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Tetőfedés, majd szigetelés - új köntöst kap az önkormányzat épülete

- Az önkormányzat épületéhez érve ko-
moly változásokkal szembesülünk. Hon-
nan sikerült biztosítani az ehhez szüksé-
ges forrást?

- Ahogy többször is említettem, Püs-
pökmolnárinak nem volt hiteltartozá-
sa, nem vett részt az állam által, önkor-
mányzatoknak nyújtott hitelkonszolidá-
cióban. A programban nem érintett fal-
vak részére az állam pályázatot írt ki, en-
nek köszönhetően 10 millió forintot nyer-
tünk az intézmény felújítására. Terveztük 
már korábban is az önkormányzati épü-
let tetőszerkezetének rendbetételét, vala-
mint célul tűztük ki a nyílászárók cseréjét 
is. Többek között a kavicsbányák támoga-
tásának segítségével 3,5 millió forint ön-
részt tudtunk hozzáadni a pályázati ösz-
szeghez. A munkálatok magukban fog-
lalják az épület szigetelésének elkészíté-
sét, a bádogos munkákat, valamint a hátsó 
tárolóhelyiségek tatarozását is. Ezzel a fej-
lesztéssel egy olyan cél valósul meg, amit 
2010-ben, az önkormányzati ciklus elején 
is célul tűztünk ki.

- A faluközpontban a művelődés ház 
épülete is felújítás előtt áll. 

- Elég hosszadalmas folyamatról van 
szó, kezdve a tervezéstől a pályázat elbírá-
lásán át az engedélyeztetésig. 29 és fél mil-
lió forintot nyertünk, melyből az áfa ösz-
szegét kell biztosítania az önkormányzat-
nak. Ugyanakkor elengedhetetlen volt fel-
mérni, hogy melyek azok a területek, ré-
szek, ahol leginkább szükség van a reno-
válásra. Itt emelném ki a szigetelés kérdé-
sét, hiszen a falak rendkívül hamar bevize-
sedtek. Emellett tervezzük a vizesblokk-
ok beltérben történő elhelyezését, egy kis 
konyha kialakítását, így egyúttal a műve-
lődési ház alapterületének bővítését is. 
Mondanom se kell, kiemelt feltétel, hogy 
az épület és a vizesblokkok elérhetőek le-
gyenek mozgáskorlátozottak számára is. 
Sajnos nem tűr halasztást a könyvtár pad-
lózatának cseréje se, a szükséges munkála-
tokat itt is elvégezzük. A kultúrház elé a je-
lenlegi aszfaltos út helyett térköves burko-
latot tervezünk, így igazán impozáns ké-
pet fog mutatni majd községünk centru-

Interjú Rodler Csabával, községünk polgármesterével

Közmeghallgatás után…
Nag yszabású fejlesztések és bővítések korszakát éli Püspökmolnári – der ült ki Rodler Csaba polgár-
mester közmeghallgatáson megtar tott beszédéből. Aki fig yelmesen halad a faluközpontban, láthatja, 
hog y az önkormány zat épületén éppen tetőcserét végeznek , valamint hamarosan elkezdődnek a mű-
velődési ház felújításának munkálatai is.  A falu első emberével ezen kívül a közelgő programokról és 
a nég yéves polgármesteri ciklus egészéről is beszélgettünk .

mának ezen része. Egy ilyen horderejű fej-
lesztés talán a közösségi élet megélénkülé-
sét, felpezsdülését is elősegíti.

- Bár a projekt tavaly márciusban lezá-
rult, a szennyvízcsatorna díjszabása so-
káig nem készült el. A közmeghallgatá-
son azonban új fejleményekről hallhatott 
a lakosság. Mik a legalapvetőbb tudniva-
lók ezzel kapcsolatban?

- Valóban, a csatornahálózat bő egy esz-
tendeje működik, 2013. április 1-től pe-
dig a szolgáltató jogszerűen szedhette vol-
na a csatornahasználatból adódó lakossági 
hozzájárulást. A hierarchiában felső szin-
ten álló energiahivatal azonban a díjsza-
básnál alkalmazott besorolás elkészülté-
ig nem adott engedély a Vasivíz Zrt-nek, 
hogy meghatározza a köbméterenként fi-
zetendő összeget. Az energiahivatal vizs-
gálódása hosszan eltartott, így a lakosság 
részéről felmerült az aggodalom, hogy a 
határozat meghozatalakor egy összegben, 
nagy tételben kell kifizetni a felhalmo-
zott díjakat. Először a Vasivíz képviselői-
vel tárgyaltam, kezdeményezve a vissza-
menőlegesen elszámolt díjak elengedését. 
Az energiahivatal illetékeseivel is többször 
konzultáltam ez ügyben, remélve, hogy 
az állam átvállalja az eddig felgyülemlett 
költségeket. Május elején hozták meg azt 

az örömteli határozatot, miszerint az el-
maradott díjakat nem kell kifizetnie a la-
kosságnak, ráadásul Püspökmolnárit egy 
rendkívül kedvező díjszabású kategóriába 
sorolták. Ami a csatorna működését illeti, 
a rendszer hibátlanul működik. Elődöm, 
Varga Lajos nagyszerű alapokat helyezett 
el ezen a téren, a BIOCOS jellegű szenny-
víztisztító rendszer kiválasztása az eddigi-
ek alapján tökéletes megoldásnak tűnik.

- Maradjunk a környezetvédelem té-
makörénél. A tűzgyújtással kapcsolat-
ban egy új, helyi rendelet is szóba került 
a közmeghallgatáson.

- Így van, mostantól az önkormányzat 
szabályozza a lakosság tűzgyújtását. Kedd 
és pénteki napokon, reggel héttől este 
nyolc óráig lehet elégetni azokat a háznál 
keletkezett anyagokat, amelyeket más mó-
don nem lehet komposztálni. Felhívnám 
itt a lakosság figyelmét, hogy gumi és mű-
anyag égetése minden körülmények kö-
zött tilos – szabad levegőn és zárt térben, 
otthoni kazánban egyaránt! A szabályos 
procedúra előtt huszonnégy órával pedig 
tájékoztatni kell a katasztrófavédelmi ha-
tóságokat. Amennyiben a hulladék nem 
égethető el, kérem a lakosságot, vigyék a 
felhalmozott mennyiséget a szeméttele-
pen található tárolóhoz.   



PÜSPÖKMOLNÁRI  HÍRÖZÖN 3
- A faluban közlekedve úton-útfélen 

szorgos kezekkel találkozik az ember. 
Mit kell tudni a most zajló közmunka-
programról?

- Jelenleg tizenkét fő dolgozik nálunk, 
a ciklus október végéig tart. A progra-
mon belül pályáztunk díszfákra és dísz-
cserjékre, valamint rózsatövekre is, utób-
biakat elhelyeztük már a falu több pont-
ján. Szintén a pályázat keretein belül sze-
retnénk megújítani a szenttamási illetve a 
püspöki temető kerítését is. Hozzáteszem, 
a közmunkások lelkiismeretes, szorgal-
mas munkájának köszönhető a rendezett, 
ápolt falukép.

- Az elmúlt négy évben kiemelkedő 
volt a helyi civil szervezetek támogatása. 
Hogy értékelné az ő munkájukat?

- Sok köszönettel tartozunk nekik, 
ugyanis nemcsak a falu rendezvényien, 
hanem több alkalommal, környékbeli ese-
ményeken is öregbítették Püspökmolná-
ri hírnevét. Örömteli például, hogy az új-

jáalakult sportkör focicsapata első évé-
ben bajnoki címet nyert, igazán példamu-
tató az a hozzáállás, összefogás, ami ná-
luk működik! Köszönet jár érte! A szerve-
zetek vezetői mindig lelkiismeretes, oda-
adó, munkát végeznek, az önkormányzat 
pedig ezek után is igyekszik a tőle telhe-
tő legnagyobb anyagi támogatást nyújta-
ni számukra.

- Közelgő esemény a július utolsó 
szombatján esedékes falunap. Mit lehet 
tudni a programokról?       

- Sajnos a tűzoltóknak szervezett ver-
seny és bemutató az egyesületük elnöké-
nek sajnálatos balesete miatt elmaradnak. 
Fő attrakciók között a főzőversenyt, a kis-
pályás focit, a délutáni kulturális prog-
ramokat illetve az esti vacsorát és a tűzi-
játékot említeném. Idén is lesz vizifoci, 
ugrálóvár, valamint újdonságként élő 
csocsó is.

- 2014 októbere Püspökmolnári szá-
mára is fontos mérföldkő lesz, ekkor tart-

ják ugyanis az önkormányzati választá-
sokat. Milyen változásokra lehet számí-
tani az eddigi fejlemények alapján?

- Mint polgármester, szeretném megkö-
szönni a lakosságnak, hogy négy évvel ez-
előtt bizalmat szavazott nekem. A munkát 
szeretném tovább folytatni, hiszen úgy ér-
zem, képviselőtársaimmal, munkatársa-
immal egyetemben jól sáfárkodtunk a falu 
pénzével, egyúttal pedig olyan jelentős be-
ruházásokat vittünk végbe, mint a csator-
nahálózat kiépítése illetve a fent említett 
felújítások. Jelenleg Püspökmolnárinak 
olyan tartalékai vannak, amelyre évtize-
dek óta nem volt példa. Ez pedig biztosít-
ja a falu további épülését, fejlődését, gya-
rapodását. 

     
     
  Palkó Zsolt 

A püspökmolnári nyugdíjasok moz-
galmas féléven vannak túl – fellépés, 
közgyűlés, közös vacsora, kirándu-
lás is színesítette a palettát. Lássuk a 
részleteket!

Az esztendőt felkészüléssel kezdtük, 
hiszen az általános iskola szülői munka-
közössége megtisztelt bennünket azzal, 
hogy meghívtak minket a február 15-i 
szülői munkaközösségi bálra. Asszonya-
ink táncos műsort adtak elő, valamint 
klubunk több tagja is képviseltette ma-
gát a rendezvényen. Nagyon jól éreztük 
magunkat a fiatalok társaságában.

Március 10-én tartottuk éves köz-
gyűlésünket, melyre meghívtuk Rodler 
Csabát, községünk polgármesterét is. 
Az eseményen beszámoltunk az egye-
sület tavalyi évben végzett munkájáról, 
valamint pénzügyeinkről is.

Ebben az évben nem tartottunk 
ugyan farsangi rendezvényt, viszont 
helyette egy vidám, zenés eszem-iszom 
keretében vendégül láttuk tagjainkat, 
falunk vezetőit, a szülői munkaközös-
ség vezetőit, és mindazokat, akik segí-
tik a munkánkat. Az este nagyon jól si-
került, jó volt együtt lenni a családias 
hangulatban.

Éves kirándulásunkat május 21-22-

re időzítettük. A kelle-
mes, jó idő fokozta jó 
hangulatunkat, miköz-
ben Budapest felé vette 
buszunk az irányt. Első 
állomásunk a Budai Vár 
volt, ahol megtekintet-
tük a Mátyás-templo-
mot, valamint a szom-
szédságában fellelhető 
Halászbástyát is. A turis-
ták tömegétől nehezen 
mozogtunk ugyan, de a sok látnivaló és 
a gyönyörű panoráma mindenért kárpó-
tolt minket. Ezután átsétáltunk a köztár-
sasági elnök rezidenciájául szolgáló Sán-
dor-palotához, ahol szerencsénk volt lát-
ni a rendkívül ünnepélyes déli őrségvál-
tási ceremóniát.

Következő utunk a Szent István Bazi-
likához vezetett. Nem tudtunk betelni a 
templom nyújtotta látvánnyal, ugyanitt 
megtekinthettük a Szent Jobbot is. Szin-
tén ellátogattunk a Parlamentbe, ahol 
megcsodálhattuk a nemrég hazahozott 
Seuso-kincseket, majd a felújított Kos-
suth térben is gyönyörködhettünk.

Budapest után Szentendre felé vettük 
az irányt, ahol a skanzenbe látogattunk el. 
Szállásunk Esztergomban volt, kétágyas 
szobákban szálltunk meg. Másnap itt is 

megtekintettük a bazilikát, többen a 
kupolához is felmerészkedtek, valamint 
Mindszenty bíboros sírját is megnéz-
tük. Akármikor utazunk is ide, a temp-
lom és azt körülvevő környezet mindig 
csodálatos látványt nyújt.

Esztergomban dottó (városnéző kis-
vonat) segítségével bebarangoltuk a 
főbb utcákat, nevezetességeket. A Má-
ria Valéria-híd túloldalára, Párkányba is 
átruccantunk, ahol finom barna sörrel 
oltottunk szomjunkat.

A nap második felét már Győrben 
töltöttük, ahol a sétálóutcában baran-
goltunk egy óra erejéig. Csornán el-
költöttük finom, bőséges vacsoránkat, 
majd élményekkel gazdagon, jókedvű-
en érkeztünk vissza Püspökmolnáriba.

 Horváth Klára  

A Nyugdíjas Klub hírei
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Végzőseink elbúcsúztatása után a tanévzáró ünnepélyen értékeltük az idei tanévet. A tanév számszerű, statisztikai adatai na-
gyon jó eredményt mutatnak.
Magtartás:  alsó tagozat 4,86; felső tagozat  4,3  iskola: 4,58
Szorgalom: alsó tagozat 4,56 felső tagozat 3,89  iskola: 4,22
Tanulmányi  alsó tagozat 4,59 felső tagozat 3,91  iskola: 4,25
eredményünk:

Ez az átlag (4,25) jó minősítést adott a tanévre.  

Tanévvégi eredmények:
1.osztály  Kiváló   5 fő
  Jó   4 fő
  Megfelelt  3 fő
  Iskolalátogatásról szóló igazolást kapott 1 fő

Az általános iskola hírei

Vége a tanévnek, elkezdődött a vakáció! 
2014. június 14-én tizenhárom tanulónk tiszteletére utoljára szólalt meg Püspökmolnáriban a csengőszó. Szá-
mukra befejeződött egy meghatározó korszak, az általános iskolai élet. E nyolc év alatt sok volt a közös élmé-
nyünk, kudarcunk és sikerünk is.  Kívánom a búcsúzóinknak, hogy az előttük álló feladatokat megfelelő hozzáál-
lással teljesítsék, legyenek sikeresek a majdani NAGYBETŰS életben!

A tanév végi létszám 92 fő.  Egy tanu-
lónk osztályt ismétel, egy tanulónak ja-
vítóvizsgán kell számot adni tudásáról.
Iskolánk kiemelkedő tanulói, akiknek 
elismerés jár:
2. osztály  
Ének-zene: Horváth Dorina, 
Piri Vivien

3. osztály Magyar nyelv:  
Jobbágyi Zsófia
Magyar irodalom: Varga Alexandra
Matematika: Babos Réka
Rodler Hanna
Környezetismeret: Babos Réka
Jobbágyi Zsófia
Molnár Csaba Rodler Hanna
Rajz: Babos Réka, Bakler Bianka, Job-
bágyi Zsófia, Kozma Liza, Rodler Han-
na
Technika: Babos Réka, Rodler Hanna, 
Jobbágyi Zsófia, Molnár Csaba, Bakler 
Bianka

4. osztály 
Magyar irodalom: Déri Levente
Ének-zene: Farkas Zsáklin
Lenkay Dorka
Rajz: Farkas Zsáklin
Károlyi Zsuzsanna
Lenkay Dorka
Szalai Fanni
Technika: Farkas Zsáklin
Lenkay Dorka
Szalai Fanni
Testnevelés: Maraffai Krisztofer

6. osztály 
Történelem: Károlyi Krisztián
Testnevelés: Károlyi Krisztián

7. osztály Babos Dorina  
Magyar nyelv, történelem,német 
nyelv, matematika, fizika, biológia, 
kémia, földrajz, testnevelés:
Magyar nyelv: 
Sipos Alexandra
Matematika: Németh Kata

8. osztály Frank Szimonetta : 
Magyar irodalom, történelem, német 
nyelv:
Gaál Marcell: Testnevelés
Görcsi Mária Marietta: 
Magyar Irodalom
Nyári Valentin: Testnevelés
Rába Tibor Márk: Magyar irodalom, 
történelem

Az év folyamán szem előtt tartot-
tuk, hogy tanulóink motiváltak legye-
nek, tudjanak egymással kommunikálni, 
megismerjék a közösségben való viselke-
dés szabályait, tudják egymást elfogad-
ni. Fontos szempont volt a mindennapos 
testnevelés továbbvitele.  Rendezvénye-
inket sikerült elképzeléseinknek megfe-
lelően megrendezni. Meghívott vendé-
geink szép élményekkel távoztak tőlünk.

A környező iskolák szívesen fogadják 
el meghívásunkat, ugyanakkor iskolánk 
is részt vesz az általuk meghirdetett ver-
senyeken, rendezvényeken.

Osztály         kitűnő         jeles       jó         közepes          elégséges          elégtelen
2.                           5        4                   -               1                  -                   -
3.                           3        4                  6               2                  -                   -
4.                           3        2                 4               1                  -                   -
5.                           -                      1                 2               4                  -                   -
6.                           -                      1                 7               5                  -                  1
7.                          2                      1                 4               3                  -                   -
8.                          1                      3                 2               7                  -                   -
Összesen         14                    15               25             23                 0                  1
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Ebben az évben is sikerült félévente 
egy alkalommal színházi előadásra eljut-
ni. Múzeumlátogatásokon illetve isme-
retterjesztő foglakozásokon gyerekeink-
nek lehetősége volt olyan ismeretek meg-
szerzésére, amire az iskolában nem adot-
tak a feltételek. A szabadidő hasznos el-
töltésére az osztályfőnökök különböző 
programokat szerveztek: mozilátogatás, 
osztálydélután, stb.

A törvényi szabályozásoknak megfe-
lelően biztosítottuk a 16.00 óráig való 
benntartózkodás lehetőségét. Tanulószo-
bai foglalkozás keretében lehetősége volt 
minden érintett tanulónak a másnapi tan-
órákra való felkészülésre.

Az idei év eredményei mellett meg kell 
említeni, hogy iskolánk érintett tanulói a 
kompetencia felmérésen ismét az orszá-
gos mutatón felül teljesítettek.

A nyolcadik évfolyam egyik legfonto-
sabb kihívása, hogy a végzős tanuló meg-
találja az elképzeléseinek megfelelő isko-
lát, és ezt sok beszélgetéssel, egyeztetés-
sel – gyerekkel és szülővel egyaránt – le-
het elérni. 4 fő gimnáziumban, 5 fő szak-
középiskolában, 4 fő szakmunkásképző 
iskolában kezdi el a tanévet szeptember-
ben.

Az idei évben is méltó módon emlé-
keztünk meg ünnepeinkről. Egyik jelen-
tős projektnapunk volt iskolánk névadó-
ja, Prinz Gyula előtti tisztelgésünk. 

A tanév eredményeihez nagyban hoz-
zájárult a fenntartó hathatós szakmai és 
anyagi, a Szülői Szervezet és a két telepü-
lés önkormányzatának a segítsége. Gyer-
mekeink és az iskola valamennyi alkal-
mazottja nevében köszönöm!

Kellemes nyarat, jó pihenést kívánok! 

Smolczer Tibor
 igazgató

Az óvoda hírei
„Kedves óvodám, sok víg nap után,
Itt a búcsúnap, indul a csapat”

A 2013/2014-es nevelési év az ün-
nepélyes tanévzáróval és az iskolába 
induló nagycsoportosok búcsúztatásá-
val zárult.

„ Úgy dobog a kicsi szívem, mikor széjjelnézek,

Mennyi nénit, bácsit látok, mennyi sok vendéget.

Örülünk, hogy eljöttetek, szeretettel vártunk,

Érezzétek magatokat nagyon jól minálunk.”

Ez a vers hangzott nagycsoportosa-
ink ajkáról, akikkel az ünnepélyes év-
záróra nemcsak versekkel, hanem mon-
dókákkal, énekekkel, körjátékokkal 
is készültünk, a négy évszak – tavasz, 
nyár, ősz, tél – témaköréhez kapcsolód-
va. A műsorban szerepelt még mese-
dramatizálás, amely során középső- és 
nagycsoportosaink adták elő a Sün Ba-
lázs című mesét nagyon ügyesen. Szin-
tén a repertoárban szerepelt az úgyne-
vezett Kanásztánc előadása.

Az idei évben öt nagycsoportosunk-
tól búcsúztuk.

„Búcsúzunk az óvodától köszöntő-
vel, énekkel, de amit itt megtanultunk, 
nem felejtjük mégsem el.”

Meghatódva álltak ők is, de még szü-

leik és nevelőik is a búcsúzó szavak hal-
latán. Az óvoda dolgozóinak nevében a 
szülőknek sok erőt és kitartást, a gyerme-
keknek pedig sok sikert kívánunk a to-
vábbiakban, kívánva azt, hogy az iskolá-
ban is olyan jól érezzék magukat, mint az 
oviban. 

A tanévzáró után a gyerekek lázasan 
számolták vissza a kirándulásig hátrale-
vő napokat. Az idei évben a veszprémi 
állatkertbe látogattunk el. A buszra vár-
va már türelmetlenül toporogtak óvodá-
saink, izgatottan várva a járművet. Utazás 
közben mindent alaposan megfigyeltek, 
örömmel jelezték, ha láttak valami érde-
keset. Közben persze a hátizsákok is egy-
re könnyebbé váltak, többen jóízűen fa-
latozgattak útközben. Az állatkertbe érve 
nem győzték egymás figyelmét felhívni 
a sok állatra, amelyeket azelőtt tán még 
sose láttak, csak meséskönyvből. Az ér-

deklődő tekintetek bejárták az egész ál-
latkertet. Különös sikernek örvendett a 
zsiráf, bátran fotózkodtak vele. Kis aján-
dékokkal, elfáradva indultunk haza a ki-
rándulásról, amely biztosan emlékeze-
tes marad számukra még hosszú ideig.  
Ez az élmény nagyban hozzájárult gyer-
mekeink környezetismereti nevelésé-
hez, a környezetük megismeréséhez, az 
állatokról szerzett ismereteik gyarapítá-
sához. 

Köszönet jár a szülőknek, és mind-
azoknak, akik segítették a munkánkat a 
nevelési év során. Mindenkinek jó pihe-
nést, kellemes kikapcsolódást kívánunk 
a nyári időszakra. A falunapra műsorral 
készülünk, a szokásoknak megfelelően 
pedig kézműves foglalkozásra is várjuk 
az érdeklődő gyermekeket.                                   

Pék Józsefné
  óvódapedagógus      
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Tavaly nyáron nagy elhatározásra jutot-
tak a helyi futballbarátok: a korábban megyei 
II. osztályból visszalépett, feloszlott együt-
tes helyett új, püspökmolnári fiatalokra épü-
lő együttest kell kialakítani, a klub vezetését 
pedig szintén olyan, községünkhöz kötődő 
sportemberre bízni, aki szívügyeként tekint 
a megyei szinten patinásnak számító molnári 
labdarúgásra. Így esett a választás Jákfalvi Zol-
tánra, aki a sportkör elnökeként így emléke-
zik vissza a magunk mögött hagyott idényre:

- Nagyszerű éven vagyunk túl, szeretném 
segítőimnek, az edzőnek és a játékosoknak is 
megköszönni ezt a fantasztikus szezont. So-
kat dolgoztunk a csapat sikeréért, akár úgy is 
fogalmazhatnék, hogy a csapat körüli admi-
nisztrációs teendőket, hivatali ügyeket leszá-
mítva minden gördülékenyen haladt – mesél 
tapasztalatairól a szervezet első embere.

- Ez a bajnoki cím nemcsak a jó játéknak 
szól. Nagyszerű közösség jött össze itt, Mol-
náriban, ráadásul evés közben az étvágyunk 
is megjött. A szezon elején tisztes helytállást 
kértem a fiúktól, ám hamar kiderült: ott va-
gyunk az osztályelsők között. Az őszi idény 
végén ezt egy második helyezéssel bizonyí-
tottuk, én ekkor már titkon bajnoki címben 
reménykedtem. A hullámvölgyek kiküszöbö-
lésében óriási szerepe volt edzőnknek, Sziffer 
Istvánnak, aki pszichológiai és szakmai hozzá-
értésével mindig helyes irányba tudta terelni 
a csapatát. Összegezve tehát, a remek közös-
séghez kiváló szakmai munka és teljesítmény 
párosult, egy vezetőt pedig külön boldogság 
tölti el, ha ennek bajnoki cím az eredménye – 
összegzi a főbb tanulságokat az elnök.

Míg korábban tehát többnyire máshonnan 
igazolt labdarúgókkal ért el eredményeket a 
püspökmolnári labdarúgás, ezúttal egy olyan, 
egymást jól ismerő tagokból álló csapat alakult 
ki, amely nemcsak a sikerre garancia, hanem a 
jó hangulatot, az egymásért való küzdelmet és 

Újoncként szerzett elsőséget a Püspökmolnári KSK együttese

Bajnokcsapat!
Két év után ismét érmet ünnepelhet a Püspökmolnári KSK, ráadásul a mögöttünk álló szezonban a tizenkét csapatos baj-
nokság (megyei III. osztály, Szombathely-dél csoport) legelső helyén végzett a gárda. Ez a bajnoki cím valahogy mégis kü-
lönbözik a korábbiaktól. A szezonról, a mutatott játékáról és a jövőről a sportkör elnökét kérdeztük.

odaadást is első számú tényezőnek tekinti.
Ha számszerűsíteni szeretnénk az eredmé-

nyeket, elmondhatjuk, hogy a Püspökmolná-
ri KSK szerezte meg a legtöbb bajnoki győzel-
met a huszonkét forduló során, ők rúgták a 
legtöbb gólt, valamint hat pont előnnyel, már 
jóval a zárás előtt bebiztosították a bajnoki cí-
met. De vajon mit hoz a jövő? Jákfalvi Zoltán 
erről így vélekedik:

- Augusztustól a megyei II. osztályban fo-
gunk szerepelni, amely az ifjúsági csapat in-
dulása miatt is nagyobb kihívásnak bizonyul, 
mint amellyel tavaly szembesültünk. Igyek-
szünk az elvárásoknak megfelelni, nagysze-
rű esélyünk lesz arra, hogy fiatal játékoso-
kat építsünk be, és biztosítsuk az utánpótlást 
a püspökmolnári futball számára. Tovább-
ra is számíthatunk az önkormányzat támo-
gatására, és itt szeretném megköszönni mind 
Rodler Csaba Polgármester Úrnak, mind 
Kissné Mátyás Éva jegyzőasszonynak, vala-
mint a képviselőknek, hogy a csapat indulá-
sát, szervezését anyagi javakkal is szolgálták. 
A bizalmat ezek után is igyekszünk meghá-
lálni, kiérdemelni.

Az új igazolásokra kitérve így vélekedik az 
elnök:

- Volt, van és lesz is olyan futballistánk, aki 
nem kötődik szorosan Püspökmolnárihoz. 
De abból az alapelvből sem én, sem pedig ve-
zetőtársaim nem fogunk engedni, hogy a ge-
rincet olyan játékosokból alakítsuk ki, akik 
helyi kötődésük révén szívvel-lélekkel, anya-
gi ellenszolgáltatás nélkül küzdjenek meg a 
pályán minden egyes győzelemért. Sajnos 
két futballistánk Ausztriába távozott az idény 
végeztével, s bár szakmai fejlődésük nem ga-
rantált, anyagilag biztos jobban fognak járni. 
Ahogy hangsúlyoztam, mi nem szeretnénk 
ezt az utat járni.

A sportkör nem csupán a pályán ért el re-

mek eredményeket, hanem pályázatok révén 
is jelentős támogatáshoz jutott. 

- Kígyós Attila elnökségi taggal közösen az 
úgynevezett TAO-s pályázati rendszerben re-
gisztráltuk a Püspökmolnári KSK csapatát. Év 
elején és tavasszal is pályázatot adtunk be az 
Magyar Labdarúgó Szövetség felé. Az elsőt 
sportlétesítmény felújítására, azon belül te-
tőszerkezet cseréjére nyújtottuk be 1.200.000 
Ft értékben. A második pályázatot utánpótlás 
nevelésre készítettük el, 1.400.000 Ft támo-
gatási összegre. Örömmel tájékoztatom a la-
kosságot, hogy ahogy a pályán, itt is győzel-
met ünnepelhetünk, így további forrásokhoz 
jut községünk labdarúgása. A sikeres részvé-
telért köszönet jár községünk önkormányza-
tának, mivel a pályázat esetében magukra vál-
lalták a 30%-os illetve a 10 % önrészt – számol 
be az anyagi sikerekről Jákfalvi Zoltán.

Az elnök végezetül a szurkolóknak is üzent:
- Szeretném megköszönni drukkereinknek 

a bíztatást. Kérjük őket a további sportsze-
rű buzdításra, örömteli lenne, ha egyre töb-
ben és többen látogatnának ki a meccseinkre, 
támogatva ezzel a csapatot. A szezon legna-
gyobb tanulsága, hogy kellő összefogással és 
egységgel bármire képesek lehetünk! 

A bajnokság során  pályára lépő játéko-
sok:

ifj. Sziffer István, Sziffer István, Kiss Gá-
bor, Horváth I. Szabolcs, Simon Ádám, 
Babos Ákos, Varga Miklós, Pados Pat-
rik, Kovács Krisztián, Mihálydeákpál Bá-
lint, Gyurátz Zoltán, Gaál Norbert, Tímár 
György, Németh Csaba Márk, Amatics 
László, Hegedűs Zsolt, Horváth Árpád, 
Bajnok Imre, Bajnok Máté, Bogáti István 
Zoltán, Jákfalvi Zoltán Lajos, Gaál Ádám, 
Mészáros Norbert, Molnár Dávid, Papszt 
Gábor, Tóth Tamás, Horváth II. Szabolcs, 
Sziffer Krisztián, Berger Martin  

Hírözön
    

    

Jákfalvi Zoltán veszi át az érmet Rodler Csabától.

A győztesnek torta jár - Déri Klaudia munkája.
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- Mikor lehetett érezni először, hogy 
ez az  együttes bajnok lesz? Volt-e 
ilyen meccs vagy fordulópont?

- Ahogy végignézzük az eredmé-
nyeket, látható, hogy ősszel erőnlé-
tileg még voltak gondjaink és ezért 
elég változatos mérkőzéseket játszot-
tunk. Tavaszra utolértük magunkat, és 
ahogy jöttek az eredmények, már tud-
tuk, hogy csak mi nyerhetünk.  Itt sze-
retném megköszönni a fiúk nevében, 
hogy a falu a csapat mellé állt és támo-
gatta azt az elképzelést, hogy hosszú tá-

A bajnoki cím kapcsán természetesen megszólaltattuk a gárda trénerét, Sziffer 
Istvánt is, aki készségesen avatott minket be a kulisszatitkokba.

Ahogy az edző látta…

von a helyiekkel is lehet sportot csinálni 
a faluban. Külön köszönet illeti a polgár-
mestert, Rodler Csabát, aki szívén visel-
te a sorsunkat és minden apró kívánsá-
gunkat is teljesítette. Nagyon jó volt lát-
ni, hogy hétről-hétre a fiúk és a gyerekek 
is hatalmas lelkesedéssel várták az edzé-
seket és persze a hétvégi mérkőzéseket. 
Hozzátenném, a nagyszerű közösségnek 
is köszönhető a bajnoki cím, tudtak egy-
másért küzdeni a játékosok, ez volt az a 
tényező, ami mindent eldöntött.

- Több mérkőzésen gólzáporos győzel-

met arattak a fiúk. Ezzel együtt meny-
nyire volt elégedett a mérkőzéseken 
mutatott játékkal?

- A gólzáporos meccsek természe-
tesen nemcsak annak köszönhetőek, 
hogy jól játszottunk, hanem annak is, 
hogy voltak gyengébb ellenfelek. Ösz-
szességében elmondhatjuk, mi min-
dent megtettünk annak érdekében, 
hogy hétről-hétre  győztesen hagyjuk 
el a pályát. 

- Mire lehet menni ezzel a kerettel 
egy szinttel feljebb, a megye II. osz-
tályban? Terveznek-e erősítéseket?

- Sajnos a bajnokcsapatból ketten 
Ausztriába igazoltak, de úgy gondo-
lom, tudjuk őket majd pótolni. To-
vábbra is azt az elvet követjük, hogy 
helyiek játszanak. Ennek biztos meg-
lesz az ára, nehéz feladat elé nézünk. 
Egyeztetve a játékosokkal és a vezetők-
kel, nem lesz abból se gond, ha éppen 
jobb rivlistól kapunk ki. Kérem a néző-
ket, hogy ezt a csapatot is úgy szeres-
sék, mint amikor győzelmekkel örven-
deztettek meg bennünket. Tervezünk 
igazolásokat, de elsődleges szempont, 
hogy fiatalokat építsünk be a csapatba.

- Korábban többször probléma volt 
az utánpótlással, sokszor gondot oko-
zott az ificsapat kiállítása. Ez a kér-
dés megoldódni látszik a jövőben?

- Nagyon örvendetes az ificsapat lét-
száma, jelenleg tizenöt fő, ebből tíz 
helyi játékos. Nem hiszem, hogy van 
a megyében ilyenre példa, hogy egy 
ilyen kis közösségben a felnőtt és az if-
júsági csapatot is többségében helyiek 
alkotják.

- Egy edzőnek a legfontosabb, hogy 
megfelelő körülmények között dol-
gozzon. Ez megvalósult Molnáriban?

- Maximálisan. A polgármester és az 
önkormányzat érdemeit már kiemel-
tem, viszont el kell mondanom azt is, 
hogy a vezetők azon belül Kigyós At-
tila és Jákfalvi Zoli barátaim nagyszerű 
munkát végeztek. Az öltöző tetejének 
a felújítására és az utánpótlás támoga-
tására is nyújtottunk be pályázatot, ami 
sikerrel járt. Továbbá nagy öröm, hogy 
a sportköri volt, jelenlegi tiszteletbeli 
elnöke, Varga Lajos is tanácsaival és je-
lenlétével segíti munkánkat.

   Hírözön

A Vas Megyei Labdarúgó Szövetség részéről Gerencsér Tibor, az önkormányzat részéről  
pedig Rodler Csaba gratulált az edzőnek.
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- Ötven évvel ezelőtt szerettem bele 
ebbe a hobbiba, és a mai napig tart a 
szenvedély – kezdi mesélni a modellvas-
út történetét Schmolczer József, aki ma-
napság nyugdíjasként hódol kedvenc 
időtöltésének.  

- Az első darabjaim azok az InterCity-k 
ott, ni! – mutat a fali polcon lévő kis moz-
donyokra – El sem tudnád képzelni mi-
lyen gyorsak, de sajnos most nem tudom 
őket forgalomba helyezni.

Schmolczer József 1956-ban hagyta 
el az országot, majd Ausztria érintésével 
Angliába költözött. Itt kezdett el eszter-
gályosként dolgozni, majd később itt vett 
részt azon a kiállításon, amely egy életre 
meghatározta vonzalmát a vasúti model-
lezés iránt. 

- Először a repülőgépek érdekeltek, 
gyűjtöttem is pár darabot, azonban ha le-
estek, legtöbbjük ripityára törött. Nem 
volt túl kifizetődő hobbi… Ezután jött 
a vasút. A vonatokat, síneket, állomás-
épületeket Angliában elég könnyű volt 
beszerezni, sok volt ugyanis a kereske-
dő, aki ezzel foglalkozott. Ugyanez igaz 
a gyűjtőkre is, például egy Szombathely 
nagyságú városban éltek öten-hatan is. 
Sajnos Magyarországon más a helyzet. 
Legtöbbször prospektusokból rendelem 
a darabokat, volt, amelyikre hat hónapot 
is várni kellett. Gyűjtőből sincs sok, Zala 
megyében például többen vannak, mint 
Vasban – meséli Schmolczer József, aki 
a többi modellezővel történő üzleti kap-
csolataira is kitért:

- Nem igazán jellemző, hogy cserél-
nénk egymás között. Tapasztalatainkat 
megosztjuk egymással, ám a darabjain-
kat legtöbbször magunknak gyűjtjük, 
nem szívesen válunk meg tőlük. Jelenleg 
egy szombathelyi modellezővel konzul-
tálok rendszeresen – teszi hozzá.

Tény, hogy minden gyűjteményben 
létezik egy kedvenc darab, ami a gazdá-
ja számára mindennél kedvesebb. Józsi 
bácsi a következő gondolatokat osztotta 
meg velünk:

- Itt mindegyik darab egyformán érté-
kes számomra! Na, jó, van itt ez a kis gő-
zös mozdony, öreg darab, talán ez áll a 

Vasútország csodái
Amikor először megpillantjuk Schmolczer József – Józsi bácsi - modellvasútját, olyan érzése támad az embernek, mintha 
álomvilágba lépett volna. A szobányi helyet elfoglaló terepasztalon katonás sorrendben állnak a házak, figurák, a dombok 
között pedig szélsebesen közlekednek a hosszabb – rövidebb szerelvények. Közben pedig megannyi régi élmény tér vissza, 
a nosztalgia újra a gyermekkorba repíti vissza a felnőtt szemlélőt…

legközelebb a szívemhez. De a vonato-
kon kívül nemcsak a vasúti darabok, a 
többi kiegészítő tárgynak is fontos szere-
pe van ám! Az emberi figurákat, az autó-
kat folyamatosan szerzem be és megpró-
bálok helyet találni számukra. Életem-
ben megadatott az a lehetőség, hogy be-
járhattam szinte egész Európát. Itt, a te-
repasztalon olyan figurák láthatóak, ame-
lyek a kontinens különböző pontjairól 
származnak. Ezen kívül, ha járok vala-
hol, körülnézek, milyen darabok lenné-
nek alkalmasak a terepasztal díszítésére. 
Az épületek nagy része például Németor-
szágból származik – kapunk kimerítő vá-
laszt a szenvedélyes gyűjtőtől.

Józsi bácsi azonban nemcsak a múltról, 
a jövőről is beszélt.

- Nagyon szeretném, ha a gyerekek is 
megismernék ezt a nagyszerű hobbit. 
Jóllehet, nem olcsó mulatság a darabok 
gyűjtése, de nagyszerű dolog már az is, 
ha be tudunk szerezni egy kisebb terep-
asztalt, néhány mozdonnyal. Szeretném, 
ha a helyi ovisok, iskolások gyakrabban 
jönnének és megcsodálnák ezt a gyűjte-
ményt. Jó lenne továbbadni a tudást, a ta-
pasztalatot a következő generációknak is, 
hogy ne az utcán csavargás és a számító-
gép határozza meg fiatalságukat, hanem 

egy általuk választott és tudatosan mű-
velt szabadidős elfoglaltság. 

És valóban, ahogy Józsi bácsi mesél, 
azt érezzük, hogy órákig tudnánk nézni 
gyerekszemmel a suhanó szerelvényeket, 
ahogy megállnak vagy továbbgördülnek. 
Csodaország ez, bizony, itt, Püspökmol-
náriban. Talán eddig nem is sokan tud-
tunk róla. Rájövünk, hogy milyen jó volt 
egy kicsit megállni, szemlélődni, gyer-
mekkori emlékek között kutatni. Aztán 
persze feleszmélni, elbúcsúzni, miköz-
ben a kis mozdony is tovatűnik a terep-
asztal lankái között.     

   Palkó Zsolt  
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70 évvel ezelőtt, 1944. május 10-11-
én zajlott le a vasvári járás zsidó la-
kosságának gettóba költöztetése. Eb-
ből az alkalomból a helyi zsidó áldo-
zatokról írok.

Az 1941. évi népszámlálás adatai sze-
rint Püspöktamásiban 702 lakos közül 6 
vallotta magát zsidónak, Rábamolnáriból 
viszont senki. Hazánk német megszállása 
után, 1944. május 6-án kelt alispáni ren-
delet nyomán kijelölték a gettókat (járá-
sonként egyet). A vasvári gettó a Magyar 
Király vendéglő, a kávéház és a mozi terü-
letére lett kijelölve.

A járási zsidóság gettóba költözteté-
se 1944. május 10-11-én zajlott le. Ez-
zel párhuzamosan Vasváron 6, a falvak-
ban 1-1 bizottság leltározást végzett a zsi-
dók javairól, amit a körjegyzők beterjesz-
tettek a főszolgabíróhoz. Az átköltöztetés 
ellenállás nélkül folyt le a járásban, de ezt 
megelőzően a járás területén 4 zsidó sze-
mély öngyilkos lett. A gettót a főszolga-
bíró által kiadott házirend, ill. gettórend 
szerint csak az ún. beszerzési csoport 5 

A helyi zsidók elhurcolása
tagja hagyhatta el hétköznaponként 10-
11 óra között, a hetipiacra szerdán és 
pénteken 10 fő mehetett ki. A hatóságok-
kal történő ügyintézés céljából 2 kijelölt 
személy léphetett ki. Vasárnap és ünnep-
nap senki sem hagyhatta el a gettó terüle-
tét. A gettó lakóinak száma a május 30-i 
étolaj-igénylés alapján 322 fő volt, egy 
másik névjegyzék viszont (86 férfi + 180 
nő=) 266 személy névsorát tartalmazta. 

A gettó lakói közül a korabeli adatok 
szerint püspöktamási illetőségű volt 4 
fő, rábamolnári pedig 1 fő. Konkrétan az 
alábbiak (az eredeti iraton használt rövi-
dítésekkel):

A rábamolnári személy kilétéről nincs 
adatom, talán az 1941-es népszámlálás 
után költözhetett a faluba. 

A püspöktamásiak a kereskedő 
Steiner-család tagjai voltak, nagyszülők 
és unokáik. A középső generációt Steiner 
Pál és felesége, a Mosonból származó 
Breiner Erzsébet jelentette, akik egy új-
sághír szerint 1931 áprilisában jegyezték 
el egymást. Információim szerint Steiner 
Pált munkaszolgálatra hívták be, és túlél-

te a háborút, feleségét azonban a gettó-
ba költöztették. A neve viszont hiányzik 
a nyilvántartásból.

A vasvári gettó zsidóságát június 20-
án vonattal Szombathelyre szállították, 
majd onnan július 4-én Auschwitzba. 
Közülük mindössze 20-an tértek haza…

Egy rábamolnári illetőségű Widder 
Jenőné szerepel a magyarországi zsidó 
temetők adatbázisában, aki 1945. októ-
ber 23-án hunyt el. (Igaz, a sírkövén a 
Widder Jánosné név olvasható.) Tehát, 
lehet, hogy ő túlélte a holokausztot. 

A szombathelyi gettó lakói közül ta-
láltam még 2 olyan személyt, akik köz-
ségünkben születtek: özv. Deutsch 
Ferencné (háztartásbeli, Fürst Ilona né-
ven Rábamolnáriban született 1896-ban) 
és Szilágyi Imre (nyugalmazott MÁV-fő-
intéző, aki Rábamolnáriban született 
1887-ben), de 1944-ben már mindketten 
szombathelyi lakosok voltak.

Kuglics Gábor

Jákfalvi Brendon

Rongyos, öreg Molnáriban! 
Rong yos, öreg Molnáriban,

nődögéltem harmatozva. 

Midőn a nap ezer arcát rag yogtatta, 

hajtottam hát benne én is ezer ágat. 

Ha el is meg yek tétován máshova, 

szívem mindig v isszahúz szép falumba. 

Lelkem virágán rengeteg szirom tündököl, 

de falum mindig-mindig rajta lesz legfelül.



PÜSPÖKMOLNÁRI  HÍRÖZÖN10


