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Szépkorúak ünnepe
Október elseje az idősek világnapja, ennek apropóján idén is megrendezték Püspökmolnáriban a község nyugdíjasainak szóló ünnepséget. A szombaton délután megtartott, remek hangulatú eseményen szép számmal képviseltette magát a nagyérdemű, a helyi Faluház közönsége pedig nemcsak az iskolások és az óvodások műsorának, hanem ismert színészek produkciójának is tapsolhatott.
A rendezvény nyitányaként Rodler Csaba, Püspökmolnári polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Beszédében
hosszasan sorolta a szépkorúak érdemeit, kiemelve azt, hogy bár rengeteg megpróbáltatáson keresztülmentek, sosem
csüggedtek, családjuk és közösségeik
számára mindig nagy támaszt és segítséget nyújtottak, példát állítva így a fiatalabb generációk számára. Gondolatainak zárásaként külön köszöntötte a falu
legidősebb lakóját, a 95 éves Varga Istvánt.

A program az óvodások és az iskolások
műsorával folytatódott: míg előbbiek az
alkalomhoz illő versekkel és énekekkel
köszöntötték az ünnepelteket, utóbbiak
a jól ismert Grimm-mese, a Hófehérke
és a hét törpe paródiáját adták elő.
Ezzel azonban még nem értek véget a
műsorszámok, hiszen Oszvald Marika személyében egy országosan ismert,
Kossuth-díjas, Jászai Mari-díjas, Érdemes művész lépett színpadra. Elkísérte őt a kiváló operetténekes, Udvarhelyi
Boglárka is, ketten együtt pedig egészen

fergeteges hangulatot varázsoltak a püspökmolnári Faluház falai közé. Néhány
vendéget a színpadra is invitáltak, majd
közös énekléssel, tánccal zárták fellépésüket. A hosszan tartó vastaps természetesen ezúttal sem maradhatott el.
A műsorszámokat közös vacsora követte, majd késő estébe nyúló beszélgetéssel
és nótázással ért véget az ünnepség.
					
		
Palkó Zsolt

A sztárvendégeket Horváth László, tiszteletbeli alpolgármester (balra) és Rodler Csaba

A műsorszámok után vidám beszélgetés és nó-

A helyi iskolások meseparódiával készültek

Többen a színpadon is dalra fakadtak - Kovács György, Horváth Klára, Lantos

polgármester is köszöntötte

taszó következett

Sándorné és Lajkó József is vidáman énekelte az operettslágereket
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Kihívások vonzásában
Kedves, mosolygós, élettel teli, fáradhatatlan és sztárallűröktől mentes. Talán ezekkel a szavakkal lehetne tökéletesen jellemezni a Kossuth-díjas, Jászai Mari-díjas Érdemes művészt, Oszvald Marikát, aki október végén
nemcsak állandó munkahelyén, a Budapesti Operettszínházban, hanem a püspökmolnári Faluház világot jelentő deszkáin is fellépett. Az idősek napi ünnepségen az Udvarhelyi Boglárkával közös műsora óriási sikert
aratott, az országszerte ismert művésznő pedig ezt követően készséggel válaszolt a Hírözön kérdéseire is.

- A legtöbb színészre már gyermekkorában igaz az állítás: színpadra született. Fenyegette Önt az a veszély, hogy
esetleg nem ezt a pályát fogja választani felnőtt korában?
- Szüleim révén már meglehetősen
korán belekóstolhattam a színház világába, hiszen édesapám operaénekes,
édesanyám pedig szubrett volt, vagyis
a darabokban a furfangos, komikus
nőszerepeket játszotta. Mindketten
az Operettszínházban léptek fel, engem pedig már egészen kicsi koromban lenyűgözött az előadások hangulata. Négyévesen már a Bánk Bánban szerepeltem, így nem is volt kérdés az, hogy miként képzelem el a további jövőmet.
- Rengeteg szerepben láttuk már Önt,
püspökmolnári fellépése alkalmával
is különböző embertípusokat formált
meg. Ki tudna emelni egy különösen
nehezen megszemélyesíthető karaktert?
- Őszintén szólva, nem szoktam különbséget tenni szerep és szerep között. Nyilvánvaló, hogy egy primadonna alakítása teljesen másfajta felkészülést igényel, mint például egy
cirkuszi táncosé, de természetesen
mondhatnék még emellett számta-

lan példát. Vannak szerepek, amelyekre többet kell készülni, de én ezeket kihívásként élem meg, a kihívásokat pedig
mindig is szerettem, és egyúttal örömmel tölt el, ha az alakítás a közönség tetszését is elnyeri.
- Több tv-filmben is láthattuk Önt.
Mennyivel másabb egy ilyen szerepre készülni, mint színpadra állni?
- Amikor színházban lépünk fel, az az
adott pillanatban, a közönség számára
is jól érzékelhető módon történik, így a
katarzis élménye számunkra és számukra is garantált. A legtöbb darab premierjét több hónapig tartó, rendszeres próbák előzik meg, a csúcspont pedig mindig az előadás. A tv-filmek esetében a
jelenetek rögzítése folyamán kicsit más
a helyzet, hiszen újra tudunk játszani
egyes részeket, amennyiben ez szükséges. Különbséget tenni viszont személy
szerint ebben az esetben sem szoktam.
Ahogy említettem, minden új feladat
lelkesít, így megpróbálom a legjobbat
nyújtani, legyen szó színpadi vagy filmes
szerepről.
- Munkáját pedig a szakma és az ország
is honorálja, hiszen megannyi díjban részesült pályafutása során. Melyikre a legbüszkébb?
- Egyértelműen a 2015-ben elnyert
Kossuth-díjra. Óriási boldogság számomra, hiszen ha egy magyar megkapja
ezt az elismerést, akkor az az egész életpályájára felteszi a koronát. Természetesen a többi díj is fontos helyet foglal
el az életemben, de a Kossuth-díj tölt el
ezek közül a legnagyobb büszkeséggel.
Bár díjakban ki nem fejezhető, ugyanilyen érzést ad a közönség szeretete is.
Mi, színészek azért dolgozunk, hogy élményekkel gazdagítsuk azokat az embereket, akik bejönnek a színházba és megtekintik az előadásainkat. Személy szerint nekem a közönség szeretete soha el
nem apadó motivációs forrást jelent.
- Mivel foglalkozik a mai napig cigány-

kerekező Oszvald Marika, amikor éppen nem szerepel, nem próbál, vagy éppen nem útközben van két fellépés között?
- Sajnos semmilyen szaftos sztoriról
nem tudok beszámolni, hiszen ugyanazt csinálom, mint mindenki más az
átlagos hétköznapjain. Nagyon szeretem például a szabadidőmet a természetben tölteni, a kertészkedés és az
ezzel járó rendszeres testmozgás mindig feltölt kellő mennyiségű energiával. A házimunkával ugyanez a helyzet, a mosás, a takarítás kikapcsol. A
hobbijaim és a munkám tökéletesen
kiegészítik egymást, boldog vagyok,
hogy azokkal a dolgokkal foglalkozhatom, amelyeket igazán szeretek. Úgy
érzem, ez a harmónia is hozzájárulhat
ahhoz, hogy még sokáig tudjam vetni
a cigánykerekeket az előadások során.
		
Palkó Zsolt
NÉVJEGY
- Oszvald Marika 1952-ben született Budapesten.
- Tanulmányait a Színház- és Filmművészeti Főiskola operett-musical folytatta.
- 1971 és 1972 között a Szegedi Nemzeti
Színház, 1972-től napjainkig a Budapesti
Operettszínház elismert tagja.
- Fontosabb szerepei: Kálmán Imre:
Csárdáskirálynő (Stázi)
Kálmán Imre: Marica grófnő (Liza, Liza
húga)
Szirmai Albert: Mágnás Miska (Marcsa)
Lehár Ferenc: A víg özvegy (Valencienne,
Olga, Meglepetés sztár)
Kacsóh Pongrác: János vitéz (Iluska)
- Számos országban fellépett, többek között Németországban, az USA-ban,
Olaszországban, Franciaországban és Japánban is.
- Díjai: Jászai Mari-díj (1985)
Erzsébet-díj (1990)
Örökös tag a Halhatatlanok Társulatában
(1998)
Érdemes művész (2002)
Gödöllő díszpolgára (2012)
Kossuth-díj (2015)

PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN

Az önkormányzat hírei
2015. március 1-től a szociális törvény változásából adódóan a képviselőtestület új önkormányzati rendeletet fogadott el, így települési támogatás
jogcímen az alábbi feltételek esetén nyújtható önkormányzati támogatás:
- lakásfenntartási költségekhez nyújtható települési támogatás jogcímen azok
a családok jogosultak ellátásra, akiknek
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 220 %-át, ös�szegszerűen 62.700,- Ft-ot, egyedül élő
esetén ezen összeg 250 %-át 71.250,Ft-ot, és a kérelem benyújtását megelőző hónapban a villany-, víz- és gázdíjra
fizetett kiadása meghaladja a családban
az egy főre jutó havi jövedelem 20 %-át,
egyedül élő esetén 10 %-át. A közüzemi számlákat a kérelemhez csatolni kell.
A támogatás 1 évre kerül megállapításra,
összege havonta 5.000,- Ft, egyedül élő
esetén 7.000,- Ft.
- rendkívüli települési támogatás jogcímen azok a családok jogosultak ellá-

tásra, akiknek családjában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének
200 %-át, összegszerűen 57.000,- Ft-ot,
egyedül élő esetén ezen összeg 250 %-át
71.250,- Ft-ot. Az egyszeri támogatás
összegéről a képviselő-testület dönt.
- eltemettetés esetén nyújtható települési támogatásra azok a kérelmezők jogosultak akiknek családjában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének
250 %-át 71.250,- Ft-ot, egyedül élő
esetén ezen összeg 300 %-át 85.500,Ft-ot. A kérelemhez mellékelni kell az
eltemettető nevére kiállított számlákat és az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát. A támogatás összege
35.000,- Ft.
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- a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok 2016.
évi fordulójához az önkormányzat ebben az évben is csatlakozott. A pályázaton azok a hallgatók támogathatók,
akiknek családjában az egy főre jutó havi
jövedelem a 65.000,- Ft-ot nem haladja
meg. A pályázatok beadásához pályázói
regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/
palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik már regisztráltak
a rendszerben, már nem regisztrálhatnak
újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPERBursa rendszerbe. A pályázati űrlapot
minden évben újra fel kell tölteni! A pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a
csatolt mellékletekkel együtt legkésőbb
2015. november 9. napjáig kell leadni az
önkormányzatnál.
Kissné Mátyás Éva
jegyző

Tájékoztató utcanév változásáról
Az Úttörő utca közterületnév-módosításának átvezetése a központi címnyilvántartáson megtörtént, Az utca új neve: Festetics György utca. A lakcímkártyák cseréje hivatalból történik, erről a lakosságot értesíteni fogjuk!
				
Kissné Mátyás Éva
								
jegyző

Püspökmolnári vendégkönyve
Községünk különböző, nagyszabású eseményein évek óta tiszteletüket teszik híresebbnél-híresebb
művészek, zenészek és az élet különböző területeiről érkező nagy
tudású vendégek. Csupán elég a
falunapokra vagy az idősek napi
ünnepségekre gondolni, és végeláthatatlan sorolásba is kezdhetnénk.
Az egyik augusztusi képviselőtestületi ülésen merült fel annak az
ötlete, hogy Püspökmolnári Község Önkormányzata ezen régi emlékeket összegyűjtendő egy vendégkönyvet készíttet, amelyet
minden nálunk járó híresség, vendég aláírhat, pár üdvözlő sor kíséretében. A képviselő-testület egy-

hangúlag megszavazta az erre irányuló javaslatot, a vendégkönyv
pedig október közepére el is készült.
A patinás külsejű, különleges lapokkal ellátott remekműbe elsőként Oszvald Marika és Udvarhelyi Boglárka tette le kézjegyét, mi,
püspökmolnáriak pedig bízunk
abban, hogy még hosszú évtizedeken keresztül fogják ezek a lapok
megőrizni Püspökmolnári múltját
és történelmét.
		
Hírözön
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Zánka, nyár, Erzsébet-tábor
2015. júliusában a Prinz Gyula Általános Iskola tanulói ismét pályázatot nyertek az Erzsébet-tábori nyaralásra a Balaton-parton.
A diákok tanáraik kíséretében július 19én reggel busszal indultak el Zánkára. A
közel másfél órás utat a 35 gyerek és a
4 felnőtt vígan töltötte el. Megérkezésükkor a Mikka Makka elnevezésű házban elfoglaltak 4 tízszemélyes, illetve 2
kétszemélyes szobát. Miután berendezkedtek a szobákban, körbejárták a tábor
területét, majd este részt vettek a tábor
megnyitóján, amit diszkó követett.
A következő napokban a gyerekek és
a tanárok idejük nagy részét a tábortól nem messze levő strandon töltötték,
ahol mindenki nagyon jól érezte magát
az akkori tikkasztó hőségben.
A táborban a diákok rengeteg egyéni illetve csapatversenyben vettek részt,
amelyeken többségben kiemelkedő helyezéseket értek el és jutalmat is kaptak
értük. A tanulók részt vehettek sportversenyeken, logikai versenyen, vízi vetélkedőn, a Erzsébet-vetélkedőn és még számos hasonló versenyen.
A versenyeken kívül nagyon sok ren-

dezvényen vettek részt a diákok. Voltak
a Kávészünet nevű együttes koncertjén,
akikkel a tavalyi fonyódligeti Erzsébettáborban is találkoztak, és voltak diákok,
akik táncházba is mentek és elsajátítottak néhány lépést a profiktól.
A tavalyi Erzsébet-táborban ugyan a diákok lekéstek a „bátorságpróbáról” ám
idén sikerült benevezniük erre az esti
rendezvényre. A negyedikes, ötödikes és
hatodikos tanulók többsége a késő este
kezdődő bátorságpróbán vettek részt
Gyöngyi nénivel és Jutka nénivel, a csapat másik fele, a hetedik és nyolcadik
osztályos tanulók néhány alsóbb osztályba járó diákkal, valamint Zsolti bácsival
és Tibi bácsival kiegészülve 11 óra körül indultak el egy zseblámpa és egy térkép kíséretében megmutatni azt, hogy
ők milyen bátrak. Amíg az első csoport
feladatokat oldott meg a sötétben, addig az idősebbeknek már egy erdős részen kellett végigmenniük úgy, hogy útjuk közben néhány váratlan pillanatban
a bokrokból, az épületek vagy fák takarásából beöltözött tábori segítők ugrottak elő, azzal a céllal, hogy megijesszék
az arra sétálókat.

A diákok és tanáraik az ott töltött napokban reggelizni, ebédezni és vacsorázni mindig külön menzakártyával indultak, melynek bemutatásakor megkapták
az ételeiket.
Az iskola tanulói a Tények névre hallgató híradóban is szerepeltek, ahol jóízűen falatoznak a nekik szánt görögdin�nyékből.
Ám, mint minden jónak, az Erzsébettábornak is vége lett. Július 23-án este a
gyerekek és tanáraik elmentek a táborzáró ünnepségre, majd az azt követő bulin is részt vettek.
Másnap reggel, július 24-én a gyerekek
összepakolták a holmijaikat, és rengeteg új élménnyel gazdagodva hagyták el
a tábor területét.
A diákok és az őket kísérő tanárok is
a nagy hőség ellenére remekül érezték
magukat, fáradtan, de boldogan tértek
haza otthonukba. Véleményem szerint
mindenkinek nagyon tetszett ez a Balatonon töltött hat nap, mind maradtunk
volna még egy kis időre, vagy szívesen
visszamentünk volna még pár napra.
Sipos Alexandra
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Számítógépes tanfolyam indult Püspökmolnáriban
2015. október 2-án indult el a Berzsenyi
Dániel Megyei Könyvtár támogatásával
és szakmai segítségével településünkön
egy számítógépes alapismereteket oktató tanfolyam, Nagy Tamás informatikus
vezetésével.
A tanfolyamnak az iskola számítástechnikai szaktanterme ad otthont, mivel
olyan szép számú érdeklődő jelentkezett, hogy a könyvtár kicsinek bizonyult.
Jelenleg 11 főből áll a csoport. Akad
köztük kismama, fiatal felnőtt, és vállalkozó szellemű, a modern világgal haladni akaró nyugdíjas is szép számmal.
A foglalkozások jó hangulatúak, a résztvevők lelkesek, Nagy Tamás pedig türelemmel, jól érthetően, személyre sza-

bottan vezeti be őket a számítástechnika rejtelmeibe.
Érdemes tudni azt is, hogy a tanítványok zöme teljesen kezdőként vágott
bele ebbe a nagy kalandba.
A foglalkozásokon biztatják, bátorítják
egymást, tréfálkoznak mazsola-mivoltukon, együtt örülnek, ha valaki ügyesen
megbirkózik egy-egy feladattal.
Sok sikert kívánunk mindannyiuknak,
és azt is reméljük, hogy sok örömet találnak majd abban az új világban kalandozva, amelynek lehetőségeibe most belekóstolnak!
			
Nagy Éva
könyvtáros

Molnári és püspöki jobbágyok 1720-ban
A török uralom alól felszabadult ország
adózó népességének első teljes összeírására 1720-ban került sor. Csak a jobbágyokat, zselléreket és a lakásukat írták össze. Nem kellett felvenni a nemességet, azonban fel kellett venni minden nem nemest, akit a földesúr minden
pénzbeli vagy munkában végzendő szolgálat alól felmentett, továbbá az ellenszolgáltatásért a földesúr jobbágytelkén
gazdálkodó nemest is. Rajtuk kívül nem
került összeírásra a papság és a tanítóság,
de bekerült az összeírásba a jobbágyföldet művelő vagy bérlő, továbbá a kereskedelmet űző zsidóság is.
A Molnáriban összeírt személyek:
Adózók: Kaszás Ferenc községbíró,
Tóth György, Pintér György, Puszta István birtokos zsellér, Varga János, Török
János, Gángó István, Kaszás István, Csákány András, Tóth István, Pintér István, Varga István, Kovács György szabad ember (jobbágyterhek alá nem eső
személy);
Zsellérek: Tóth Mátyás, Kovács János,

Horváth János, Márkus Mihály, Márkus
János.
Az összeírás további adatokat is tartalmaz a földműves népesség életéről. A
falu határában 234 köblös szántó és 13 ½
kaszás rét volt. (Köböl: szemestermény
mérésére szolgáló régi magyar űrmérték,
nagysága kb. 64 liter. 1 kaszás rét: akkora terület, amekkorát 1 ember 1 nap alatt
le tudott kaszálni.) A földeket - melyek
egy része homokos - egynyomásos rendszerben művelték, az elvetett magnak
3-4-szeresét takarították be. A telekföldek nagysága az egyes telkekhez 5-1025-36 pozsonyi köblös.
Az összeírás szerint a falu rétje jó szénát hoz, egy kaszás után egy szekérrel,
az eladás könnyű. Legelőjük azonban
kevés volt, többnyire más községek határából használtak ellenszolgáltatásért
cserébe. Tűzifa szintén kevés volt, ezért
pénzen szoktak venni a vasvári domonkos atyáktól. A borkimérés Szent Mihály napjától vízkeresztig tartott, jövedelme 10 forint volt.
Egy konkrét birtokügyet is feljegyeztek az összeírásban. Eszerint Márkus
Mihály és János elhalt fiainak földjét a
földesúrnő elfoglalta. Egyiküknek 10,
másikuknak 11 köblöt hozó szántója
volt.
A Püspökiben élő családfők (mind jobbágyok):
Oray István községbíró, Szalay György,
Szigethy András, Ábrahám Márton,
Horvath György, Kovács István, Szalay

Benedek, Szalay Mihály, Kovács János,
Hempe Miklós, Somogyi János, Németh István, Töltési (vagy Töttössy) István, Horváth András, Németh János,
Kovács Mihály, Németh István (egy másik), Tóth György, Horváth György, Kis
Pál, Nagy Mihály.
Az összeírás szerint tehát 21 jobbágy
összesen 257 köblös szántót művelt,
méghozzá egynyomásos rendszerben.
(Köböl: szemestermény mérésére szolgáló régi magyar űrmérték, nagysága kb.
64 liter.) A listából megtudjuk, hogy a
legtöbb termése Szalay Benedeknek volt
(így ő lehetett a falu legtehetősebb lakója), míg a legkevesebb gabonája Szigethy
Andrásnak, Kis Pálnak és Nagy Mihálynak termett.
Az összeírás további adatokat is tartalmaz a földműves népesség életéről. Így
pl. megtudjuk belőle, hogy a szántást általában 4, de néha csak 2 ökörrel végezték, a terméshozam pedig háromszoros
volt. A föld göröngyös, bizonyos részeken vízáradásos. Rétjük nem volt, a legelő is kevés (csak némi irtás), úgy kellett
bérelniük, és a tűzifát is pénzért vették
a vasvári domonkosoktól. Kocsmáltatási
joguk egész évre szólt, ebből 8 forint
hasznuk lett. Bort még Kőszegen is adtak el!
Szenttamásról - mivel kisnemesek által
lakott község volt - ilyen jobbágyi ös�szeírás nem készült.
Kuglics Gábor
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Szüreti mulatság 2015
Bár a kellemetlen szeles és hideg időjárás miatt nem kerülhetett sor a szüreti felvonulásra és a Szent-Mihálynapi tűzgyújtásra, a szüreti mulatság
mégis jó hangulatban telt el Püspökmolnáriban.

lást. Helyette délután négy órakor a helyi Faluházban gyűlt össze a falu apraja-nagyja, hogy ha nem is jelmezben és
szüreti menetben, de eszem-iszommal
és dínom-dánommal adja meg a módját

a hagyománynak.
Az este folyamán aztán a tornacsarnokban folytatódott a mulatozás, ahol Horváth Csaba húzta a talpalávalót egészen
hajnalig.
Hírözön

Szeptember utolsó hétvégéjének péntekén megállás nélkül hullott az égi áldás,
majd a szombati viharos szél és a hozzá társuló hideg hatására úgy döntöttek
a szüreti mulatság szervezői, hogy nem
tartják meg az évek ót hagyományos és
nagy népszerűségnek örvendő felvonu-

Rodler Csaba polágrmester szelte fel az idei
év új kenyerét

Vége a nyári szünidőnek
A vakáció végével újra meg kell barátkozni azzal a gondolattal, hogy szeptember elsejével elkezdődik egy új tanév. Mindenki másként élte meg a Prinz
Gyula Általános Iskola 2015. augusztus
31-én megtartott tanévnyitó ünnepségét. Az első osztályosok és szüleik természetesen kicsit aggódva, a végzőseink
pedig azzal a tudattal kellett - még ha
ezen a délutánon nem is érzékelték –
szembesülni, hogy a félév végére a megfelelő döntést kell hozni a pályaválasztást illetően.
Az idei évben 95 tanuló oktatását és nevelését 12 pedagógus törzstagként, 3

kolléga a tankerületből és 1 kolléga óraadóként biztosítja. Itt szeretném köszönteni Józing Antal tanár urat, aki az
angol nyelvet tanítja az idei évtől Palkó
Zsolt helyett. Neki sok sikert kívánok
az új terveihez! Ugyancsak köszöntöm
tantestületünkben Nagyné Petró Judit
tanárnőt, ő rajz szakos és a felső tagozatban a tanulószoba vezetéséért a felelős.
A tanév során az oktató–nevelőmunkánk céljaiból és feladataiból kiemelnék
néhányat, amelyek megvalósításához a
szülők segítségét kérném, kérnénk.
• Az olvasás iránti érdeklődés fokozása
• A kompetencia alapú oktatásrendszer

továbbfejlesztése
• A tanulási motiváció erősítése.
• Közösségi tér kialakítása.
• Az egészséges életmód alapjainak
megismertetése és gyakoroltatása
• A környezettudatos magatartás kialakítása.
Az elkövetkező dolgos napokhoz, a közös munkához minden iskolahasználónak jó erőt és egészséget kívánok!
		

Smolczer Tibor
igazgató
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Vendég kopog ismerős - bebocsátást kér az ősz
Az ősz az egyik kezével a nyárba fogódzik, a másikkal a télbe kapaszkodik. Az
egyik szeme sír, a másik nevet. Ahogy
kinézünk az ablakon, látjuk, hogy ezüstbe, aranyba, bíborba öltöztek a fák. De
ez a nagy pompa nem tartós: lekopaszítja a fákat egy szellőlebbenés, és a zörgő leveleket szanaszét hurcolja. Azonnal
küldi az üzenetét az ősz az embereknek,
madaraknak: itt az ideje a betakarításnak, a szántásnak, vetésnek.
A külső világ tevékeny megismerése
kapcsán a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelően sokoldalú tevékenység során beszélgetünk az évszakok jellemzőiről. Őszi gyümölcsöket, terméseket gyűjtünk, bevonjuk a gyerekeket az
udvaron a levelek összegyűjtésébe, a virághagymák kiszedésébe, az őszi virágok ápolásába. Beszélgetünk az időjárás-öltözködés összefüggéseiről, a költöző madarakról. Több oldalról megközelítve dolgozzuk fel az ősz témakörét.
Igyekszünk sokféle élményt nyújtani a
gyerekeknek, akik minden olyan dologra fogékonyak, melyhez pozitív élmé-

nyek társulnak.
Csoportunk húsz fővel indult szeptemberben, hozzájuk év közben még két kisgyerek csatlakozik. A kiscsoportosok így
tizenegyen lesznek, ami elég szokatlan
az elmúlt évekhez képest.
Az idei évben készültünk a falu idős lakosságának köszöntésére, amikor alka-

lomhoz illő versekkel, énekekkel köszöntöttük őket. Mindig szívesen fogadják műsorunkat, és mi örömmel készülünk a köszöntőre. Az újság hasábján
keresztül kívánjuk, hogy legközelebb is
erőben, egészségben tudjuk köszönteni
őket!				
Kránitz Józsefné

Remekül helytálltak futballcsapataink az eddigi fordulókban

Dobogós helyezések
Alapos vérfrissítésen estek át a Püspökmolnári KSK futballcsapatai a nyár folyamán, a változás pedig szemmel látható eredményekhez vezetett: a felnőttek a harmadik, az ifisták pedig az
első helyen állnak bajnoki tabellájukon. A nagyszerű szereplés részleteiről Sziffer Istvánt, az
első csapat edzőjét kérdeztük.
- A tavalyi bajnokság után a csapat vezetése és a játékosok együtt úgy döntöttek, hogy meg kell erősíteni a keretet, így
olyan kiszemeltek közül próbáltunk választani, akik azonnali segítséget nyújtanak nekünk, természetesen mindenféle anyagi juttatás nélkül. Így került hozzánk Szentpéterfáról Varga Sándor és
testvére Varga Norbert, akik a védelemben és középpályán is tudnak játszani.
Zanatról érkezett hozzánk a kapus Horváth Tamás, ő már korábban szerepelt
molnári színekben. Az érkezők között
van még Kónya József , Vidos Dániel,
Jónás Krisztián és Elekes Dániel, végül,

de nem utolsó sorban egy helyi játékos
is visszatért hozzánk Sipos Roland személyében – sorolja az érkezőket a tréner.
- Az ifjúsági csapatról sem feledkezhetünk, hiszen az érkezők száma itt is jelentős volt. Fritz Roland, Károlyi Krisztián, a Hajmás-testvérek: Martin és
Dominik, Bárdos Dániel és Babos Dániel is velünk készül – teszi hozzá az
edző, majd a felkészülési időszakról és
az eddig elért eredményekről mesél.
- Az edzőmérkőzések folyamán kialakult a csapat váza, így a megerősített keretek ismeretében már úgy álltunk neki
a bajnokságnak, hogy mindenképpen

komolyabb eredményt szeretnénk elérni, mint az előző szezonban. Hozzátenném azt, hogy a sorsolásunk nem volt a
legjobb, ennek ellenére a felnőttek a harmadik, az ifisták pedig az első helyen állnak. A vezetés bízik a sikeres folytatásban, erre pedig most minden adott. Fontos, hogy továbbra is minél több helyi
fiatalt építsünk be a csapatba, valamint
örömteli az is, hogy egyre többen járnak
ki a meccseinkre. Köszönjük a támogatást, arra kérjük őket, bíztassanak minket
a továbbiakban is!
			
Hírözön
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Vas Megyei II. osztály, Sárvári-csoport
2015/2016
A felnőtt bajnokság állása a 9. forduló után

Vas Megyei II. osztály, Sárvári-csoport
2015/2016
Az ifjúsági bajnokság állása a 9. forduló után

M=mérkőzés, GY=győzelem, D=döntetlen, V=vereség, LG=lőtt gól, KG=kapott gól, GK=gólkülönbség, P=pont
Forrás: adatbank.mlsz.hu
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Falunap 2015

A főzőverseny díjátadása során minden csapat jutalomban részesült

A kispályás focibajnokság ezúttal is sok izgalmat hozott

Az ‘Adj esélyt!’ program keretein belül mindenki kipróbálhatta, milyen nehézségekkel kell szembenéznie a vakoknak mindennapi életük során

A nyugdíjas klub tagjai idén is kitettek magukért, színvonalas műsorral rukkoltak elő

Nagy sikert aratott az ovisok katica-tánca

Szabó Tibor és Peltzer Géza zenés időutazása során jól ismert dalok csendültek fel

A Boglya zenekart néptáncosaik is elkísérték

A nap végére pedig kicsik és nagyok egyaránt táncra perdültek

