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A püspökmolnári  vasútállomás régen és ma

Alig pár hónap alatt kapott új, igazán impozáns külsőt községünk 
egyik legfontosabb épülete, az 1865-ben elkészült, azóta többször is
felújított vasútállomás. A Győr-Sopron Ebenfurti Vasút (GYSEV) ál-
tal üzemeltetett Szombathely-Zalaszentiván vonal egyik legfontosabb
állomásaként ismert püspökmolnári megálló az idei évtől igényes kül-
sővel fogadja az ide utazókat, s amint a képek mutatják, a felújítás iga-
zán ráfért már a korábban kissé elhanyagolt épületre. A hírek szerint a
fejlesztések tovább folytatódnak ez év folyamán, a részletekről a 4. ol-
dalon olvashatnak bővebben.  
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Vasúton épül a jövő
Ahogy már tavaly is várható volt, idén tavasszal elkezdődött 
a Szombathely-Zalaszentiván vasútvonal rekonstrukciója, 
amely egyben érinti Püspökmolnári vasútállomását is. A mun-
kálatok gőzerővel folynak, elsősorban a villamosítás és a pe-
ronok magasítása, korszerűsítése folyik. Mivel meglehetősen 
fontos és nagyszabású projektről van szó, a Hírözön megpró-
bált utána járni a részleteknek is, illetve megvizsgálta, milyen 
hatása lehet a fejlesztésnek a község életére. Annyit elárulha-
tunk, a képen, Vasvár felől érkező dízelvonatot a jövőben akár 
korszerűbb villamos motorvonatok is leválthatják. Részletek 
az újság 2. oldalán olvashatóak.   
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Elkezdődött a Szombathely-Zalaszentiván vasútvonal Püspökmolnárit is érintő rekonstrukciója

Vasúton épül a jövő
A Püspökmolnári Hírözön egy évvel ezelőtt számolt be arról, hogy a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. által működtetett 
Szombathely-Zalaszentiván vasútvonalon nagyszabású fejlesztések várhatóak. Ennek amolyan előhírnökeként megújult 
Püspökmolnári vasútállomása, majd idén márciustól egyéb látványos munkálatok is elkezdődtek a községünkhöz tartózó 
szakaszon. Összeállításunkból kiderül, milyen forrásból és mennyi idő alatt fejeződik be a projekt, valamint az is, hogy mi-
lyen távlatokat nyithat a beruházás Püspökmolnári számára.

Kora tavasz óta munkagépek hosszú sora 
foglalja el a helyi vasútállomás harmadik 
vágányát, pár héttel ezelőtt pedig az egy-
kori állítóközpont épületét is lebontot-
ták, amely közvetlenül az állomásra ér-
kezőket fogadta. A villanyvezetékek tar-
tóoszlopait szinte már kivétel nélkül fel-
állították a sínek mellett, így lassan, de 
biztosan láthatóvá válik a változás a vo-
nattal utazók számára. 
Mivel a további fejlemények is kiemelt 
fontossággal bírnak, igyekeztünk alapo-
sabb információkat szerezni a projektről. 
Rázó László, a GYSEV szóvivőjétől a 
következő tájékoztatást kaptuk: 
- A Szombathely-Zalaszentiván vasúti 
szakasz korszerűsítési munkálatai ke-
retében 48 kilométer hosszú vonalon 
épül ki a villamos felsővezeték-hálózat. 
A vasútvonal korszerűsítése a Kohéziós 
Alap 13,3 milliárd forint összegű támo-
gatásából, Európai Uniós segítséggel va-
lósul meg. A látványos elem ugyan a vil-
lamosítás, le kell azonban szögezni, hogy 
a projekt keretében emellett jelentős pá-
lyavasúti munkákat is el kell elvégezni: 
több helyen szükséges a vágányok teljes 
cseréje illetve a magasperonok miatti át-
helyezése. A munkálatok során hét vas-
úti útátjáró átépítését is elvégzik a szak-
emberek. A vonal állomásain és megál-
lóhelyein új, 55 cm magas utasperonok 
is létesülnek, padokkal, esőbeállókkal, 
járdákkal és kerékpártárolókkal – mesé-
li részletesen.
Arra a kérdésre, hogy milyen átalakítá-
sokra lehet számítani állomásunkon, a 
következő választ kapjuk:
- Püspökmolnári állomáson az I-es és 
II-es vágány közötti távolság megnö-
velésével biztosítanak a szakemberek 
elég helyet ahhoz, hogy az 55 cm-es 
magasperon megépülhessen. Az állo-
máson is új padok és esőbeállók várják 
majd az utazóközönséget a munkála-
tok lezárása után. A projekt érinti az ál-
lomás melletti vasúti átjárót, amelyet át-

építenek és modernizálnak – teszi hoz-
zá, majd az utasokat érintő kérdésekre is 
választ ad:
- A jövőbeni menetrendi struktúra egy-
előre nem végleges, ugyanakkor a vasúti 
pálya a munkálatok befejezése után al-
kalmas lesz villamos motorvonatok köz-
lekedtetésére is. Lényeges információ, 
hogy a munkálatok mielőbbi befejezése 
érdekében a GYSEV Zrt. 2016. május 
17. és augusztus 15. között, három hó-
napra teljesen leállítja a Szombathely-
Zalaszentiván vonalon a személy- és te-
herforgalmat. Ebben a három hónap-
ban - amely döntően a nyári, iskolaszü-
neti időszakra esik - a személyvonato-
kat autóbuszokkal pótolja a vasúttársa-
ság, a tehervonatok pedig kerülőútvona-
lon közlekednek majd – vázolta fel a jö-
vőt Rázó László.

A beruházás tehát jelentős mértékben 
érinti Püspökmolnári utazóközönségét. 
Rodler Csaba, községünk polgármeste-
re a következőképpen vélekedett a fej-
lesztésről:

- Amikor a GYSEV 2011-ben átvette a 
Szombathely-Zalaszentiván vonalat, tit-
kon mindenki abban bízott, hogy az el-
következő években nagyszabású fejlesz-
tésekre kerülhet sor. Örömteli, hogy re-
ményeink beigazolódtak, kezdve az új 
vonatoktól a vasútállomás épületének 
renoválásáig. Ráadásul a felújítással iga-
zi, elővárosi jellege lehet a Püspökmol-
nári-Szombathely szakasznak, amely 
községünket még inkább vonzóbbá te-
heti az itt letelepedni szándékozók szá-
mára, valamint az innen származók is 
szívesebben maradnak itt. Ráadásul a 
GYSEV-Volán kombinált bérlettel ol-
csóbban és kényelmesebben utazhatnak 
községünk lakói Szombathelyre, mint 
az azt megelőző években. Egy szó, mint 
száz, ez a fejlesztés mérföldkő lehet köz-
ségünk életében is. 

     
     
   Hírözön

Tavaly a vasútállomás felújításával kezdődtek 
a munkálatok

A munkagépek március óta tartózkodnak az állomáson - a képen jól láthatóak már a villanyvezeték felállított oszlopai
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Az önkormányzat hírei
A képviselő-testület a február hónapban megtartott ülésén elfogadta az önkormányzat 2016. évi költségvetését, melyben 
az intézmények működéséhez szükséges kiadások átadására, az orvosi rendelő épületének tervezési költségeire és az óvoda 
felújításához kapcsolódó kiadásokra különítettek el pénzeszközöket.

2016. március 1-től változott a szociá-
lis és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 
önkormányzati rendelet. 
Az új szabályozás alapján a lakásfenn-
tartási költségekhez nyújtható települé-
si támogatás jogcímen azok a családok 
jogosultak ellátásra, akiknek családjában 
az egy főre jutó havi jövedelem nem ha-

ladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 250 %-át -  71.250, - Ft-ot, 
egyedül élő esetén ezen összeg 300 %-át 
85.500,- Ft-ot, és a kérelem benyújtását 
megelőző hónapban a villany-, víz- és 
gázdíjra fizetett kiadása meghaladja a 
családban az egy főre jutó havi jövede-
lem 10 %-át. A támogatás 1 évre kerül 

megállapításra, összege havonta 7.000,- 
Ft, egyedül élő esetén 10.000,- Ft.

Eltemettetéshez kapcsolódó települé-
si támogatásra azok a kérelmezők jogo-
sultak, akiknek családjában az egy főre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
300 %-át -  85.500,- Ft-ot, egyedül élő 
esetén ezen összeg 350 %-át 99.750,- 
Ft-ot. A kérelemhez az eltemettető ne-
vére kiállított számlát és halotti anya-
könyvi kivonatot kell csatolni. A támo-
gatás egyszeri összege 40.000,- Ft.
A támogatásokhoz kapcsolódó továb-
bi információ és  a kérelem előterjeszté-
séhez nyomtatvány az Önkormányzat-
nál kérhető.

Kissné Mátyás Éva
jegyző

„Tavaszi szél vizet áraszt” – szólt a Him-
nusz után közvetlenül a jól ismert dallam 
az énekkar előadásában, jelezvén, hogy 
százhatvannyolc évvel ezelőtt is először az 
időjárás jelezte a közelgő változást. Az is-
kolások műsora viszont már határozottan 
állította: a magyar nép eldöntötte, hogy a 
márciusi ifjak és segítségével letépi az ide-
gen igát és szabad, önálló államként kíván 
működni a továbbiakban. A toborzódalok, 
a szabadságharchoz köthető, iskolások ál-
tal életre hívott történetek azt sugallták: 
bátorsággal, összefogással bármi sikerül-
het. Ugyanezt hangsúlyozta Rodler Csa-
ba polgármester is ünnepi beszédében, ki-
emelve, hogy ezt nemcsak országos, ha-
nem helyi szinteken is meg kell valósíta-
ni, amennyiben van egy közös, nemes cél. 

Március 15-én délután piros-fehér-zöldbe öltözött a püspökmolnári Faluház – a 
falu önkormányzata és a helyeik ebben az évben is megemlékeztek az 1848. már-
cius 15-i forradalomról és az azt követő szabadságharcról. A műsorok mellett pe-
dig ezúttal sor került a Püspökmolnáriért Emlékplakett átadására is.

Községünk idén is megemlékezett az 1848-as forradalomról és az azt követő szabadságharcról

Nemzeti színekbe öltözve 

A közösség érdekében tett munka díjaként 
ebben az évben is átadták a Püspökmol-
náriért emlékplaketteket, ezúttal Horváth 

Klárának és Tamás Györgynek.
Horváth Klára 1994 és 1998 között volt 
községünk önkormányzati képviselője, 
emellett neve hosszú évek óta egyet je-
lent a püspökmolnári Nyugdíjas Klubbal. 
2003-ban oroszlánrészt vállalt az egyesület 
megalakulásában, majd 2009-től hivatalo-
san is ő lett a szervezet elnöke. A klub tagjai 

 Pályázati pénzből került sor az óvoda épületének tetőcseréjére
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azóta rendszeresen, nagy lelkesedéssel vesz-
nek részt községünk rendezvényein, legyen 
szó falunapi táncról, főzőversenyről, szüre-
ti felvonulásról vagy karácsonyváró ünnep-
ségről. Klári néni sosem ismer fáradtságot, 
ha a közösség építéséről, programok szer-
vezéséről van szó, a Nyugdíjas Klub nélküle 
nem lehetne az a fiatalos, dinamikus csapat, 
mint amilyen az ő vezetésével. Munkájának 
elismeréseként községünk önkormányzata 
Horváth Klárát Püspökmolnáriért Emlék-
plakettel jutalmazta.
 Az elmúlt két évtizedben szinte nem volt 
olyan rendezvény, civil szervezeti összejö-
vetel vagy falunap, amelyen ne szolgálták 
volna fel a Tamás György által elkészített 
ínycsiklandozó falatokat. Gyuri bácsi min-
dig alázattal és a legnagyobb odaadással vé-
gezte a munkáját, legtöbbször csak szeré-
nyen, a háttérben meghúzódva. A közös-
ségi munkából mindig tevékenyen kivette 
a részét, hiszen a helyi sportkörben és pol-
gárőr egyesületben is meghatározó szerepet 
töltött be és tölt be ma is. A hosszú évek so-
rán végzett tevékenységéért községünk ön-
kormányzata Tamás Györgyöt Püspökmol-
náriért Emlékplakettel jutalmazta. 
A rendezvény a Szózat eléneklésével zárult.
   Hírözön

Victor Hugo gondolataival köszöntöm a 
Kedves Olvasót!

Az iskolai élet megszokott történései 
mellett nagyon sok szabadidős progra-
mokon vehettek részt gyerekeink.  Töb-
bek között színházlátogatás, pályavá-
lasztási kiállítás is szerepelt a naptárban. 
Sikeres és hangulatos farsangi délutá-
nunk volt. Köszönet érte a gyerekek-
nek, szülőknek, pedagógusoknak egy-
aránt. Végzős tanulóink jelentkezési lap-
jait időben elküldtük. Örömmel írom le, 
hogy mindegyikük élt a továbbtanulási 
lehetőséggel. 
A kistérségi terematlétikai versenyről 
az idei évben is számos oklevéllel tér-
tek haza tanulóink. Iskolánk képvisel-
tette magát Gersekaráton a Kölyök Ku-
pán. Irodalmi szakköröseink színvonalas 
műsorral járultak hozzá az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc tiszteleté-
re megtartott ünnepséghez. A 7-8. osz-

tályos tanulóink Vasváron nézték meg 
az akkor még Oscar-díjra jelölt „Saul 
fia” című filmet. A közeljövőben 15 ta-
nulónk jutalomból Szombathelyre utaz-
hat mozilátogatásra. 
Az elmúlt hónapokban megkezdődtek a 
tanulmányi versenyek is. Babos Réka a 
Zrínyi Ilona matematika versenyen me-
gyei 14. helyezést, osztálytársa, Jobbágyi 
Zsófia a Simonyi Zsigmond helyesírási 
versenyen 5. évfolyamon 2. helyezést ért 
el. Károlyi Krisztián a Curie kémiaver-
senyen szintén 2. helyezést ért el. Gratu-
lálok nekik és felkészítő nevelőiknek is! 
Nevelőtestületünkben változás történt. 

Horváth Andrea kolléganőnk egy isko-
lafokkal magasabb szinten folytatja pe-
dagógiai munkáját. Kívánom, hogy mi-
nél hamarabb illeszkedjen be az új kör-
nyezetébe, munkában és magánéletében 
is sok sikert, boldogságot kívánok neki! 
A megüresedett álláshelyre a fenntartó 
pályázatot írt ki. Ezen időtartamra volt 
kollégánk Sipos Ákos tanár úr látja el a 
feladatot.
A tavaszi szünetről visszatérve az előt-
tünk levő feladatok elvégzéséhez erőt és 
kitartást kívánok mindenkinek!

Smolczer Tibor
     igazgató

„Szép dolog kifaragni egy szobrot és éle-
tet adni neki; de még szebb kiformálni egy 
emberi lelket és megtölteni igazsággal.”

Az általános iskola hírei

Iskolásaink ezúttal is műsorral készültek a március 15-i ünnepségre
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A jó idő beköszöntével, amikor csak te-
hetjük, egyre több időt töltünk a szabad-
ban óvodásainkkal. Sokat játszunk a tágas 
udvaron és kihasználjuk az éppen aktu-
ális ismeretszerzési lehetőségeket is. Be-
szélgetünk a természetvédelem fontos-
ságáról, az évszakokról, valamint az idő-
járás ás az öltözködés összefüggéseiről, 
a költöző madarainkról is. Igyekszünk 
gyermekeinkkel megláttatni a természet 
szépségeit, ennek megfelelően az udva-
ri virágok gondozásába is bevonjuk őket.
Az idei évünk azonban egy korábban 
rendezett, jelentősebb eseménnyel kez-
dődött. A farsangi délutánunkra febru-
ár elején a Faluházban került sor, a ren-
dezvény pedig ezúttal is nagy sikert ara-
tott. Különösen a kicsik kacsatánca és a 
nagyok bohóctánca nyerte el a közön-
ség tetszését. Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni a szülők támogatását és együtt-
működését!
Természetesen idén is megrendeztük 

házi farsangunkat, amely során mind-
egyik kisgyerek jelmezbe bújhatott, és 
persze a délelőtti fergeteges buli sem ma-
radhatott el. 
Március közepén részt vettünk az ön-
kormányzat által szervezett nyusziváró 
rendezvényen, ahol kézműves foglalko-
zás keretein belül készítettünk szebbnél-
szebb papírnyuszikat, tojásokat, tojástar-
tókat, de természetesen lelkesen kerestük 
a kincseket a tojáskeresés alkalmával is. 
Nagyon jól éreztük magunkat.
A nyuszi az oviba is ellátogatott, gyer-
mekeink lázas izgalommal készítették a 
fészkeket az udvaron, majd azokat virá-
gokkal díszítették. Valamennyien öröm-
mel mondogatták a nyusziváró éneke-
ket, verseket, majd együtt örültek, amikor 
megpillantották az ajándékokat. A ha-
gyományoknak megfelelően a fiúkkal lo-
csolóverseket is tanultunk. 
Április 8-án óvodánkba láttogattak a 
Misszios Verbita Atyák, mely alkalom-
mal játékos foglalkozást tartottak a gye-
rekeknek. Mi pedig megvendégeltük őket 
és ajándékokkal kedveskedtünk nekik.
A nagyokkal Sorkifaludon jártunk a Me-

sefalu elnevezésű rajzpályázat eredmény-
hirdetésén, a versenyen jó helyezést értek 
el gyermekeink. Kézműves foglalkozáson 
is részt vettünk, természetesen a süti és az 
üdítő sem maradhatott el, ráadásul egy 
színvonalas műsort is megtekinthettünk.
Az elmúlt hetekben május hónap leg-
szebb ünnepére, az anyák napjára készül-
tünk. Óvodásaink szorgalmasan készítet-
ték az ajándékokat, tanulták a verseket, 
énekeket, amelyekkel köszönthették az 
anyukákat, nagymamákat. 

Pék Józsefné

Az óvoda hírei
„Itt a tavasz, itt van, itt
 Mesélek hát valamit!”

Nyusziváró délután – először
Püspökmolnári önkormányzata ebben az évben először rendezte községünk 
legapróbbjai számára a nyusziváró délutánt – nem titkoltan hagyományterem-
tő szándékkal. A vidám délutánon együtt szórakozhatott apuka, anyuka, gyer-
kőc egyaránt.

Vers mindenkinek
Április 11-e az utóbbi években a köl-
tészet napjaként vonult be a köztudat-
ba, egészen pontosan 1964 óta ünnepli 
Magyarország ezt a jubileumot, amely 
egyben József Attila születésnapja is. 
Községünkben – idén első alkalommal 
– verses délutánt rendeztek a jeles nap 
apropóján.

Szerelem, tavasz, elmúlás – mind-mind 
olyan témák, amelyek említésre kerültek 
az első, „Vers mindenkinek” című rendez-
vényen, melyre április 16-án, szombaton 

Tojás- és csokivadászattal kezdődött 
a március 19-én, szombaton délután 
sorra kerülő rendezvény, amelyen 
teljes mértékben igazolódott a mon-
dás: aki keres, az talál! A gyerekek, 
szüleik segítségével finom falatok-
ra bukkantak a bokrok alatt, így sen-

ki nem mehetett haza üres kézzel. A 
tojáskeresést kézműves-foglalkozás 
követte, melynek során nyuszibábut, 
tavaszi díszeket és virágokat is ké-
szíthettek a legkisebbek. Aki meg-
éhezett, annak finom nutellás kenyér 
jutott, a program végén pedig mesét 

is nézhettek a picik, amely termé-
szetesen ki másról szólhatott, mint 
a húsvéti nyusziról. És ha már nyu-
szi: Varga Kingáék jóvoltából a ki-
csik élő nyuszit is simogathattak, aki 
egy nagy kosárban csücsülve fogadta 
a gyerekek rajongását. 
A rendezvény igazán emlékezetes-
re sikeredett, bízzunk abban, hogy 
az elkövetkezendő években a húsvéti 
készülődés részévé válik községünk 
kisgyermekes családjainak számára.
Az eseményhez tartozó képek la-
punk utolsó oldalán találhatóak.
          Hírözön

került sor a helyi Faluházban. A megje-
lenteket Palkó Istvánné, a Faluház nem-
rég kinevezett vezetője köszöntötte, majd 
Jákfalvi Brendon, községünk tehetséges 
költője mondta el a nagyérdeműnek az 
alkalomhoz kapcsolódó gondolatait. A 
rendezvényen saját versei közül is elhang-
zott néhány, de hallhattunk költeménye-
ket Petőfi Sándor, Ady Endre, Radnóti 
Miklós és József Attila tollából is – ki-
csik és nagyok előadásában egyaránt. Az 
énekkar tagjai emellett megzenésített 
verseket adtak elő, így járulva hozzá a 
nem titkoltan hagyományteremtő szán-
dékkal létrejövő ünnepséghez.

Hírözön 
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Májusfaállítás 2016 
Április utolsó szombatján hagyomány-
teremtő szándékkal állítottuk fel Püs-
pökmolnári közös májusfáját a Falu-
ház udvarán. A Polgármester Úrnak kö-
szönhetően a majdnem 20 méteres fá-
val nehezen, de elbírtak a férfiak. A lá-
nyok, asszonyok lelkesen kötötték fel a 
színes szalagokat a májusfára. A fa fel-
állítása előtt Palkó Istvánné Marika fel-
elevenítette e jeles szokás történetét. Ez-
után mindenki jókedvűen koccintgatott 
a másikkal, az éjszakába nyúló beszél-
getés után mindenki jókedvűen indult 
haza. 
A májusfa kitáncolását június 4-én, 
szombaton tartjuk, melyre sok szeretet-

tel várjuk a falu apraja-nagyját. 
“Színes szalagok az ágon, májusi szél be-
lekap, s repkednek mint felhők között, 
égben szálló madarak. Ahogy nézi a sok 

ember, szívük-lelkük vígad, kezdődhet a 
víg mulatság, te is érezd jól magad.”

Vincze Imréné

Márciusban a helyi önkormányzat 
közfoglalkoztatottjai a polgárőrökkel 
együttműködve szemétgyűjtő akció-
ban vettek részt. A falu külterületét több 
helyen is megtisztították a több hónap 
alatt felhalmozódó szeméttől, egészen 
az isztei erdőig illetve az egykori dögkút 
bejárójáig. Rodler Csaba, Püspökmolná-
ri  polgármestere is tevékenyen részt vett 
a programban, amelyről a következőket 
mondta:
- Fontosnak tartjuk, hogy a falu környe-

Összefogás a szebb környezetért
zete mind az 
itt élők, mind 
a hozzánk ér-
kezők számá-
ra tisztának, 
rendezettnek 
tűnjön. Jár-
va községünk 
határait, saj-
nos sokszor 
szembesülök 
azzal, hogy 
nem min-
denki tiszte-
li egyformán 
a környeze-
tet. Rendsze-
resen találkozom találomra leborított 
építési törmelékkel vagy csak szimp-
lán nagy mennyiségű papírhulladékkal. 
Ezek egyaránt rontják településünk ké-
pét, emellett nagyfokú igénytelenség-
re utalnak. Emberi kötelességünk, hogy 
óvjuk természetet és erre neveljük a fia-
talabb generációkat is.
Rodler Csaba hozzátette, a továbbiak-

A mai írásomban egy községünkből 
származó térképész-kutató híressé vált 
munkásságát mutatom be.
Zelkó Zoltán neve akkor vált országo-
san ismertté, amikor a Magyarország 
című lap 1976. évi 19. száma leközölte 
olvasói levelét, melyben a Nazca-fennsík 
rejtélyes vonalainak eredetére adott egy-
fajta magyarázatot. Elképzelése később 

Püspöktamásitól Peruig: Zelkó Zoltán
több újságcikkben is a nyilvánosság elé 
került: írt róla pl. az Interpress Maga-
zin (Megoldódott Nazca titka?, 1979/9. 
szám 4-10.o., ill. Megoldódott a Nazca-
titok! c. cikk, 1980. október, 4-11.o.) és 
a Természet Világa (Térképezés és to-
ronyőr-iskola, avagy hírközlés az ókori 
Peruban, 1981/1. szám 13-17. o.) is. A 
Magvető Kiadó pedig a Gyorsuló idő c. 

sorozatában jelentette meg Zelkó Zol-
tán: A kősivatag titka c. könyvét (Buda-
pest, 1982.).
A szerző 1980 nyarán Peruba is elju-
tott, ahol a helyszínen tanulmányozta a 
mintegy 500 km2-es terület rejtélyes vo-
nalait. Erről az útról perui-magyar kop-
rodukcióban 2*30 perces televíziós film 
is készült (The mysterious map on the 
sands of Nazca, fényképezte: Boldizsár 
Károly, rendezte: José Andrés Lackó, 
zene: Omega).

ban is terveznek közös hulladékgyűjtő 
akciókat a polgárőrökkel, azt pedig kü-
lön kérte a falu lakosságától, hogy a fel-
gyülemlett építési törmeléktől a mellé-
kelt képen látható módon szabaduljanak 
meg az érintettek.
   Hírözön      
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Zelkó Zoltán a Magyar Televízió két-
tagú forgatócsoportjával (Domján Dé-
nes szerkesztő, Boldizsár Károly opera-
tőr) és egy mérnök segítőjével (Szentesi 
András) utazott Peruba, ahol egy hóna-
pig tanulmányozta a vonalakat, ill. ada-
tokat gyűjtött elmélete alátámasztásá-
ra. A stáb kinti utazását egy perui ke-
reskedelmi cég finanszírozta. A perui 
hivatalos szervek nagy tisztelettel fo-
gadták és mindenben támogatták a cso-
port munkáját, különösen a helyi Ant-
ropológiai és Régészeti Múzeum ve-
zetése. (A helyi szállodában pedig csak 
“Nazca-papaként” emlegették Zelkót. A 
limai nemzeti könyvtárból elküldtek ne-
kem néhány korabeli újságcikket, ezek-
ben földrajztudós mérnöknek vagy ma-
gyar professzornak nevezték.) 
Zelkóék megbeszélést folytattak Maria 
Reiche német tudóssal is, aki akkor már 
3 évtizede kutatta a vonalak eredetét. 
Zelkó szerint az itthon mintegy 700 ol-
dalnyi kéziratában lefektetett elméle-
te helyességét a kinti vizsgálatok töké-
letesen igazolták. Erről a kutatás végez-
tével nemzetközi sajtókonferencián szá-
molt be.
Zelkó elmélete szerint a Nazca-fennsík 
vonalhálózata a Titicaca-tó és környé-
kének 1:16 arányú térképe. Készítésé-
nek célja szerint pedig ez volt „a világ 
első irányzóasztala, az első háromszöge-
lési műveletek grafikus emléke”, ill. egy 
magas szervezettségű birodalom monu-
mentális térképe”.  Szerinte a vonalhá-
lózat a geodéziából ismert háromszöge-
léssel készült (ahol 3 ismert pont alap-
ján állapítják meg egy 4. pont koordiná-

táit), csak itt az irányokat jelölő vonala-
kat „belevésték” a földbe (azaz: a felszí-
ni sötét köveket 0,3-3 méter szélesség-
ben, a kívánt alakzatban félrerakták, így 
előbukkant a világos altalaj). A vonalak 
közti állatábrázolások pedig a területen 
élő törzsek totemállatai lehettek. Zelkó 
szerint a vonalhálózat segítségével gya-
koroltak azok, akik később majd a biro-
dalom „távközlésében” dolgoztak. (Ezt 
a feltételezését a Titicaca-tó környéki 
romvárosokban talált, keskeny „irányzó-
nyílással” ellátott kőfülkékkel támasztot-
ta alá.)
Elméletét azonban a tudomány nem fo-
gadta el. Zelkó több állítását is cáfol-
ta Kéri András-Lerner János: Egy tér-
kép-elmélet kritikája c. cikke, mely a 
Földrajzi Értesítő 1983/1. számában je-
lent meg (167-170. oldal). Szerintük a 
Nazca-fennsík hálózata nem készülhe-
tett háromszögeléssel, mivel a pontok 
nem alkotnak háromszögeket. A vonal-
hálózat 16-szoros nagyításban szerintük 
bármilyen területre ráilleszthető. Cáfol-
ják a történeti bizonyítékokat is: szerin-
tük a vonalhálózat készítésének ideje év-
ezrednyi idővel megelőzte azt a birodal-
mat, melynek térképét Zelkó felismer-
ni vélte. (Sikerült személyesen felven-
nem a kapcsolatot Lerner Jánossal, aki 
szerint Zelkó a Néphadseregben vég-
zett el egy térképész tanfolyamot, köny-
ve azért jelenhetett meg a Magvetőnél, 
mert a felesége ott dolgozott, a tévéfilm 
pedig szerinte egy hazánkban tanuló pe-
rui diák vizsgafilmje volt.)
Zelkó Zoltán 1930-ban született Püs-

pöktamásiban (családja a mai Kossuth 
utca 89. számú házban élt) és 1992-ben 
halt meg Budapesten. Szüleivel közös 
sírja a püspökmolnári új köztemető dél-
keleti parcellájában található.
További mintegy 600 helytörténe-
ti vonatkozású írás olvasható internetes 
blogomon a http://kugi.blog.hu címen.

Kuglics Gábor

Községünk futballcsapata immár má-
sodik idényében szerepel a megyei II. 
osztály sárvári csoportjában, a negye-
dik hely eddig kiemelkedő eredmény-
nek számít az eddig eltelt idő során. En-
nek megfelelően Sziffer István is biza-
kodó volt:
- A mi csoportunkban két héttel később, 
csak március végén kezdődött a bajnok-
ság. Ennek megfelelően a fiúk felfoko-
zódott hangulatban várták a tavaszi nyi-
tányt a sikeres őszi szereplés után. Jól is 
kezdtünk a tavaszi szezont, de sajnos az 

Továbbra is az élmezőnyben
Hét forduló elteltével az első ötben van a Püspökmolnári KSK futballcsa-
pata a megyei másodosztály sárvári csoportjának tavaszi küzdelmeiben. 
Az idei év eddigi eredményeiről, tapasztalatairól Sziffer Istvánnal, a csa-
pat edzőjével beszélgettünk.

Uraiújfalu elleni rangadót elvesztettük 
egy utolsó percekben kapott góllal, így 
jelen állás szerint úgy néz ki, hogy a do-
bogó harmadik fokáért maradtunk ver-
senyben – mesél az eddigi eredmények-
ről a csapat trénere.
-  Sajnos nagyon sok  sérülés hátráltat-
ta a munkánkat, többek között Kiss Gá-
bor, Horváth Szabolcs, Sziffer Krisztián, 
Mihálydeákpál Bálint és Varga Ádám is. 
a maródiak listáján szerepeltek és szere-
pelnek. Emellett Pados Patrik is szögre 
akasztotta a cipőjét, ezek a dolgok pedig 

mind-mind megnehezítik a dolgainkat. 
Ennek ellenére a srácok minden plusz 
erőt bele adva próbálják hétről-hétre si-
kerrel megvívni a csatákat. Örömte-
li, hogy a csoport góllövőlistáját Sziffer 
István vezeti huszonegy góllal, három-
mal megelőzve gércei vetélytársát – me-
séli az edző, majd az ifjúsági csapatról és 
a támogatókról is szót ejt: 
-  Sikerült Pék Zsolt személyében olyan 
edzőt találni a fiatalok élére, aki hosszú 
távon is segítheti a csapat munkáját. Kü-
lön öröm, hogy a tavaszi szezonban ők 
is a dobogóért küzdenek. Köszönöm a 
csapat nevében a szurkolók támogatását, 
mert elmondhatjuk, hogy nem csak az 
otthoni, hanem az idegenbeli mérkőzé-
sünkre is szép számmal elkísérnek ben-
nünket és biztatják a csapatot.
   Hírözön
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Nyusziváró délután

Tojásfestésben is jeleskedtek a gyerekek

Népes, kreatív  társaság gyűlt össze az asztalnál

Mindenki kedvére simogathatta a tapsifülestHúsvéti mese is várta a legkisebbeket

Ha valami nem megy, óvónéni egyszerre segít A tojás- és nyuszikeresés során senki nem maradt üres kézzel

A Faluház tojásfája ünnepi díszben

A nutellás kenyér nagy sikert aratott


