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Az önkormányzat hírei
A képviselő-testület 2012. január
30-i ülésén a civil szervezetek részére az önkormányzat által biztosított
2011. évi támogatások elszámolásait
megvitatta és elfogadta.
Az étkezési térítési díjak 2012. február 1. napjától változnak:
Óvodás tízórai: 108,- Ft,
ebéd: 271,- Ft, uzsonna: 108,- Ft
Iskolás tízórai: 119,- Ft,
ebéd: 290,- Ft, uzsonna: 119,- Ft
Felnőtt étkezés: 540,- Ft.
Szociális étkezés: 320,- Ft
2012. február 13-án az ÁMK költségvetésének elfogadására Társulási

Tanács ülésén, a körjegyzőség költségvetésének elfogadására együttes
képviselő-testületi ülés keretében került sor.
Az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a temető bővítésére, a
szennyvízberuházás
kivitelezésére
lett elkülönítve pénzeszköz.
2012. február 15. napjától elindult
a munkaügyi központhoz benyújtott
„Startmunka program”, melynek keretében év végéig összesen 5 fő foglalkoztatásához és eszközök beszerzésére biztosítottak keretet, melyből 1 db fűnyírótraktor és utánfutó beszerzése március hónapban 950 ezer forint értékben
megtörtént. A program keretében ön-

kormányzati utak karbantartására, felújítására és az azokhoz kapcsolódó vízelvezető árkok tisztítására kerül sor.
Az önkormányzat a helyi civil szervezetek támogatására ebben az évben
is meghirdette pályázatát, ennek keretében a Községi Sportkör 1 millió
80 ezer, a Nyugdíjas Klub 150 ezer, a
Polgárőrség 120 ezer, a Püspökmolnáriért Egyesület 70 ezer forint támogatásban részesül.
A képviselő-testület a szennyvízcsatorna-hálózat
kivitelezéséhez
szükséges hitel felvételéről folytatott
tárgyalásokat. A legkedvezőbb ajánlatot a TakarékBank ZRT. adta, így 70
millió Ft hitelt az önkormányzat fogja felvenni.
Kissné Mátyás Éva
körjegyző

Beindult a szennyvízprojekt
Immár hivatalosan is elkezdődött Püspökmolnári szennyvízcsatorna-beruházása. Bár a munkagépek már javában dolgoznak, az ünnepélyes projektnyitó rendezvényre március végén került sor.
Prominens személyiségek részvételével tartott sajtótájékoztatót és projektnyitó délutánt a szennyvíztisztító rendszer kiépítéséről Püspökmolnári Község Önkormányzata március 28-án.
A meghívottak között ott volt Kovács
Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke, valamint Harangozó Bertalan, a Vas
Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja.

Az eseményt Rodler Csaba polgármester beszéde nyitotta meg. A falu
első embere kiemelte azt, hogy Püspökmolnári számára már régóta a kitűzött célok között szerepelt a szennyvízelvezetés és tisztítás korszerű megoldása. Elmondta, a jelenlegi projekt teljes költsége több mint 432 millió forint, Ennek nagy részét az Új Széchenyi Terv nyertes pályázatának köszön-

hetően 85%-ban Európai Uniós forrásból valósulhat meg.
Ezután Harangozó Bertalan is beszédet mondott, melyben kihangsúlyozta a környezetvédelem fontosságát, ez a
beruházás pedig nagy előrelépés ennek
helyi megvalósulására.
A rendezvény végül a kivitelezők –
Magyar Aszfalt Kft., Strabag MML Kft.
– projektbemutatásával zárult.
A tervek szerint halad minden

Dolgoznak a gépek

– Jól áll a beruházás menete. Az enyhe tél segítette a kivitelezőket. – kezdte
mondandóját a tájékoztató másnapján
a polgármester. – A projekt kivitelezési munkálatainak határideje ez év szeptember 30-a, majd ezt követően hat hónap próbaüzem után 2013. március
30-án kerül a létesítmény végleges átadásra. A próbaüzem idejére a lakosságnak nem kell fizetni a szennyvíz elvezetéséért. A kivitelezők munkájával kapcsolatban csak pozitív visszajelzést kaptam. Ezúton is megköszönöm a lakosság megértő támogatását, pozitív hozzáállását. Az előre kalkulált lakástakarék-pénztár fizetések nagy része időben
megérkezik a számlára, így ezzel kap-
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csolatos nehézségeink talán nem lesznek. Bízom abban, hogy a hátralékosok is mihamarabb felzárkóznak – zárta
mondandóját a falu első embere.
Dübörögnek a gépek
A kivitelezés kellemetlenebb, gyakorlati oldalával már november óta ismerkedhetnek községünk lakói. A munkálatok a Petőfi utcában kezdődtek, majd
a Dózsa és a Horgász utcákban folytatódtak. A gépek az Úttörő és Béke utcában valamint a Kossuth utca vasútállomás felé eső végén is dolgoznak, egyre
haladva a falu központja felé. Ezt jól jelzik az út mellett kihelyezett korlátozó és
figyelmeztető táblák is.
– Nem egyszerű a munka – osztja
meg velünk tapasztalatait Piri Ottó, helyi vállalkozó, aki csapatával részt vesz a
projekt gyakorlati kivitelezésében. – A
talajvíz nagy ellenfelünk volt, ráadásul köztudomású, hogy a talaj errefelé
rendkívül kavicsos, és ez is megnehezíti
a munkát. Mi a tisztítótelepnél végzett
földmunkák mellett a Dózsa György
utcában dolgoztunk, változó haladási
ütemmel. Volt, hogy könnyedén mentünk előre, több átfúrást tudtunk csinál-

Munkálatok az Úttörő...

Harangozó Bertalan is beszédet mondott a projektnyitó rendezvényen.
Mellette jobbról Kovács Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke, tőle balra
Rodler Csaba polgármester és Antalné Böröcz Edit, alpolgármester látható
ni egy nap alatt, de volt olyan is, hogy
ugyanennyi idő alatt ennek csak a töredékét tudtuk elvégezni – meséli.
A munka tehát gőzerővel folytatódik, és ahogy a polgármester is említette, minden esély megvan arra, hogy a
munkálatok fél év múlva sikeresen befejeződjenek.
Hírözön

„Püspökmolnári szennyvízelvezetésénekés tisztításának megoldása” cím projekt
az Európai Unió támogatásával, a Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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Az iskola hírei
„Minden gondolatunk, minden tervünk azt célozza: hogy lehetne benneteket vidámabbá, életrevalóbbá,
műveltebbé, derekabbá tenni.”
Karácsony Sándor gondolataival köszöntöm a Hírözön minden Kedves Olvasóját. A félévzárás után végzős tanulóink és szüleik egy jelentős döntés elé
kerültek. Az eddigi tervezgetéseket véglegesíteni kellett, a továbbtanulási lapokon meg kellett jelölni a sorrendet. Bízom abban, hogy az érintettek jól döntöttek és április vége felé minden családnál szívesen fogadott személy lesz a
„postás bácsi”.
Februárban megtartottuk a szokásos farsangunkat. Az alsósok szebbnélszebb, ötletes jelmezzekkel rukkoltak
elő. Köszönet jár ezért a szülőknek, s
nem utolsósorban a sok finom süteményért is. A nagyoknak Dj. Szupi produkált fergeteges hangulatú diszkót.
Az elmúlt időszakban is szerveztünk
színházlátogatást a szokásos helyekre:
az alsósok Körmendre; a felsősök Zalaegerszegre utaztak. Örömteli tény, hogy
egyre többen hozzászoknak a színházi
viselkedés írott illetve íratlan szabályaihoz. Ez is csak azt mutatja meg, amit
az iskolában nem győzünk hangsúlyozni: a gyakorlás meghozza a várt sikeres
eredményt.
Az alsósainknak a tavaszi szünet
után újra elkezdődik az iskolagyümölcs
program, míg az iskolánk tanulói ingye-

nesen kapnak minden nap tejterméket
(két nap ízesített ivójoghurtot; tejet,
kakaós tejet valamint karamellás tejet).
Beindítottuk a műanyagkupak-gyűjtő akciónkat is. Mindkét iskolaépületben elhelyeztünk erre a célra egy dobozt, amibe bárki elhozhatja vagy elküldheti a kupakokat. Amennyiben ezt
jótékonysági célra kérik tőlünk, természetesen felajánljuk. Amennyiben a
tanév végéig nem érkezik megkeresés,
úgy továbbhasznosítás céljából értékesítjük.
Tanulóink színvonalas műsorral járultak hozzá az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc tiszteletére megtartott ünnepségéhez, melyet közösen tartottunk Püspökmolnári Község Önkormányzatával.
Az eddig leírtak azt sugallják, hogy az
iskolában nincs is tanulás. Pedig ez nem
így van. A rendszeres felkészülést több
tanulóknál is tapasztalhatjuk, olyan�nyira, hogy az elmúlt hónapokban beindult megyei tanulmányi versenyek-

Újabb elismerés
Tavaly decemberben ismét rangos
elismerésben részesült Varga Lajos,
községünk volt polgármestere, aki
43 éven keresztül egészen 2010-ig az
Püspökmolnári KSK élén is állt.
Varga Lajos neve az utóbbi évtizedekben egybefonódott nemcsak
Püspökmolnári, hanem a megye
sportéletével is, ez utóbbi terén történő szerepvállalását pedig Vas Megyei Sportági Szövetségek Tanácsa a
Vas Megye Sportjáért Életmű Díjjal
honorálta. A díjkiosztó után pár hónappal egy kis múltidézésre kértük a

ről már örömteli eredményekről számolhatok be. A Hevesy György kémiai verseny megyei döntőjében 14. helyezést ért el Török Bálint 7. osztályos
tanuló. A 6. évfolyamosoknak kiírt történelemverseny területi fordulójából
a megyei döntőbe jutott Rába Tibor.
A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei döntőjébe való szereplés
jogát vívta ki Sipos Alexandra és Németh Kata 5. osztályos tanulóink. Ezúton is gratulálok nekik és természetesen gratuláció jár az őket felkészítő nevelőknek is!
Kistérségi szinten jelen vagyunk a
sportversenyeken is. Kiemelném a te-

rematlétikán résztvevők teljesítményét,
akik számos dobogós helyezéssel tértek
haza. Az erről tanúskodó oklevelek az
iskola folyosóján megtekinthetőek.
Remélem a tavaszi szünet utáni történésekről is szívesen számolhatok be az
újság lapjain!
Smolczer Tibor
		
igazgató

sportkör korábbi elnökét.
– A labdarúgásban eltöltött 43 év
alatt különböző osztályokban több dobogós helyezést értünk el, illetve több
bajnoki címet nyertünk. Külön kiemelném az 1992-93-ban, első ízben megnyert, megyei I. osztályú küzdelmeket
– kezdi mondandóját a korábbi elnök.
- Ezt követően kiemelendő még az
NB III-mas szereplés, ahol az első évben a nyolcadik helyen végeztünk, következő évben már harmadikok lettünk. Ezután a Körmenddel közösen
megnyertük az NB III Bakony-csoportját, ám anyagi fedezet hiányában nem
vállaltuk magasabb osztályba lépést.
Szintén emlékezetes a 2000-2001-es
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sport, a labdarúgás. Mivel 2010-ben 20
éves polgármesteri tevékenység után
nem indultam a választásokon, úgy
döntöttem sikeres sporttevékenysége-

met is befejezem – összegzi pályafutását a sportember.
Az elismeréshez gratulálunk!
		
Hírözön

nédzserek, és a szülők is maradandó élménnyel mehettek haza.
Nagy Éva könyvtárvezető szerint
azonban ez még csak a kezdet: kilá-

tásban van egy újabb koncert, valamint előreláthatólag május 12-én községünkbe látogat egy soproni komédiás csoport is.
Hírözön

tani a sertést. Amint lehetett az asszonyok már neki is láttak a resztelt máj elkészítésének, mely a jelenlévők elmondása alapján rendkívül finomra sikeredett. Már a reggeli elfogyasztása közben
magyar muzsika szólt, melyet ezúton is
köszönünk Horváth Lászlónak! Miután mindenki jóllakott folytatódhatott
a munka farkas része. A férfiak a bontószékek mellett serénykedtek, míg asszonyaink a katlanok és gáztűzhelyek mellett készítették a finomabbnál finomabb
disznóságokat. A több mint 200 kg-os
állatot 11 órára szinte teljes egészében
feldolgozták, már csak a hurka illetve kolbásztöltések voltak hátra. Idén is
nagy sikere volt a disznóságoknak és a

pörkölteknek egyaránt. Ezen kívül készült még toroskáposzta, húsleves, és
azt kell mondanom, hogy délutánra az
utolsó falatig szinte minden elfogyott.
Zárásképpen akár csak tavaly községünk polgármestere most is palacsintasütésbe fogott, de idén már segítsége is
akadt, Babos József személyében, aki a
friss palacsintákat megtöltötte és szakszerű mozdulatokkal feltekerte.
Püspökmolnári Önkormányzat Képviselőtestülete nevében köszönetemet
fejezem ki mindazoknak, akik saját idejüket nem sajnálva munkájukkal és támogatásukkal segítették e rendezvény
létrejöttét és lebonyolítását.
Horváth Tamás

Easys a kultúrházban
Hosszú idő után újra könnyűzenei
koncert helyszíne volt községünk művelődési háza: március 24-én szombaton este a szombathelyi Easys-együttes
mutatta be saját szerzeményeit a nagyérdeműnek.
A fiatal zenészek változatos dallamokat, kreatív hangszeres szólókat mutattak be, a repertoárból nem hiányozhatott a gitár, a tangóharmónika illetve a
hegedű sem. Mindez pedig lágy dobok,
és finom női énekhang kíséretében. A
szövegek pedig sokatmondóak voltak,
némelyikük burkoltan taglalt társadalmi, gazdasági problémákat.
Pozitívum, hogy az erős félházas koncert szinte minden korosztályból vonzott látogatókat, így a kisgyerekek, ti-

II. Disznótoros
Püspökmolnári Község Önkormányzata immár második alkalommal, március 17-én tartotta disznótoros rendezvényét. A tavalyihoz képest elmondhatjuk, hogy idén is sikeresen zártuk a napot és egy kis vidámsággal színesítettük a falu lakóinak életét.
A disznóölést a hagyományokhoz híven – na és persze bátorításként – fogópálinkával kezdtük. Amikor már úgy
éreztük, hogy kellő erőt gyűjtöttünk, a
disznóól felé vettük az irányt, hogy becserkésszük az alapanyagot. A böllér és
segítői határozottan, és rutinos mozdulatokkal tették a dolgukat, míg a női szektor a vért csomómentesre keverte, előkészítve azt a délutáni hurkatöltéshez.
Mire a focipályára érkezett a sertés,
már a katlanokba fortyogott a víz, és rögtön kezdődhetett is a perzselés. Amikor
a jószág bronzbarnára sült kezdetét vette a mosás, előkerültek a gyökérkefék,
vizesedények és a szorgos kezek pillanatok alatt tisztára csutakolták a disznót.
A tisztítás után az állatot a rendfára
húzták és Békefi Árpád elkezdte bon-
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Hajómalom a Rábán 1766-ban
A folyók, patakok mentén élők régtől
fogva próbálták kihasználni a víz erejét a gabona őrlésére. Így volt ez térségünkben is: a Rábán, sőt még a jóval kisebb vízhozamú Sorok-patakon is malmok sorakoztak. A középkorban Molnáriban is malom állt; a molnár mesterségről kapta nevét a község birtokos
családja, sőt a falu is. A 20. században
pedig Püspökiben működött a Martonféle vízimalom. A mostani cikkemben
egy 18. századi eseményt mutatok be:
a molnári hajómalom megépítésének
szerződését.
1766. április 28-án kötött kontraktust Molnári földesura, Sallér (II.) István és Gáspár Mihály molnármester.
Ennek első pontjában az uraság rögzíti, hogy a molnárnak egy – épületekkel

ellátott – jobbágytelket ad át, „mely vagyon az Rába-parton, hozzá tartozandó kertével és circumferentiájával (tartozékával) egyetemben”. Ezért a molnár
8 forint árendát (azaz: bérleti díjat) fizet. Továbbá a molnár teljes szabadságot kap a földesúrtól arra, hogy a Rábán hajóra egy vízimalmot építsen. A
malmot a molnár köteles még abban az
évben megépíteni, és „mihelyst kereke
eörlésre meg fordul” (azaz: működésétől kezdve), Gáspár Mihály évente további 8 Ft-ot fog fizetni. Az uraság kiköti, hogy neki elsőbbsége van az őrlésnél,
de a molnárnak járó vámot ő is megadja. Előírja, hogy a molnár a malmot köteles jó karban tartani, ha pedig a tűz
elemésztené, akkor köteles azt a saját
költségén megépíteni, ahhoz fát az ura-

ság az erdeiből nem ad. Ha pedig Gáspár Mihály vagy örökösei rossz gazdái
lennének a malomnak, akkor a Sallércsalád jogosult a malmot tőlük – az akkori értéket kifizetve – visszavenni.
A szerződés második pontjában a
molnármester elfogadja a fenti előírásokat és az abban megfogalmazott földesúri joghatóságot. Végül mindketten
aláírták a két példányban készült iratot:
Sallér István a saját kezű aláírásával, az
írni nem tudó Gáspár Mihály pedig a
neve után tett keresztvonással.
Hogy a malom elkészült-e abban az
évben, ill. hogy meddig állt fenn, mi lett
a sorsa, az további kutatást igényel.
Kuglics Gábor

A Püspökmolnáriért Egyesület hírei
Egyesületünk idei első jelentős programja a Prinz Gyula-megemlékezés és
Földrajzverseny volt. Erre immáron kilencedik alkalommal került sor. Az idei
esemény apropóját az adta, hogy hazánk jeles felfedező földrajztudósa 130
éve született a molnári vasútállomáson.
Az iskola előtt kezdődött megemlékezés során koszorút helyezett el a földrajztudós emlékművén Rodler Csaba polgármester, a Prinz Gyula ÁMK
diákjai és a Püspökmolnáriért Egyesület. Ezután a vasútállomás épületén
lévő emléktáblát is megkoszorúztuk.
A földrajzverseny díjkiosztójára már a
kultúrházban került sor. Pék Hajnalka földrajztanár ismertette a vetélkedő feladatait, majd sor került a díjak kiosztására. A végeredmény: 1. Szabó Tímea, 2. Török Bálint, 3. Nagy Szilárd, 4.
Korándi Milán, 5. Kránitz Zsófia, 6. Szabó Tamás, 7. Pásti Tünde, 8. Hermán Alíz,
9. Holczer Zsolt, 10. Frank Kornélia, 11.
Márkus Zoltán, 12. Antal Bálint, 13. Kolompár Dániel, 14. Meskó Kíra, 15. Kallós Amanda. Ezúton is gratulálunk nekik!
A diákok értékes ajándékokat vehettek át: könyveket, ismeretterjesztő folyóiratokat, filmeket, térképeket, stb.
Az ajándékokból az iskolai és a községi könyvtárnak, ill. a vetélkedőt lebonyolító tanárnőnek is jutott. Az első
három helyezett és a földrajztanár mo-

zijegyet is nyertek. A díjakat az alábbi kiadók bocsátották rendelkezésünkre: A Földgömb c. magazin, RF Hobby Kft. (3. évezred és Látkép c. lapok),
Explorer magazin, TOPOMAP Kft.,
Premiermédia Kiadó, Dekameron Kiadó, PannonCart Kft., Kornétás Kiadó
(Hegyisport és Turista magazin), MG
Bt., BKL Kiadó, Ketzal Kiadó (Magyar
szemmel útikönyvek), Népszabadság
Kiadó Zrt., Kőszegfalviné Pajor Klára,
Magyar Földrajzi Múzeum, Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Cinema
City Savaria Plaza. Köszönjük nekik a
nagylelkű felajánlásokat!
A rendezvény a Prinz Gyula életét és
tudományos munkásságát bemutató kiállítás megtekintésével ért véget. A rendezvény kapcsán a Vas Népe is cikket közölt Prinz Gyula életének mai üzenetéről.

Ezt követően a március 15-i megemlékezésre készültünk. Fiatalok bevonásával Kossuth-nótákat tanultunk be, és
fáklyás sorfalat állva énekeltük el őket.
A sorfalat tizennégy fiatal alkotta. Külön öröm, hogy a megemlékezésről távozó közönség velünk énekelte a „Gábor Áron rézágyúját”, a „Kossuth Lajos
azt üzente” és a többi Kossuth-nótát!
Egyesületünk a helyi önkormányzat pályázati kiírásán indult, ahol 70.000 Ft-ot
nyertünk. Ezt iskolai drogprevenciós előadásra, helytörténeti vetélkedőre és ismeretterjesztő előadások szervezésére fordítjuk.
Egyesületünk idén is gyűjti az adó
1%-os támogatásokat, amit a falu javára
használunk fel. Aki teheti, kérjük segítse ezzel a munkánkat!
Adószámunk: 18893249-1-18
Kuglics Gábor

PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN

Nemzeti színekbe öltöztünk
Évek óta hagyomány, hogy községünk lakói ünnepséggel készülnek a magyar szabadság egyik
nagy napjára, március 15-re. Ez
idén sem történt másképp.
Mivel idén az ünnep hosszú hétvégre esett, kicsivel több idő akadt a készülődésre is. A falu utcáit villanyoszlopokra kitűzött piros-fehér-zöld lobogók
díszítették, amelyek talán még emelkedettebbé varázsolták a megemlékezésre
igyekvők hangulatát.
A művelődési ház nagytermében a
Himnusz eléneklése után az általános
iskolások műsorára került sor, akik jelenetekben elevenítették fel, miként élte
meg a szabadság napját, és az utána következő hónapokat a márciusi ifjak és az
egyszerű magyar polgárok.
A műsor után Rodler Csaba, községünk polgármestere mondott beszédet,
melyben kihangsúlyozta: egy nemzet
annyi áldozat árán kivívott szabadsága,
szuverenitása nem szabad, hogy csorbát szenvedjen, nem szabad, hogy idegen kéz érintse.
A Szózat eléneklése után a hazainduló ünneplőket Kossuth-nótákat éneklő,
helyi fiatalokból álló fáklyás sorfal búcsúztatta.
Hírözön
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Folytatódik a pontvadászat
Március eleje óta ismét focimeccsre látogathatnak a püspökmolnári sportbarátok, elkezdődtek ugyanis a
megyei II. osztály szombathelyi csoportjának küzdelmei. A mieink szépen gyűjtögetik pontjaikat, ez egyaránt igaz a felnőtt és ifjúsági csapatra is.
Első öt tavaszi meccséből négyet
megnyert a Püspökmolnári KSK felnőtt focicsapata. Az áldozatok sorrendben: Spari, Herény, Gyöngyöshermán
és Szentpéterfa, s bár Felsőcsatár ellen kapitulált a csapat, a tabellán így is
az előkelő ötödik helyet foglalja el. Ráadásul a dobogóra is jó esélye van a fiúknak, hiszen azonos pontszámmal
rendelkeznek, mint a harmadik helye-

zett Felsőcsatár, és a második Újperint
is csak három egységgel előzi meg őket.
A csapat jó szereplésében nagy érdemei vannak a télen érkezőknek, Káldi
Ottónak ( Jánosháza), Janek Dávidnak
(Perenye) illetve Fazekas Balázsnak
(Király SZE), ám a régiek is becsülettel odateszik magukat a mérkőzéseken.
Ugyanez igaz az ifjúsági csapat tagjaira is, akik öt forduló alatt nyolc pontot

gyűjtöttek össze, s bár továbbra is a tabella alsó régiójában foglalnak helyet,
az őszi félszezonhoz képest mindenképpen fejlődés tapasztalható mind játékukban, mind mentalitásukban.
A tavaszi szezonból még tíz forduló
van hátra, a bajnokság várhatóan majd
júniusban ér véget.
Hírözön

A bajnokság állása (a 20. forduló után)
Vas megyei II. osztály, Szombathelyi csoport
Felnőtt bajnokság

A bajnokság állása (a 20. forduló után)
Vas megyei II. osztály, Szombathelyi csoport
Tartalékbajnokság

