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A 2014. júliusi számunk megjelenése 

óta eltelt időszakban:

Múlt és jövő

Ilyen volt, ilyen lett – manapság nagy átalakuláson ment és megy ke-
resztül községünk több középülete is. A nyár folyamán a helyi önkor-
mányzat külseje újult meg. Többek között sor került tetőcserére, szi-
getelésére és újraszínezésére, külső nyílászárócserére, valamint bejá-
rat előtti terület térkövezésére is. A faluba látogató vendég így egy iga-
zán impozáns, igényes külsejű építménnyel találkozhat, az összhangot 
pedig remélhetőleg tovább emeli majd a hamarosan elkészülő műve-
lődési ház is. A helyi érdekeltségű felújításokról további információk 
és képek a 2. oldalon találhatóak.

SZÜLETÉS:

SOMOGYI DOMINIK EDGÁR

Somogyi Gabriella gyermeke

Született : 2014. július 7-én.

HORVÁTH ZOÉ

Kiss Tünde és Horváth Tamás gyermeke

Született : 2014. szeptember 1-jén.

NÉMETH MÁRK

Holczer Ágnes és 

Németh Károly gyermeke

Született : 2014. szeptember 15-én.

PATAKI KRISZTINA LAURA 

Székely Dóra és Pataki Lajos gyermeke

Született : 2014. szeptember 22-én.

HALÁLOZÁS:

SZALAY GYULÁNÉ

Születési neve: Gombor Magdolna

Elhunyt: 2014. július 13-án.

HUSZÁR JÁNOSNÉ

Születési neve: Horváth Ilona

Elhunyt: 2014. augusztus 27-én.

NÉMETH ISTVÁN

Elhunyt: 2014. szeptember 2-án.

SIPOS FERENC

Elhunyt: 2014. szeptember 18-án.

VARJASI REZSŐNÉ

Születési neve: Szabó Gyöngyi Piroska

Elhunyt: 2014. szeptember 20-án.

KULCSÁR JÓZSEFNÉ

Születési neve: Demjén Emília

Elhunyt: 2014. szeptember 23-án.
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Így szépül a falu

Négy év nagy idő, Püspökmolnári-
ban ez a hosszú időszak pedig kőkemény 
munkával telt – összegzett  Rodler Csaba, 
községünk polgármestere. Való igaz, elég 
csak a sikerrel lezárult csatorna-beruhá-
zásra, vagy a közelmúltban befejezett , az 
önkormányzat épületét érintő felújítás-
ra gondolni. A falu első embere kiemelte 
– amennyiben az időjárás engedi – szeret-
nék még ebben az évben átadni az új mű-
velődési házat, valamint hamarosan befe-
jeződik a püspöki és a szentt amási temető 
kerítésének felújítása is.

Az összejövetelen a megvalósuló fej-
lesztések mellett  személyi kérdések is szó-
ba kerültek, hiszen a jelenlegi testület im-
már biztosan más felállásban kezdi el a kö-
vetkező, ötéves ciklust. Babos József hosz-
szú ideig szolgálta a falu érdekeit képvise-
lőként, ám tizenhat év után úgy döntött , 
a következő választáson már nem indul, 
közéleti munkáját a tűzoltó egyesület el-

Az utolsó ülés
A négyéves önkormányzati ciklus zárásaként képviselő-testületi ülést tar-
tott ak községünk döntéshozói szeptember 15-én. A beszámolók és a je-
lenleg is futó projektek átt ekintése mellett  a 2010 októbere óta tartó idő-
szak eredményeinek, tapasztalatainak összegzésére is sor került.

nökeként kívánja folytatni.  Rodler Csaba 
megköszönte képviselői munkáját, majd 
kiemelte, munkássága példa lehet az őt 
követő képviselőknek: érdemes több cik-
luson átívelően részt venni a falu közügye-

inek alakításában, hiszen felelősségteljes 
döntések sorozatával jelentősen hozzá le-
het járulni a közösség külső és belső építé-
séhez egyaránt.  

A polgármester a közelgő önkormány-
zati választásokkal kapcsolatban is el-
mondta várakozásait, miszerint bízik ab-
ban, hogy Püspökmolnári lakossága kon-
szenzusra törekvő képviselőket választ te-
lepülésünk élére, akik biztosítani fogják 
községünk további fejlődését és a helyi kö-
zösségek megerősítését.

   Hírözön

Babos József 16 évig volt Püspökmolnári képviselője, búcsúja alkalmából Rodler Csaba köszönte meg köz-
ségünkért tett  szolgálatait

A művelődési háznál is gőzerővel folynak a munkálatok A posta és a rendelő előtt  is új, térköves borítással találkozhatunk

Serényen dolgoznak a püspöki temető új kerítésén
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Az esemény időpontja: 2014. ok-
tóber 12. (vasárnap) 6:00-19:00

Az esemény helyszíne: Prinz Gyu-
la Általános Iskola (az imaház felől az 
iskola régi épületszárnyában)

 
Fontos tudnivaló, hogy a szavazókör 

a művelődési ház felújítása miatt  ezútt al 
az általános iskola épületében kerül ki-
alakításra.

A helyhatósági választáson a válasz-
tópolgárok szavazati jogukat kizárólag 
lakóhelyükön gyakorolhatják. Ha lakó-
helyük mellett  2014. június 23-ig tar-
tózkodási helyet létesített ek és annak 
érvényessége a szavazás napjáig – 2014. 
október 12-ig tart – kérhetik átjelent-
kezési kérelem benyújtásával, hogy tar-
tózkodási helyük szerinti szavazókör-
ben adhassák le szavazataikat. A válasz-
tópolgár ebben az esetben a tartózko-
dási helye szerinti település szavazólap-
jain szavaz. Az átjelentkezési kérelmek 
benyújthatóak a www.valasztas.hu  in-
ternetes portálról elektronikusan, vagy 
a helyi választási irodában papír alapú 
nyomtatvány kitöltésével 2014. októ-
ber 10-én 16.00 óráig.

Kedves Püspökmolnári Választópolgárok!
Mint a község  első embere, szeretném megköszönni az elmúlt négy évben, a falu érdekében tett  munkájukat! Mint tudjuk, hama-

rosan itt  a következő önkormányzati választás, ahol ismét leadhatjuk voksainkat Püspökmolnári  polgármester- és képviselőjelöltje-
ire. Kérem Önöket, hogy minél nagyobb létszámban járuljunk az urnákhoz a választás napján, hogy a következő, immár ötéves cik-
lusra megválasztott  vezetés minél nagyobb támogatással a háta mögött  kezdhesse el az előtt e álló munkát. 

Megjelenésükre feltétlenül számítok!  
        Tisztelett el:  Rodler Csaba 
                  polgármester

BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
A felsőoktatási ösztöndíjpályázatok rög-
zítésének és az önkormányzatokhoz tör-
ténő benyújtásának határideje: 2014. no-
vember 7.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázatok 2015. 
évi fordulójához az önkormányzat ismét 
csatlakozott . A pályázat beadásához pá-

lyázói regisztráció szükséges, melynek el-
érése:

htt ps://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 EPER-Bursa 

rendszerbe. A pályázati űrlapot minden 
évben újra fel kell tölteni! A személyes és 
pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését 
követően a pályázati űrlapot kinyomtatva 
és aláírva a csatolt mellékletekkel együtt  
kell leadni az önkormányzatnál.

Tudnivalók az önkormányzati választásokkal kapcsolatban

A jelöltek:
Polgármester:
Rodler Csaba FIDESZ-KDNP
Képviselő-jelöltek: a szavazólapon a je-

löltek sorrendjét a választási bizott ság sor-
solással állapított a meg:

Horváth Tamás  FIDESZ-KDNP
Piri Imre Tamás  Független jelölt
Vincze Imréné  Független jelölt
Babos Vince  Független jelölt
Antalné Böröcz Edit  Független jelölt
Palkó Zsolt  Független jelölt

A 2010. évi L. törvény  szerint  települé-
sünk lakosságszáma alapján a megválaszt-

ható képviselők száma 4 fő.  Az egyéni 
listás szavazólapon érvényesen szavaz-
ni legfeljebb 4 jelöltre lehet. 

Képviselői mandátumhoz a legtöbb 
érvényes  szavazatot elért jelöltek jut-
nak, a következő helyi önkormányzati 
ciklus 2019-ig tart.

Szavazásra csak az a személy jogo-
sult, aki érvényes személyi igazolvány-
nyal és lakcímkártyával rendelkezik, 
ezeket pedig a szavazás helyszínén be 
is mutatja a helyi választási bizott ság il-
letékesének. 

Forrás: valasztas.hu
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A szeptemberi hónap sok borosgaz-
da számára a legszebb időszak, hi-
szen egész éves munkáját, a gondosan 
ápolt szőlőtőke termését ilyenkor ta-
karíthatja be. Indul a találgatás: vajon 
hány liter borom lesz idén az ízletes 
gyümölcs levéből? Szeptember utol-
só hétvégéjének szombat délelőtt jén 
a püspökmolnári szüreti felvonulásra 
készülők inkább az eget kémlelték, hi-
szen ebéd előtt  úgy tűnt, az esős idő-
járás nem teszi lehetővé az esemény 
megtartását. A jókedv, a nóta, a muzsi-
kaszó és az égiek hathatós együtt mű-
ködésével azonban eltűntek a fellegek, 
így egy újabb fergeteges rendezvényre 
került sor a községünkben.

Délután fél háromkor indult útnak a 
szüreti menet az Útt örő utcából, amely-
ben több korosztállyal is találkozhat-
tunk, a legkisebbektől egészen a legna-
gyobbakig. A nyugdíjas klub tagjai ezút-

Borúra derű, szőlőből nedű 

- szüreti mulatság Püspökmolnáriban

tal is fergetegesen mulatt ak, Nagy Béla 
harmónikamuzsikájának kíséretében. A 
kis ovisok külön tánccal is készültek, míg 
a nagyobbak gyalogos menetben csatla-
koztak a felvonuló sokasághoz. Sokan 
osztogatt ák a bort a kapukban álló néző-
seregnek, és persze nem hiányozhatott  a 
menetből a díszes hintón helyet foglaló 
bíró – Sziff er István – a bíróné – Pusztai 
Krisztina – és az őt kísérő lovasok sem. 
A kisbíró a forgalmasabb helyeken kihir-
dett e az esti mulatságot, mondandóját 
néhol túlharsogta egy-egy cigányasszony 
rimánkodó kiáltása. Több helyen elemó-
zsiával és egy kis itókával várták a szüre-
ti résztvevőit, ezért külön köszönet jár 
Horváth Tamáséknak, Antal Jánoséknak 
és Gyurátz Zoltánéknak.

A felvonulás után a már említett  ovis 
tánc következett , ezt követően a szüre-
ti sokadalom önfeledt nótázásba kez-
dett , egészen sötétedésig. Ebben az év-
ben is sor került a Szent Mihály napjához 

köthető tűzgyújtásra, amelyet a Jákfalvi 
Brendon által trombitán előadott  Il 
Silencio tett  még emelkedett ebbé. Az is-
mert dal mellett  felcsendült a magyar és a 
székely himnusz is. 

Volt olyan is, aki az esti mulatság előtt  
haza se ment és szüreti öltözetben báloz-
ta át az estét. A rendezvényre szép szám-
mal érkeztek táncoslábú falubeliek, a mu-
latság végül hajnalban ért véget.

A rendezvény szervezői szeretnék 
megköszönni mindenkinek a segítséget. 
Azokét, akik jelenlétükkel emelték az 
esemény színvonalát, valamint azokét is, 
akik bármily módon támogatt ák a szüre-
ti felvonulás, a tűzgyújtás és a bál létre-
jött ét. Ha az esőfelhők addig nem térnek 
vissza, jövőre újra találkozunk!

   Hírözön
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Augusztus 24-én vasárnap Jutka nénivel, 
Gyöngyi nénivel és Zsolti bácsival táboroz-
ni mentünk.

Mindenki nagyon izgatott  volt, hogy va-
jon milyen lesz? Tudunk-e fürödni a Bala-
tonban?

Fél tizenegykor érkeztünk meg a 
fonyódligeti Erzsébet Táborba. A faházun-
kat keresve indultunk el az úton. A Komon-
dor altáborban a 23-as faházat foglalhatt uk 

el. Kis csoportokba rendeződve minden-
ki kiválasztott a szobáját. Egy csomagot ka-
pott  minden táborozó, amiben egy torna-
zsák, egy sapka, egy gumikarkötő és egy kis 
könyv volt. Rögtön az első napon megkez-
dődtek a programok. Délután kézműves fog-
lalkozás volt, este pedig zászlófelvonás és a 
tábor megnyitása. Erre az alkalomra kötele-
ző volt a sapkát felvenni. A reggeli ébresztő a 
„Jó reggelt kívánok” című dal volt, majd utá-
na az „Erzsébet-dalt” hallhatt uk a hangszó-
róból. A  mozgást igénylő gyerekeknek lehe-

Erzsébet Táborban voltunk
tőségük volt minden reggel tornászni, futni a 
Balaton-parton.

A vasárnapi szeles idő ellenére hétfőn nap-
sütésre ébredtünk. Délután kisvasútt al indul-
tunk el Fonyódra, ahol helyismereti feladatla-
pot töltött ünk ki. Megtudtuk, hogy Magyar-
ország leghosszabb mólója Fonyódon talál-
ható. Visszaérkezve a táborba, kihasználtuk a 
jó időt, és lementünk fürödni a Balatonba. A 
bátrak bemerészkedtek a hideg vízbe. Este a 

nagysátorban egy bábelőadást 
láthatt unk. Minden nap lehe-
tett  focizni, tollasozni, ping-
pongozni, röplabdázni, térsak-
kozni. Kedden napközben a 
vízi kalandvár játékait próbál-
hatt ák ki a hideg vizű Balaton-
tól nem félő gyerekek. Este a 
Kávészünet remek koncertjét 
láthatt uk.

 Szerdán reggel sajnos eső-
re ébredtünk, így az elmosta 
a tábori olimpiát. Helyett e a 
nagysátorban délelőtt  fi lmve-
títés volt, délután az Egy perc 

és nyersz c. játékon vehett ünk részt. A csopor-
tunkból két csapat indult. Hat különböző fel-
adatot kellett  teljesítenünk. Délután kihirdet-
ték az eddigi versenyek eredményeit. Csapa-
taink nagyon jól teljesített ek, hiszen elsők let-
tünk a helyismereti versenyen, és egyik csa-
patunk első lett  az Egy perc és nyersz c. játé-
kon. Este táncház volt a gyerekek számára, ahol 
kedvükre mulathatt ak, táncolhatt ak a tábo-
rozók, nagyon jó hangulatot teremtett  a több 
mint ezer táborozó diák. Másnap, csütörtökön 
az Erzsébet-vetélkedőn indult két csapatunk. 

Ugyanakkor megtartott ák az elmaradt olimpi-
át is. Sok számban indultunk: kislabdahajítás, 
helyből távolugrás, célbarúgás, és a kötélhú-
zásban is részt vett ünk egy hat fős csapatt al. 
Délután „Ki mit tud?” volt, ugyan mi nem ne-
veztünk, de megnéztük más táborozók pro-
dukcióit. Este eredményhirdetés, és minden-
ki sajnálatára táborzáró volt. Iskolánk ismét 
jól teljesített , hiszen első helyezést ért el a 
Prinz-lányok csapata az Erzsébet-vetélkedőn, 
és a kötélhúzásban is az előkelő második he-
lyet szereztük meg. 

Rengeteg díjat kaptunk az olimpián is. 
Aranyérem kislabdahajításból, célbarúgásból, 
és helybőltávolugrásból, ezüst célbarúgásból, 
bronz kislabdahajításból és célbarúgásból. 

Végül eljött  a táborzáró. Megtörtént a zász-
lóbontás, majd utána a táborozók kedvük-
re szórakozhatt ak még a discóban. Az ország 
minden pontjáról érkeztek diákok, nagyon 
sok kedves ismerősünk lett , rengeteg új barát-
tal gazdagodtunk. A búcsúesten nehezen, de 
elköszöntünk egymástól.

A faházunkban is mindig nagyon jól szóra-
koztunk, énekeltünk, táncoltunk, társasoz-
tunk.

Egy tablót is készített ünk az Erzsébet Tábor-
ról, melyet a tábori ebédlőben helyeztek el.

Pénteken szomorúan ébredtünk. Reggeli 
után indultunk haza. Még egyszer elköszön-
tünk barátainktól, szomszédainktól. 

Bánatosan, de élményekkel gazdagodva, fél 
tizenkett ő körül értünk haza.

Reméljük jövőre is mehetünk!
Köszönjük Rábahídvég és Püspökmolná-

ri községek képviselő-testületének, hogy az 
oda- és visszaút költségeit anyagi hozzájáru-
lásukkal támogatt ák.

A táborozók nevében:   
 Babos Dorina

Az ünnepélyes megnyitó pillanatai után el-
kezdődött  az új tanév, nyolc évfolyamon ki-
lencvenhárom tanulóval. Tizenhét első osz-
tályos ismerkedik meg először a betűk és a 
számok világával. Végzős tanulóink létszá-
ma tíz fő. Számukra nemcsak a napról-napra 
való felkészülés jelent feladatot.  A családnak 
lassan meg kell hozni a döntést, hogy a gyer-
mek melyik középfokú iskolában kívánja foly-
tatni a tanulást. Nevelőtestületünkben válto-
zás történt. Szeretett el köszöntjük körünkben 
Kocsisné Pesti Ildikó és Vámos Péter kollégá-
kat.

Az idei év is újdonságot hozott . E tanévtől 
elektronikus naplót használunk. Az első szü-
lői értekezleten megjelent szülőknek bemu-
tatásra került ennek használata. Kérem a tisz-
telt szülőket, akinek problémája van a rendszer 
használatával kapcsolatban, keresse fel az isko-
lánkat. A szokásos ellenőrző könyv, tájékozta-
tó füzet használata érvénybe marad. Az első és 
második osztályosok a könyvtárból kölcsönöz-

Az általános iskola hírei
hetik a tankönyveiket. Így megkérem az érde-
kelt szülőket, hogy fi gyeljenek a csemeték fel-
szereléseikre, hiszen ezeket év végén vissza kell 
majd adniuk.

A papírgyűjtéssel kapcsolatban kedvező 
döntés született , így az iskolák tanulói részese 
lehetnek az újrahasznosításnak. Iskolánkban 
ez 2014. október 20-22. között  lesz. Az előze-
tes megbeszélések alapján Rábahídvégre ok-
tóber 20-ra érkezik a konténer, 21-én átviszik 
Püspökmolnáriba, majd onnan 22-én elszállít-
ják a depoba. 

Ebben az évben is arra törekedünk, hogy a 
ránk bízott  gyermekeknek a képességeiknek 
megfelelő tudást, viselkedéskultúrát, mozgás-
élményt biztosítsuk. Ehhez kérek minden ér-
dekeltt ől kooperatív munkát.

Munkánkat az érvényben levő törvények; 
kormányrendeletek és miniszteri rendeletek 
alapján végezzük. Ennek alapján készített ük el 
az éves munkatervünket.

Kiemelt célok között  szerepel:
• Az alapkészségek hatékony és módszeres 

megalapozása.
• A szövegértés fejlesztése tanórán és tan-

órán kívül. 
• Beszédfejlesztés: a helyes, kulturált, vá-

lasztékos kifejezőképesség kialakítására való 
törekvés.

• A tehetséges tanulók fejlesztése, képessé-
geik, készségeik kibontakoztatásával.

• A képességhiányos tanulók kiszűrése, fel-
zárkóztatásuk megszervezése.

• Az egészséges életmód alapjainak megis-
mertetése és gyakoroltatása.

• A tanulók szabadidős tevékenységének 
értelmes eltöltésére szoktatás.

Minden iskolahasználónak eredményes, 
kellemes élményekkel teli tanévet kívánok.

Smolczer Tibor
    igazgató
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Idén augusztustól két új római katolikus 
lelkipásztor teljesít szolgálatot a vasvári 
plébánián és ezzel együtt  Püspökmolnári-
ban is. Érkezésüket nagy várakozás előzte 
meg, hiszen községünk történetében még 
nem volt példa arra, hogy más kontinen-
sekről érkező papok irányított ák volna a 
helyi katolikus közösséget. Az Indonéziá-
ból származó P. Ghie Marcellel és a ghánai 
Tengan Sebastiannal augusztus óta talál-
kozhatnak a hívek, kétrészes sorozatunk 
első fejezetében Marcell atyát mutatjuk be.
 
- Seba atyával együtt  mindkett en távoli or-
szágokból kerültetek magyarhonba. Mennyi 
időt töltött él papként saját hazádban, Indo-
néziában?

„Lomb lehullott  mák kipergett 
  Őszi ágat szél diderget.
  Hidegebb már a sugár is,
  Elment a fecskemadár is.”

Ezekben a napokban gyakran hangzanak 
fel óvodásainktól a fent idézett  sorok. Ahogy 
a falu utcái, az iskola, úgy óvodánk is bené-
pesült gyermekekkel. Jelenleg huszonkét 
csemeténk van, amely biztosítja a velük való 
egyéni, diff erenciált bánásmódot.

Az idei nevelési évben öt új kiscsoportost 
fogadtunk, akik hamar megszokták az óvo-
da közösségi életét, Többen korábban na-
gyobb testvéreiket is elkísérték ide, így nem 
volt számukra ismeretlen a hely. Ekkor még 
félő tekintett el kukucskáltak be a csoport-
szoba ajtaján, de most már azt mondják, na-
gyon jól érzik magukat nálunk.

Az ősz beköszöntével igyekszünk gyer-
mekeinknek a legváltozatosabb foglalkozá-
sokat bíztosítani, egyéni képességeik fi gye-
lembevételével. Ebben az időszakban az őszi 
időjárásról szóló verseket, mondókákat ta-
nuljuk, ábrázolótevékenységeinkben pedig 
az ősz változatos színei jelennek meg.

Az udvari tartózkodás és a séták alkalmá-

„Szeressük egymást, feltételek nélkül”
- 2002-ben szenteltek pappá 

Flores szigetén, Indonéziában. A 
papszentelés után egy Ende nevű 
kisvárosban dolgoztam káplán-
ként. Igazán jól éreztem magam 
ott , nagyszerűen működött  az 
együtt működés mindenkivel. Az 
egyházközségi tanács tagjai aktí-
ván részt vett ek a plébániai tevé-
kenységben. Megbecsültük egy-
mást és együtt  szerveztük a prog-
ramokat. Szerett em ott  lenni és 
szolgálni. Jelenleg az Isteni Ige 
Társasága elnevezésű rend tag-
ja vagyok, amelynek keretein be-

lül több külföldi pap teljesít Magyarországon 
szolgálatot. Ismertebb nevünkön mi vagyunk 
a verbiták. Egyfajta missziós tevékenységet 
végzünk itt , én 2003-ban kerültem ide.  

- Bizonyára hosszú időbe telt, mire meg-
szoktad a magyarországi életet. Mi jelentett e 
a legnagyobb nehézséget?

- Őszinte leszek: nem olyan egyszerű a be-
illeszkedés, hiszen más a kultúra, más az idő-
járás, újak az ételek, és mindemellett  a magyar 
nyelv által nyújtott  kihívásokkal is szembesül-
nöm kellett . Hála Istennek, idővel sikerült al-
kalmazkodnom, ma már egyre kevesebb do-
log okoz nehézséget az itt  tartózkodásom so-
rán. 

- Milyenek a benyomásaid Magyarország-

ról és az itt eni emberek életéről?
- Nagyon jók a tapasztalataim, szép kis or-

szág. Az emberek is kedvesek és segítőkészek, 
különösen jellemző rájuk a vendégszeretet. 
Igazán szeretek itt  lenni.

- Milyennek ismerted meg Püspökmolná-
rit az eddigiek alapján? Mi az, amiben vál-
tozás kell és mi az, ami jó ebben a közösség-
ben?

- A vasvári plébániát hét hete vett em át, 
így minden részletet még nem sikerült meg-
ismernem. Eddigi tapasztalataim alapján 
mondhatom, hogy jó itt  dolgozni. A püspök-
molnári hívek támogatják az egyházközség 
működését minden szinten, legyen szó lelki 
vagy anyagi részvételről. Remélem, továbbra 
is jól tudunk együtt működni az egyházközsé-
günkért.  Buzdítok mindenkit, hogy jöjjön a 
templomba legalább hetente egyszer, vasár-
nap, hogy együtt  tudjuk ünnepelni a szentmi-
sét. A Megváltónk szeretett el vár bennünket a 
templomban. Ő azt mondta, hogy „ahol ket-
ten vagy hárman összegyűlnek az Én nevem-
ben, ott  vagyok között ük”. 

- Mit üzennél az újságon keresztül a lap 
olvasóinak illetve Püspökmolnári lakosai-
nak? 

- Szabadjon idézni egy egyszerű mondatot 
a Szentírásból: „Isten a szeretet” (I. János le-
vél 4, 8). Ő szeret minket őszinte szeretett el. 
Szeressük mi is Istent és embertársainkat fel-
tétel nélkül!”

 Palkó Zsolt

Az óvoda hírei val megfi gyeljük a természet változásait, gyö-
nyörködünk a növények terméseiben, leve-
leikkel együtt  összegyűjtjük őket, és arra tö-
rekszünk, hogy  gyermekeink minél több új 
ismerett el gazdagodjanak, azokról pedig be-
szélni is tudjanak.

Az énekes körjátékokat nagyon szeretik 
ovisaink, ezeket szinte minden nap igény-
lik. Ilyen kis kedvenc daluk a „Lipem-lopom 
a szőlőt” című darab, amelyet biztosan so-
kan ismernek. Ebben a korban meglehetősen 
nagy a gyermekek mozgásigénye, éppen ezért 
is fontos ezeknek a játékoknak a szerepe. Köz-
ben pedig fejlődik 
hallásuk, ritmus- 
és esztétikai érzé-
kük is.

Gyermekeink-
kel idén is lelke-
sen készültünk a 
szüreti felvonulás-
ra, melyet szep-
tember 27-én ren-
deztek meg közsé-
günkben. A ked-
vezőtlen időjá-
rás miatt  nem volt 
zökkenőmentes a 
programunk, hisz 

a felvonuláson nem tudott  részt venni min-
den ovisunk. A Malom Büfé előtt  viszont 
nagy sikert aratt ak a „Kanásztánc” elnevezé-
sű produkciójukkal. Így gazdag élményekkel 
tértek haza, voltak, akik a Szent Mihály-napi 
tűzgyújtást is megvárták.

Magam és az óvoda dolgozóinak nevében 
gyermekük neveléséhez nagyon sok türel-
met és jó egészséget kívánok!

Pék Józsefné
óvodapedagógus 
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Könyvtári nyitvatartás
A művelődési ház felújítása miatt  a helyi könyvtár az általános iskola épületébe költözött . Az olvasni vágyók a régebbi épület első, harang-

láb felőli ajtaján belépve, a második teremben találják az ideiglenes könyvtárat.
Nyitvatartási idő:
HÉTFŐ: 17.00-19.00, CSÜTÖRTÖK: 17.00-19.00, SZOMBAT: 14.00-17.00
          Nagy Éva
          könyvtáros

A krónikák szerint a helyi tűzoltók 
1889-ben alapított ák meg a mai napig 
fennálló önkéntes egyesületüket, ennek 
megfelelően az idei jubileumról igyekez-
nek méltóképpen megemlékezni. Az el-
nök tájékoztatása szerint november 15-
én, szombaton délután fél négytől öku-
menikus istentisztelett el indul a prog-
ram a helyi római katolikus templomban, 
amelyre minden érdeklődőt szeretett el 
várnak. Ezt követően a tagok és a meghí-
vott  vendégek zártkörű ünnepséget tarta-
nak a helyi tornaterem épületében.

Babos József az idei pályázati eredmé-
nyekről is beszámolt. Ez évben két doku-
mentumot nyújtott  be a szervezet, eszkö-
zök valamint védőfelszerelés vásárlására. 
Az előbbi pályázaton 199 375 Ft, az utób-
bin 459 000 Ft támogatási összegben ré-
szesült az egyesület. Szintén jelentős be-
vételre tett ek szert az adó 1%-os felajánlá-
soknak köszönhetően is. A pontos összeg 
250 000 Ft, amelyet a tűzoltók gyakorló-
ruha vásárlására szeretnének fordítani.

A tavasz folyamán az egyesület két tag-

A Püspökmolnári Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület hírei
Fontos évfordulóhoz érkezett  idén a helyi önkéntes tűzoltó egyesület, ugyanis a szervezet ebben az évben ünnepli fennál-
lásának 125 éves évfordulóját. Ez alkalomból novemberben megemlékezésre kerül sor - tájékoztatt a a Hírözönt Babos Jó-
zsef elnök. A helyi lánglovagok első embere a 2014-es év pályázati eredményeiről és sok egyéb más dologról is beszámolt.

ja – Gaál Norbert és Palkó Zsolt – elvé-
gezte az alapfokú tűzoltótanfolyamot, így 
a továbbiakban ők is részt vehetnek az 
esetleges mentési munkálatokban. 

Az év folyamán egy tűzesethez kellett  
kivonulniuk a helyi erőknek, amikor egy 
Petőfi  utcában lévő ingatlanban gázrob-
banás történt. A tűzoltók hamar kiérkez-
tek a helyszínre, biztosítva a terepet az 
úton levő és hamar kiérkező hivatásosok-
nak. A helyi lánglovagok a víz megféke-
zésén is fáradoztak, hiszen a szeptemberi 
ár idején nagy erőkkel biztosított ák a ho-
mokzsákok megtöltését, akadályozták a 
víz továbbterjedését.

A végén pedig – hogy könnyedebb té-
mákról is szó essen – Babos József arról is 
beszámolt, hogy az egyesület tagjai részt 
vett ek a falunapi főzőversenyen és közre-
működni kívánnak az év végén esedékes 
karácsonyváró ünnepség megszervezésé-
ben, lebonyolításában is.                                                                    

Hírözön  
         

Bár a helyi tűzoltók 1889-et tartják 
számon egyesületük megalapításának 
éveként,  egy korabeli újságcikk rávilágí-
tott  arra, hogy a szervezet megalakulása 
már korábban megtörténhetett . Az 1888 
augusztusában, a Vasmegyei Lapok című 
újságban megjelent cikk szerint a vasvári 
járásban három tűzoltó-egyesület alakult, 
köztük a Molnári-Szentt amási-Püspöki 
egylet. Ennek első parancsnoka Bezerédj 
Adorján volt, elnöke pedig az a Szabó Jó-
zsef, aki akkoriban molnári apátként és 
szentt amási plébánosként teljesített  papi 

Kérdések az alapítás dátuma körül
szolgálatot. További cikkekből az is ki-
derül, hogy az egyesület hamar hozzá-
látott  az anyagi alapok  biztosításához, 
következő év februárjában pedig már 
„tánczvigalomra” is sor került a szerve-
zésük jóvoltából. A fent említett  cikkeket 
és a hozzá tartozó információkat Kuglics 
Gábor helytörténész tett e közzé interne-
tes blogján, hozzátéve, hogy a mindenki 
által ismert 1889. november 2-i dátum 
feltételezhetően az egyesület alapszabá-
lyának hatóságilag történő jóváhagyásá-
nak dátuma lehet. Az 1889-es alapításról 

beszél egy korábbi Hírözön-cikkben (V. 
évfolyam, 1. szám) Szanyi Antal, néhai 
elnök, aki bevezetőjében a község legré-
gebbi társadalmi szervezeteként említi az 
önkéntes tűzoltó egyesületet. Mivel a ha-
gyomány fennmaradt az évek folyamán, 
és a jubileumokat is az eredeti, 1889-es 
dátumtól számolva tartják, a későbbi ku-
tatások eredményei nem változtatt ak az 
eddigi gyakorlaton.

Hírözön  

Szent Flórián, a tűzoltók védőszentje
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Néhány hónapja olvashatók a vi-
lághálón az 1873-1923 között i idő-
szakból fennmaradt budapesti fo-
golytörzskönyvek. Vagyis azok az ira-
tok, amelyek a fővárosban letartózta-
tott  személyek összesített  adatait tar-
talmazzák. Ebből kiválogatt am azo-
kat, akiknek községünkhöz köze volt.

Budapesti elítéltek községünkből

Egy részük itt  született , majd csa-
ládostul vagy egyénileg Budapestre 
költöztek, a jobb megélhetés remé-
nyében. A letartóztatott ak kisebb ré-
sze azonban püspöki, molnári vagy 
szentt amási lakosként a fővárosban 
került összeütközésbe a törvénnyel.

Néhányukat a bíróság végül fel-

Az iratok nemcsak büntetőjogilag ér-
dekesek, hanem a falusi fi atalok társadal-
mi mobilizációjának szempontjából is: 
megmutatják, hogy ezek az emberek a fő-

mentett e, akiket viszont elítéltek, ők 
1 naptól 2 évig terjedő időszakot töl-
tött ek rács mögött . A bíróság néhány 
esetben mellékbüntetést is kiszabott , 
de terjedelmi okok miatt  ennek köz-
lésétől eltekintek. Lássuk az adato-
kat:

városba kerülve hol laktak és milyen fog-
lalkozást találtak maguknak. 

További mintegy 440, Püspökmolná-
ri történetéről szóló írásom olvasható in-

ternetes oldalamon, a htt p://kugi.blog.
hu címen.

Kuglics Gábor
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- A keret összeállításakor fontos kri-
térium volt, hogy helyi kötődésű fut-
ballistái legyenek a csapatnak. Éppen 
ezért komoly érvágás volt két futballis-
tánk távozása, főként a létszámot ille-
tően. Nem szeretnék mentegetőzni, de 
a helyükre igazolt két vasvári játékost 
leigazolásuk óta se edzésen, se mecs-
csen nem látt uk, így folyamatosan lét-
számgondokkal küszködünk. Az újak 
közül Varga Ádám, Országh János és 
Guzmics Balázs nevét érdemes meg-
említeni, ők mind szívesen jött ek Mol-

Új osztály, új impulzusok

A tavaszi bajnoki cím és a feljutás után immár a megyei II. osztály sárvári cso-
portjában vitézkednek a Püspökmolnári KSK focistái. Az eddig eltelt fordulók 
tapasztalatairól Sziff er Istvánt, a csapat trénerét kérdeztük.

náriba – avat be minket a játékoskeretet 
érintő részletekbe az edző.

A csapat eddigi szerepléséről így nyi-
latkozik:

- Célunk, hogy megtartsuk azt az ösz-
szetartó, baráti közösséget, amely a tava-
lyi szezon folyamán kialakult itt , Püspök-
molnáriban. Bár a rövid kispad miatt  ed-
dig nem túl rózsásak az eredményeink, 
azt kijelenthetem, hogy kiesési gondja-
ink nem lesznek. Ezt bizonyítva hétvé-
gén az első győzelmünket is megszerez-
tük Szergény ellen.

Sziff er István az utánpótlásról ugyan-
akkor büszkén mesélt:

- A fi atalok nagyszerű közösséget al-
kotnak, ráadásul lelkesedésük is pél-
damutató. Edzéseken 10-12 gye-
rek vár, igazán nagy dolog ez, úgy ér-
zem. Közülük kiemelném a tehetsé-
ges Mihálydeákpál Bálintot, ő még 
sokra viheti magasabb szinten is. Szin-
tén ügyes a már korábban is itt  játszó 
Berger Martin, valamint Gaál Marcell 
is, de talán említhetném bármelyik ifj ú 
labdarúgó-palántánkat. Jó helyen van-
nak itt  és ezt szüleik is tudják. Már csak 
ezért is érdemes volt elindulni a megyei 
II. osztályban, ez a nagyszerű közösség 
pedig előbb-utóbb az eredményeket is 
szállítani fogja a futballt szerető helyi-
eknek.                                               Hírözön   
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Így falunapotzunk 2014-ben

Munkában a zsűri - a döntéhozók ezútt al is fi nomabbnál-fi nomabb étkek kö-
zül választhatt ák ki a főzőverseny legjobbját

 Ádáz küzdelem zajlott  a vizifocipályán

A melegben jólesett  a beszélgetés , na meg a sör is A kézműves foglalkozás ezútt al se marad-
hatott  el

 Az ovisok botos tánccal is készültek

A helyi rockisok nagy sikert aratt ak

Érdeklődőkben idén sem volt hiány

A szentkirályi népdalkör előadása A fi nom vacsora tálalását alapos polgármesteri-alpolgármesteri konzultáció 
előzte meg


