicséretes teljesítménnyel
zártak. Csak így tovább!
A tanév vége a számadásé is. A bizonyítványban mindenki láthatja az
elvégzett munka eredményét. El lehet
és el is kell gondolkodni azon, hogy
mindenki megtett-e mindent annak érdekében, hogy számára a lehető legjobb
teljesítményt hozza ki magából, egyúttal felmérni ennek tükrében, hogyan is
lehet folytatni a következő tanévet.
Az idei év statisztikája alapján az érdemjeggyel értékelt tanulóink közül 13
kitűnő; 15 jeles; 48 jó; 6 közepes és 1
értékelhetetlen eredmény került a bizonyítványokba. Ez azt jelenti, hogy
tanulóink közel 30%-a kitűnő; 60 % -a
jó minősítéssel zárta a tanévet.
Iskolánk tanulóinak tanulmányi és
magatartási átlaga az elmúlt évekhez
hasonló eredményt mutat, ami jóval
meghaladja a 4,00 feletti átlagot.
Kérem Önöket, hogy a Józing Antal
- Tóni bácsi - által létrehozott és folyamatosan frissített Facebook-oldalunkat,
illetve a két község honlapját tekintsék
meg. Külön kiemelném a Püspökmolnári Hírözön legutóbbi számát, ahol
tanulóink versenyeredményei megjelentek. Gratulálok minden tanulónak,
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akik iskolánkat képviselték bármilyen
versenyen, és köszönöm a felkészítő
kollégáimnak az elvégzett munkát!
Kedves Szülők!
Önöknek is gratulálok ezekhez a
szép eredményekhez. Köszönöm segítségüket, mellyel rendezvényeinket,
szakköreinket, kirándulásainkat és
sportversenyeinket támogatták. Segítették az iskola működését, szépítették
a gyerekek környezetét, bekapcsolódtak programjainkba!
Köszönöm a két község önkormányzatának a segítséget és támogatást,
mellyel elősegítették programjaink
színvonalas lebonyolítását, nem beszélve arról, hogy iskolánk épületeinek és
környezetének kinézete az általuk biztosított hathatós munka eredménye!
Köszönöm a Szombathelyi Tankerület
támogatását, hisz az elmúlt évben jelentős
anyagi segítséget biztosítottak épületeink
felújításához, korszerűsítéséhez!
A nyári szünet második hetében elindult a „Prinz élményhét” elnevezésű
napközis Erzsébet-táborunk. Hétfőn
reggel a tábornyitó után 35 tanuló ve-

„ Itt a nyár, táncot jár
a napsugár”

Az óvoda hírei

Az idén is amellett döntöttek a szülők,
hogy a gyermeknaphoz kapcsolódóan
kirándulni menjünk. Több javaslat is
érkezett, végül a többség döntése alapján Keszthelyt választottuk, a Vadászati
és a Vasútmodell kiállítást. Nagyon jó

döntés volt, a gyerekek nagyon élvezték
mindkét kiállítást, sokat kérdeztek, sok
minden felkeltette az érdeklődésüket.
Sétáltunk a Festetics-kastély parkjában, gyönyörködtünk az igényesen ki-
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hette át Erzsébet-logós pólóját, melyeket kedden egyedire formálhattak.
Változatos és izgalmas programok, vetélkedők, játékok vártak a gyermekekre
a hét folyamán, amelyet június 30-án
egy csodálatos, élményekkel gazdag
keszthelyi múzeum-látogatás, szigligeti

alakított és gondozott növényekben. A
Balatont sem hagytuk ki, igaz fürödni
még nem lehetett, de a parton sok mindenre rácsodálkoztunk.
Elérkezett az évzáró napja is, melyre
nagyon sokat készültünk az idén, már
csak amiatt is, mert hónapokon keresztül bárányhimlőjárvány vonult végig
a gyermekeken. Voltak olyanok is, aki
emiatt sem a kiránduláson, sem az évzáró műsoron nem tudtak részt venni.
Az idei nevelési év végén öt kisgyermektől köszöntünk
el, akik ősztől iskolások lesznek. Szeretettel gondolunk
rájuk, és kívánjuk,
hogy zökkenőmentes
legyen az iskolai beilleszkedésük.
Július 24-ig a püspökmolnári
óvoda
volt nyitva. Évek óta
jól bevált gyakorlat a
két óvoda között a váltott nyitva tartás,
így gyakorlatilag egy hetet kivéve egész
nyárra megoldott a gyermekek elhelyezése. A rábahidvégi óvodából két gyermek vette igénybe a mi óvodánkat, nem

várbevétel és az azt követő fürdőzés zárt.
A programjaink megvalósulását
elősegítő valamennyi segítőnek szeretném megköszönni a támogatást
(anyagi és más jellegűt egyaránt).
Szerencsére sokan voltak. A szünidő
hátralevő napjaihoz további kellemes
perceket kívánok!
Smolczer Tibor
igazgató
okozott nekik gondot az új környezet.
Játékállományunkat minden évben
igyekszünk gyarapítani az önkormányzat által biztosított költségvetésből.
Eddig a csoportszobai játékok állományát bővítettük. Most egy kicsit a
kinti mozgásfejlesztőket gazdagítottuk
azáltal, hogy húsvétra mozgatható kosárlabdapalánkot kaptak a gyerekek, a
nyár folyamán pedig egy nagy udvari
trambulinnal gyarapodtuk, a gyerekek
nagy-nagy örömére.
Szeretném megköszönni a szülőknek
azt a sok segítséget, amit a nevelési év során
nyújtottak, köszönjük, hogy a munkában
partnereink voltak, támogattak bennünket
céljaink elérésében, s nem utolsósorban,
hogy ránk bízták gyermekeiket!
Köszönjük Nagy Istvánnak (Bóna
Laura és Ádám papájának) a szép fenyőfát, Sipos Lajosné Erzsikének
(Milfai Dóri mamája) a sok szép virágpalántát, és Jobbágyi Károlynak a javítási munkálatokat!
Az óvoda dolgozói és a magam nevében is mindenkinek jó egészséget, kellemesen eltöltött nyarat kívánok!
Kránitz Józsefné
óvodavezető
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Sikerre ítélve

Manapság egyre gyakoribb a példa, de még mindig kuriózum, hogy hazánkban egy fiatal huszonéves nagyszabású vállalkozásba kezd. Balikó
Dalma is ezt a tábort gyarapítja – a községünkben élő csinos gazda faiskolát hozott létre, hogy abból majd hosszabb távon biztosítsa megélhetését. Augusztusban előadást is tartott az éppen futó projektjéről a
helyi Faluházban, amely kapcsán a Hírözön is feltett pár kérdést.
- Mivel egy faiskolát telepítettél, felmerül a kérdés: miként ismerkedtél meg
a növények világával és az ehhez kapcsolódóan végezhető gazdasági tevékenységekkel?
- A növények mindig is érdekeltek,
alkalmam nyílt már korábban is arra,
hogy faiskolák termékeinek értékesí-

indulásához igényelhető támogatás
pozitív elbírálásában részesültem. A
kéthektáros területen 2016 tavaszán
kezdtünk el dolgozni, a talajmintavételtől a szaporítóanyag felkutatásán át,
a talaj előkészítésen keresztül egészen
a körbekerítésig rengeteg munkát igényelt projekt. Pozitívum, hogy a Rába
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ahol csak tudnak. Emellett volt már
precedens arra is, hogy alkalmi foglalkoztatottak segítségét vettem igénybe.
A negyedik évtől például kötelező jelleggel kell alkalmaznom plusz egy főt,
hiszen a tuják értékesítése komoly fizikai háttérmunkával jár, beleértve a földlabdázást, csomagolást, előkészítését és
kihordását is.
- Milyen céljaid vannak a faiskolával?
Tervezel esetleg bővítést a későbbiekben?
- A növények három évet töltenek a
csemetekertben, azt követően a negyedik és ötödik évben értékesítjük őket.
A megüresedett helyeket folyamatosan
pótolni szeretnénk, de egyelőre úgy
tervezzük, hogy tartjuk ezt az üzemméretet. A bővítés még kérdéses és sok
tényezőtől függ, melynek mérlegelése a projekt negyedik évének lezárása
után lehetséges. Minden esetre pozitív
vagyok a jövőt illetően, bízom abban,
hogy sikerre lesz ítélve majd az esetleges bővítési szándékunk is. Értéket
szeretnénk teremteni, egyúttal felhívva
a figyelmet arra, hogy a növényeknek
milyen fontos szerepe van a jelenünkben és a jövőnkben egyaránt.
Hírözön

Polgárőrök kitüntetése
tésében segédkezhessek. Az évek során
megszerzett német nyelvtudásnak köszönhetően ezt a tevékenységet német
nyelvterületen is folytathattam, így
reális képet kaptam arról, hogy ezen
a területen sikeresen lehet vállalkozni.
Mivel családunk tulajdonában voltak
és vannak földterületek, adta magát a
lehetőség, hogy mezőgazdasággal foglalkozzam. Első lépésként elvaégeztem
egy gazdaképző tanfolyamot, az érdeklődésemet ez a kurzus még inkább elmélyítette.
- A faiskola telepítését uniós pályázat
segítségével valósítottad meg. Mesélnél
erről részletesebben?
- Ez a pályázat kifejezetten frissen
induló, fiatal gazdák számára lett kihirdetve, hosszas fejtörés és mérlegelés
után döntöttem úgy, hogy belevágok.
A smaragdtuja faiskola létrehozására
2015 őszén, a 24/2015 (IV. 28.) MvM
rendelet alapján pályázatot nyújtottam
be. A fiatal mezőgazdasági termelők

közelsége miatt több nedvességet kapnak a fák, amelyet az állomány jelenlegi
fejlettsége is hűen tükröz.
- Milyen napi munkákkal kell számolni egy ilyen csemetekert esetében?
- Sok tennivaló akad, mint például a
gyomok leküzdése, fűnyírás, növényvédelem és megfigyelés valamint a folyamatos tápanyag-utánpótlás. Naponta
járunk ki, hogy minden problémát a
lehető leghamarabb diagnosztizálni
tudjunk és az esetleges negatív következményeket kiküszöböljük.
- Adódik a kérdés: kik segítettek és segítenek a faiskola létrehozásában és karbantartásában?
- A családom mindig mellettem van,
amikor szükséget szenvedek valamiben: édesapám műhelye mindig rendelkezésre áll, ha valamilyen műszaki
problémával találom magam szembe,
de a nagyszüleim a párommal és édesanyámmal egyetemben ott segítenek,

A falunapon nemcsak a főzőverseny
és a kispályás labdarúgó-bajnokság
résztvevői vehették át jutalmukat, hanem sor került két polgárőr díjazására
is. Herczeg György és Tóth Kálmán

évek óta aktív tagjai a helyi polgárőr egyesületnek, kitartó és áldozatos
munkájukat a Vas Megyei Polgárőr
Szövetség emlékéremmel díjazta. Az
elismerést Rodler Csaba polgármester és Rodler Tamás, a helyi polgárőr
egyesület elnöke adta át a jutalmazottaknak.
Hírözön
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A Püspökmolnári
Nyugdíjas Klub hírei
A 2017-es évet január végén kezdtük
meg, jó volt újra találkozni és megbeszélni feladatainkat. Az esztendő már
csak azért is vidámsággal kezdődött,
mert az önkormányzat farsangzáró mulatságot szervezett, melyre hivatalosak
voltak klubunk tagjai is. Nagyon jól
éreztük magunkat a fiatalokkal együtt. A
hangulatot a helyi asszonyok alapozták
meg, bízunk abban, hogy ez a nagyszerű
összejövetel a jövőben többször is megismétlődik majd.
Március 6-án megtartottuk éves
közgyűlésünket, ahol a jelenlévőknek
beszámoltunk éves munkánkról. A
rendezvényen részt vett Rodler Csaba
polgármester is.
Április 30-án ott voltunk a májusfa
ünnepélyes felállításán és díszítésén. Pár
nappal később, május 10-én két napra
kirándulni indultunk. Első megállónk
Zirc városa volt, ahol megtekintettük az
apátságot és templomát, majd ellátogattunk Kisbérre, ahol megcsodálhattuk a
Mini Magyarország Makettpark kiállítását. A szállásunk Esztergomban volt,
így oda folytattuk utunkat. Átmentünk
a szlovákiai Párkányba is és onnan gyö-

Jubileumi köszöntések
–ketten is betöltötték
a kilencvenediket
A közelmúltban két püspökmolnári
szépkorú családjában is nagy volt az ünnep – Kiss Józsefné és Kozma Jenő egyaránt kilencvenedik születésnapjukat
ünnepelték ebben az évben, a jubilánsokat az önkormányzat nevében Rodler
Csaba polgármester és Kissné Mátyás
Éva is köszöntötte.
Kiss Józsefné, Rózsi néni kilencven
évvel ezelőtt, egy májusi napon, Örkényben született. Édesapjára és édesanyjára
nem is emlékszik, mert sajnos korán elveszítette őket. Őt nagymamája nevelte
fel. Tizenöt éves korában bátyja hívására Budapestre indult munkát keresni.
Liftkezelőként kezdett el dolgozni, de
dolgozott. Abban a gazdaságilag és politikailag is nehéz időben, ha meg is szűnt
néha egy- egy munkahelye vagy állása,
sosem maradt munka nélkül. Addig ke-
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nyörködtünk az esztergomi bazilikában.
A következő nap délelőttjét Tatán töltöttük, ahol dottóval jártuk körbe a várat
és a tavat, majd Győrbe utaztunk, ahol
idegenvezető segítségével ismerhettük
meg jobban a szép megyeszékhelyet.
Csornán vacsoráztunk, majd élményekkel gazdagodva tértünk haza.
Június 4-én szerepeltünk a májusfakitáncoláson, a női kórussal közösen

énekeltünk dalokat. Július 29-én a hagyományos falunapon is részt vettünk,
amely a korábbi évekhez hasonlóan
nagyszerű hangulatban telt el, a főzőversenyre pedig most is beneveztünk. Csapatunk vidáman készítette el az ebédet,
amelyet a zsűri különdíjjal jutalmazott.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a
szervezőknek a változatos programokat,
a színvonalas műsorokat és a látványos
tűzijátékot is!
Horváth Klára
resett, míg nem talált újabb lehetőséget.
Így volt gyári munkás, cseléd gazdag
családnál. A Szegedi Konzervgyárban
többször részesült élmunkás kitüntetésben is. Kíváncsiságból még a szegedi
Csillagbörtönben is vállalt munkát. Már
gyerekkorában megtanulta, hogy csak
magára számíthat a szülők elvesztése
miatt. Szerette a barátait, munkatársait,
akik mindig segítettek rajt, ha nehezebb
életkörülmények közé került. Ám ez
kölcsönös volt. Rózsi néni jó lelkét, szíves vendégszeretetét mi is megtapasztalhattuk látogatásunk során. Férjét Szegeden ismerte meg, aki tiszthelyettesként
szolgált a Magyar Néphadseregben.
Férje, Rózsi néni kedvéért otthagyta a
hadsereget és Püspökmolnáriba hozta,
s falunkban feleségül vette. Házasságukból három szép leány született: Edit,
Rózsika és Erzsi. A gyerekek nevelése
mellett is dolgozott, majd beteg apósát
és anyósát is ő gondozta, ápolta. Ma is
segít lányának, Erzsinek a házimunkában. A befőzésből is kiveszi részét, a
vendégeket, unokáit, dédunokáit a saját
készítésű süteménnyel várja. Kedvenc

időtöltése a tévénézés. Vallja, hogy az
emberek és a munkaszeretete tartja sokáig őt erőben. Nem bántott senkit sem
az életben. Hitt az emberek segítőkészségében és ezt mindenki tolerálta. A
pozitív gondolkodás mintája Rózsi néni,
aki mindannyiunk előtt példát mutathatna mindennapjainkhoz.
Kozma Jenő bácsi Balogfán (mai Kisunyom) született egy hatgyermekes család fiaként. Szülei cselédként dolgoztak,
így mindig arrafelé laktak, ahol a betevő
falatra valót meg tudták keresni. Jenő
bácsi tizennégy éves koráig Felsőrönökre
járt iskolába. Zsennyén szolgált egy módos gazdánál, majd 1957-től a Magyar
Államvasutaknál tudott elhelyezkedni, mint vonalbejáró munkás. Közben
megnősült és két fiúgyermeket neveltek
feleségével, Annus nénivel. Kisebbik fia,
Gyuri a szomszédjában építkezett, így
mindennap meglátogatja idős szüleit.
Jenő bácsiéknak hat unokájuk született.
Egész életében dolgozott. A hivatása
mellett otthon is gazdálkodtak
1991-ben combnyaktörést szenvedett,
majd 2014-ben szívinfarktus érte. Hiszi,
hogy erejét és munkakedvét a betegségéig a napi reggeli kupica pálinka is erősítette. Sajnos mára már teljesen megvakult, ám csendben és tűrve él családja
körében.
Isten éltesse őket még sokáig köreinkben!
Palkó Istvánné
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Az első helyi tanácsi választás (1950)
programja és a jelöltek

Az 1949-ben elfogadott alkotmány alapján hazánkban létrejöttek a
tanácsok, azaz a helyi igazgatás ¬– nem önkormányzati, hanem centralizált és pártutasításos – szervei. A helyi tanácsokról szóló törvényt
1950. május 11-én fogadta el az Országgyűlés, a Népköztársaság Elnöki Tanácsa (a kollektív államfői testület) pedig a tanácsválasztást
október 22-re tűzte ki. A választáson a formálisan létező Magyar Függetlenségi Népfront (MFN) jelöltjei indulhattak. E szervezetben már
csak a Magyar Dolgozók Pártja rendelkezett tényleges hatalommal,
mellette néhány "látszatpártocska" és pártonkívüliek szerepeltek. Az
MFN a választást megelőzően minden településre programot dolgozott ki, melyet a Népfront jelöltjeinek kötelezően el kellett fogadniuk.
Az 1949-ben
létrehozott és
Püspökmolnárinak elnevezett
nag yközségre
az alábbi programot dolgozták ki (mely
nyomtatásban
is fennmaradt,
és elérhető a
Vasi Digitális
Könyvtár honlapján). Ideológiával gazdagon
átitatott, igazi
kordokumentum!
A fenti program alapján a
Népfront
az
alábbi 4 személyt jelölte tanácstagnak:
To v á b b i
mintegy
780
helytörténeti vonatkozású
írásom olvasható internetes oldalamon,
a http://kugi.
blog.hu címen.
Kuglics Gábor
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Ismét a dobogóért küzdhet Püspökmolnári futballcsapata

Indul a szezon

Negyedik helyen végzett községünk
focicsapata a megyei II. osztály sárvári csoportjának küzdelmeiben a
2016/2017-es szezonban, s bár az
idényzárás nem sikeredett túl fényesre, búslakodásra nincsen idő – augusztus végén már indul is az új bajnokság. Ifj. Sziffer István edzővel az
elmulasztott dobogós helyezésről, az
új igazolásokról és az őszi tervekről is
beszélgettünk.

- Ahogy közelebb kerültünk a
2016/17-es szezon végéhez, egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy addig erőn felül
teljesítettünk azzal, hogy harcban álltunk a bajnoki címért. A realitás azonban utolért minket, maradt a negyedik
hely. Mondhatni, elfogytunk az idény
végére – emlékezett vissza a fiatal tréner,
majd az új igazolásokra is kitért:
- Ketten távoztak tőlünk, valamint Sipos Roland befejezte pályafutását. Öt új
embert igazoltuk, mindannyian fiatalok
és ambiciózusak, nagy segítségére lehetnek a csapatnak mindannyian. Edzésekkel és minél több meccsel készülünk az
új szezonra, a legfrissebb hírek szerint
idén is a sárvári csoportban mérettethetjük meg magunkat. A dobogót újra
megpróbáljuk elérni, jövőre talán több
szerencsénk lesz – mondta bizakodva.
Sziffer István szerint a községi sportkör nem lehetne sikeres, ha nem állna
mögötte számos támogató. Őket név
szerint is felsorolta:
- Püspökmolnári Község Önkormányzata továbbra is maximális támogatásáról biztosítja csapatunkat, de nem
csupán nekik, hanem a helyben működő
vállalkozóknak is szeretném kifejezni
köszönetemet nagylelkű adományaikért.
Az Magyar Labdarúgó Szövetség által
bevezetett új szabályoknak köszönhetően a nevezésünk költségei jelentősen
nőttek, amely összeget saját erőből nehezen tudnánk kigazdálkodni. Az ös�szefogással azonban sikerült megoldani
a problémát, a segítséget pedig innen is
köszönjük a Vadalma ABC-nek, a Boti
Team Kft-nek, Babos Vincének, Horváth Tamásnak, Somogyi Csabának,
Szalay Károlynak és Balikó Mihálynak.
Bízom abban, hogy jó szereplésünkkel
meg tudjuk hálálni pártfogásukat!

Hírözön
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Futballtorna a sportvezető emlékére
Püspökmolnári lakossága évek óta híres sportszeretetéről, a Rába menti községben különösen a labdarúgás örvend
nagy népszerűségnek. A helyi futball
hosszú évtizedekig egyet jelentett Varga
Lajos nevével, a korábbi polgármester és
sportegyesületi elnök emlékére immár
másodszor rendeztek tornát.
Július 23-án vasárnap délután négy csapat részvételével rajtolt el a Varga Lajos
Emléktorna a püspökmolnári futballpályán. A hazaiak mellett Rum, Rábapaty
és Vasszécseny legjobbjai is képviseltették magukat, akiket id. Sziffer István, a
Püspökmolnári KSK szakmai igazgatója
köszöntött. Beszédében hangsúlyozta,
Varga Lajos személye nem csupán szülőfalujában, hanem az egész megyében
meghatározó volt, a nagyszerű sportember évtizedeken keresztül öregbítette
Püspökmolnári hírnevét. Regnálása alatt
a helyi futballcsapat számos megyei I. és
II. osztályú bajnoki címet nyert, a 90-es
évek közepén az NB III-ban is szerepelhetett, egy kupameccs erejéig pedig még
az akkor NBI-es Győri ETO-t is vendégül láthatta. Id. Sziffer István azt is kiemelte, a rendezvény szervezésekor arra
törekedtek, hogy az nagyszerű felkészülésként szolgáljon az őszi szezon előtt
mindegyik résztvevő csapat számára.
A kiegyenlített erőviszonyokat jól
mutatja, hogy az első összecsapáson
Rum és Rábapaty nem bírt egymással
a 2x30 perces játékidő folyamán (2-2),
így rögtön büntetőpárbajra került sor.
Maratoni csata után a rumiak nyerték az
idegek harcát, így elsőként ők jutottak
a döntőbe. Őket követte a Vasszécseny
gárdája, akik 4-1-re diadalmaskodtak a
mieink ellen.
A bronzmeccsen Rábapaty ádáz csatát vívott a hazaiakkal, s mivel a rendes
játékidő itt sem hozott döntést (2-2),
így a bronzérmes kiléte is
tizenegyesek után dőlt el. A
hazaiak játékosai biztosabb
ítéletvégrehajtóknak bizonyultak, így Rábapaty a negyedik, Püspökmolnári pedig a harmadik helyen zárt.
A döntő nagy iramú és
remek színvonalú játékot
hozott, amelyen Rum 2-0
arányban gyűrte le Vasszécsenyt, így idén ők emel-
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hették magasba a tornagyőzelemért járó
trófeát. A díjkiosztón gazdára lelt a legjobb játékos, legjobb kapus és a gólkirályi cím is, az este pedig köszönetnyilvánításokkal és közös vacsorával ért véget.
Id. Sziffer István így összegezte az
emléktorna tapasztalatait:
- Nagyszerű dolog, hogy immár másodszor rendezhettük meg ezt a tornát
egykori elnökünk emlékének adózva.
Jó erőkből álló csapatokat láthatott a
publikum, bízom abban, hogy ez a két
meccs nemcsak a mi, hanem a meghívott együttesek felkészülését is remekül szolgálta. Szeretnénk megköszönni
a támogatást Püspökmolnári Község
Önkormányzatának, Varga Lajos lányának, Varga Anitának, valamint Herényi
Norbertnek. Ahogy a tavalyi évben is,
ezúttal is igyekeztünk meghívni minden
egykori edzőt és játékost, külön köszönöm azok részvételét, akik eljöttek a
rendezvényünkre. Bízunk abban, hogy
közösen, összefogva minél tovább ápoljuk majd egykori nagyszerű sportvezetőnk emlékét – zárta szavait.
EREDMÉNYEK
Rum (megyei I. osztály) –
Rábapaty (megyei I. osztály) 2:2 - tizenegyesekkel 12:11
Püspökmolnári (megyei II. osztály) –
Vasszécseny (megyei I. osztály) 1:4
A 3. helyért:
Püspökmolnári – Rábapaty 2:2 – tizenegyesekkel 4:3
Döntő:
Rum – Vasszécseny 2:0
Díjak:
A legjobb játékos: László Levente
(Vasszécseny)
A legjobb kapus: Szabó Christopher
(Püspökmolnári)
Gólkirály: Igor Ivics (Rum)
Palkó Zsolt

Új elnök a sportkör élén
A tavasz folyamán jelentős változtatások történtek a Püspökmolnári KSK elnökségének összetételében. Ahogy azt már korábban tudni
lehetett, Jákfalvi Zoltán átadta a
vezetői széket, helyét pedig Kigyós
Attila, eddigi alelnök foglalta el. Az
előzményekről és célokról a községi sportkör újonnan megválasztott
első emberével beszélgettünk.
- Mikortól él az elnöki megbízatásod és kik segítik majd a munkádat?
-A vezetőségváltás hivatalos procedúrájára a Sportkör 2017. évi
közgyűlésén került sor február 24én. Jákfalvi Zoltán utódjaként ettől
az időponttól látom el az egyesület
elnöki teendőit. Ezzel egy időben a
vezetőségben is történtek személyi
változások, Babos Vince és Horváth
Gyula helyére, valamint a megüresedő pozícióba Kiss Gábort, Kovács
Krisztiánt és id. Sziffer Istvánt választotta meg a közgyűlés. Ezúton
is szeretnék megköszönni Zolinak
és többi elnökségi tagnak a sportkör
újjáalakulásában végzett elévülhetetlen munkáját és segítségét.
-Miért került sor a váltásra az elnöki székben?
- Zoli már korábban jelezte, hogy
családi okok miatt nem tudja tovább
vállalni az elnöki pozícióval járó feladatokat. Szerette volna, ha helyi
lakos folytatja tovább a megkezdett
munkát. Megtisztelve éreztem magam, hogy rám gondolt a folytatást
illetően és a közgyűlés is megerősítette bennem a bizalmát.
- Mik a célok az előttetek álló időszakban?
- Folytatni szeretnénk az elkezdett
munkát. Stabil megyei másodosztályú csapat kialakítása a cél mind a
felnőtt, mind az utánpótlás csapatot
illetően. Bízunk benne, hogy az idei
évben is a dobogóért fognak küzdeni csapataink. A nyár folyamán
mindkét gárda játékoskeretében
történtek változások. Reméljük, az
új fiúk megfelelően pótolják a távozókat és hamar beilleszkednek a
csapatba, ezzel szállítva a sikereket
a klubnak.
Hírözön

PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN

10

FALUNAP 2017

A falunapon Sebastian és Loyd Pradeep atyák is tiszteletüket tették

Az esti programokra szinte teljesen megtelt a sátor

A főzőverseny zsűrije finomabbnál finomabb étkeket
kóstolhatott

Az ovisok műsora ezúttal sem maradhatott el

A nyugdíjasok ismét megcsillogtatták főzőtudományukat

Nagy Jonathan rengeteg trükkel kápráztatta el a
nagyérdeműt

Az asszonyok tánca ismét nagy sikert aratott

Színpadon a Desperado

