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Évértékelő
Tisztelt Püspökmolnáriak!
Itt az év vége, ismét visszatekintünk az elmúlt esztendőre.
Számvetést készítünk, áttekintjük hogy a közösen elvégzett

munka milyen eredményeket hozott településünknek és melyek a
ránk váró legfontosabb teendők,
melyeket a 2018-as esztendőben
el kell végeznünk.
Az elmúlt években végrehajtott jelentős infrastrukturális fejlesztések ellenére a legfontosabb
eredménynek azt tartom, hogy
hagyományainkat
megőrizve
pezsgő kulturális életet sikerült
kialakítanunk. Rendezvényeink
száma tovább gyarapodott, a látogatottságuk terén pedig újabb
rekordok születtek.
Itt kívánom megemlíteni a helyi civil szervezetek munkáját,
akik - az egyesületi feladataikon
túlmenően - évek óta jelentős
szerepet vállalnak rendezvényeink lebonyolításában, megvalósításában.
Köszönet illeti mindazokat,
akik szervezőként vagy résztvevőként valamilyen formában
gazdagították a helyi közösségi
életünket, kulturális rendezvényeinket!
A közmunkaprogram nyújtotta lehetőségeket továbbra is

igyekszünk kihasználni, lehetőséget biztosítva mindazok számára, akik valamilyen munkával
kívánnak jövedelmet szerezni
mindaddig, amíg a versenyszférában nem sikerül elhelyezkedniük. Munkájukkal értéket teremtenek községünkben. Nekik
köszönhetően folyamatosan kulturált, rendezett képet mutat településünk.
Nagyon sok zöldterülettel rendelkezünk, melyek karbantartása
komoly kihívás elé állít bennünket. Az elmúlt időszakban sok
virágot és dísznövényt ültettünk,
melyek folyamatos ápolást gondozást igényelnek.
A 2017-es esztendőben is nagy
figyelmet fordítottunk arra, hogy
településünk lakói közül kinek
milyen formában tudunk segítséget nyújtani. Az elmúlt években folyamatosan növeltük a
támogatások mértékét, idén pedig az iskolakezdési támogatást
dupláztuk meg az általános és a
középiskolai diákjaink részére.
Továbbá felsőoktatásban nappali képzésben induló diákoknak
egyösszegű, hatvanezer forintos
támogatást adtunk.
Szociális tűzifát az elmúlt
évekhez hasonlóan még karácsony előtt sikerült eljuttatnunk
a rászorulóknak, nagyobb men�nyiségben, mint az előző évben.
A támogatások körét idén sikerült tovább bővíteni. Településünk 65. életévét betöltött lakosainak nyújtottunk karácsonyi
települési támogatást, tízezer forintnyi összeggel.
Végül, de nem utolsó sorban
essék szó az elmúlt évben végrehajtott fejlesztésekről, valamint
az elnyert pályázatoknak köszönhetően a 2018-ban elkezdődő, megvalósuló beruházásokról
is. Ez évben a faluház tetőszerkezete megújult, ezzel a cserép-
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fedéssel, remélem, hosszú időre
megvédjük a felújított épületet a
beázástól, továbbá az épület esztétikai képe is tovább javult.
A temetőben megtörtént az
urnafal kialakítása. Ehhez kapcsolódóan egy térköves felület
lett kiépítve, mely lehetőséget
nyújt későbbiekben még két urnatömb elhelyezésére, ezzel is
lehetőséget kívánunk nyújtani
az átalakulóban lévő temetkezési
szokásoknak.
A temető bejáratához esztétikus, kovácsolt mintázatú kapukat szereltek fel. A beruházás
során mindvégig törekedtünk
arra, hogy minőségi anyagokból
dolgozzanak a szakemberek.
A horgásztavunk parkosítási
munkálatai időjárás függvényében, év elején fognak indulni,
hogy a horgászati szezon indulásakor egy megszépült környezet
fogadja a pecázni és a pihenni
vágyókat.
Az ivóvíz minőségének javítására nyertünk jelentős támogatást Rábahidvéggel közösen.
Ebből az összegből egy új kút
fúrására kerül majd sor, továbbá
korszerű víztisztító berendezések építenek be, tovább növelve
a lakosság minőségi ivóvízzel
történő biztonságos ellátását.
Szintén egy konzorciumban
beadott pályázatnak köszönhetően - melynek bírálata december végén történt - lehetőséget
kaptunk egy mezőgazdasági
munkagép és annak függeszthető tartozékainak beszerzésére.
Az orvosi rendelő és védőnői
szolgálat kialakítására elnyert
támogatást a kincstár már folyósította számunkra. Jelenleg az
engedélyezési eljárás van folyamatban.
Bízom abban, hogy hamarosan meg tudjuk indítani a közbeszerzési eljárást, és a tavasz
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beköszöntével megtörténhet az
első kapavágás, elindulhatnak a
gyakorlati munkálatok.
Úgy látom, hogy a közösen
elvégzett munka jelentős eredményeket hozott számunkra, az
összefogásnak köszönhetően pedig egy dinamikusan fejlődő település lett Püspökmolnári..
Ezért meg szeretném köszönni
mindazok munkáját, akik a kitűzött céljaink elérésében sokat fá-
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radoztak, lelkiismeretes munkát
végeztek, sokszor szabadidejük
terhére.
Köszönöm a képviselő-testület
tagjainak, az intézmények vezetőinek és dolgozóinak, a civil
szervezetek vezetőinek és tagjainak, háziorvosunknak, az önkormányzat dolgozóinak valamint
a közös hivatalt irányító jegyző
asszonynak.
Köszönöm mindazon magán-

személyek segítségét, akik programjaink
megszervezésében,
megvalósításában közreműködtek, aktívan részt vettek.
Végezetül szeretném jókívánságaimat kifejezni Püspökmolnári minden lakosának. Szeretetteljes, sikerekben és egészségben
gazdag békés boldog új esztendőt kívánok mindannyiuknak!
Rodler Csaba
polgármester

Településünk hírét vitték
2017 augusztusában harmadik alkalommal rendezték meg
a Gyüttment fesztivált, melynek ez alkalommal Oszkó adott
helyet. A fesztivál a vidéki élet
propagálásán keresztül a falusi
kultúra és az ehhez kapcsolódó népi mesterségek, kézműves
hagyományok ápolását
tartja fontosnak, kiegészítve a mese, a zene és
a tánc világával.
Püspökmolnári
is
meghívást kapott a rendezvényre, mely során
Kuglics Gábor helytörténészünk a falu múltjával kapcsolatosan az
általa írt könyvet mutatta be. Babos Vince az
asztalos szakma világába
kalauzolta az érdeklődőket, akik láthatták, hogyan készítették régen a
csapolásokat, hogy használták a gyalut, a kézi fúrót, a legbátrabbak ki is próbálhatták a régi
szerszámokat. Emellett bemutatkozott községünk horgoló klubja
is, valamint a régi, hagyományos
ízek felelevenítéseként asszonyaink vasi dödöllével kínálták az idelátogatókat, melynek nagyon nagy
sikere volt. Összességében egy jó

hangulatú rendezvénynek lehettünk a résztvevői, melyre nem csak
az országból, hanem külföldről is
érkeztek és a napi látogatószám
meghaladta a 2000 főt.
Községünk első alkalommal vett
részt a polgármesterek főzőversenyén, amelyet az I. Megyenap ke-

különdíjat, valamint az első alkalommal versenyzők között is a
legjobb helyezést kaptuk. A vargányás szarvaslábszár füstölt csülökkel, vasi dödöllével meghozta
a nem várt sikert, így elhozhattuk
közel harminc csapat közül az
első helyért járó vándorserleget!

retein belül rendeztek meg a Szajki-tavaknál 2017. augusztus 20-án.
Már kora reggel tábort vert a
csapat és a nevezést leadva nekilátott a bográcsétel elkészítésének. A jó hangulat mellett
rendkívül eredményesen zártuk a
versenyt! Püspökmolnári elnyerte a legfinomabb vadétekért járó

Gratulálunk a csapatnak és köszönjük az önzetlen munkát!
A Megyenap programjaként
elmondhatjuk, hogy falunk két
lakója Herényi Barbara és Piri
Vivien közös produkciójával
szórakoztatta a megyenapra kilátogató közönséget.
Horváth Tamás
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Az önkormányzat hírei
Az
adósságkonszolidációban
nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására meghirdetett sikeres pályázatnak köszönhetően
felújításra került a faluház tetőszerkezete. A temetőben a temetőkapuk cseréjére, valamint a
gránit alapanyagú urnafal és ehhez kapcsolódó térkövezésre került sor. A beruházás összköltsége
11.118.000,- Ft, ebből a vissza
nem térítendő támogatás összege
10.000.000,- Ft.
2017. október 15. napjától az
urnafalon az önkormányzat a
hamvak elhelyezéséhez fedlappal
ellátott urnafülkéket biztosít 25
év időtartamra.
Az egyes urnafülke díjtétele
40.000,- Ft, a kettes urnafülke
80.000,- Ft. Az eltemettetőt terheli továbbá meghatározott - aranyozott betűkkel Script02 - be-

Ünnepi várakozás

tűtípussal a fedlap feliratoztatása.
Az önkormányzat 57 m3 men�nyiségű tűzifa megvásárlásához
kapott keretet, melynek szétosztása és kiszállítása megtörtént. A
tűzifa támogatásban helyi rendelet
alapján elsősorban azok a kérelmezők jogosultak, akik rendszeres
pénzellátásban részesülnek – foglalkoztatás helyettesítő támogatás,
települési támogatás, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmén jogcímen – és háztartásában az egy
főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori összegének 200 %-át
(57.000,- Ft-ot), egyedül élő esetén 250 %-át (71.250,- Ft-ot).
Ebben az évben lehetősége nyílt
az önkormányzatnak karácsonyi
települési támogatás biztosítására. Ennek keretében – a szociális rendelet módosításával - az
időskorúak – tárgyévben 65. élet-

várták a nagyérdeműt -fellépett a
helyi énekkar, majd óvodásaink és
alsós, valamint felsős iskolásaink is
műsorral készültek. A közös ének
ezúttal sem maradhatott el, majd
– immár az udvaron – képekből
összeállított videó segítségével
idézhettük fel Püspökmolnári
néhány vers kísérte, majd Rodler emlékezetes közösségi eseményeCsaba, községünk polgármestere it a 2017-es esztendőből. Időközköszöntötte ünnepi gondolataival ben a halászlé is elkészült, emellett
a résztvevőket. Az orvosi rendelő még sült kolbász is várta azokat,
melletti sátorban idén is forralt akik megéheztek volna a finom
bor, tea és zsíros kenyér várta az falatokra. A forralt bort és teát a
érdeklődőket az este hátralévő ré- helyi önkéntes tűzoltók árulták,
az iskola szülői munkaközössége
szében.
Két hét múlva, december 16-án pedig szebbnél-szebb díszekkel és
került sor a hagyományos kará- dekorációkkal csábították vásárcsonyváró rendezvényre, amely lásra a résztvevőket.
Az este végül énekléssel, jókedebben az évben is szépszámú közönséget vonzott a faluházhoz. vű beszélgetéssel zárult.
Hírözön
Odabenn kulturális programok

Püspökmolnáriban már régóta nem múlhat el az advent anélkül,
hogy az önkormányzat a helyi közösségekkel karöltve ne programok sokaságával próbálja meg meghittebbé, bensőségesebbé tenni
az ünnepi várakozást. Ennek megfelelően 2017 végén is sor került
két főbb eseményre, amelyek nélkül ma már elképzelhetetlen községünk hangolódása a szeretet ünnepére.
December 2-án, szombaton
délután, a csípős hideg ellenére
is sokan gyülekeztek a faluház
udvarán, hogy részt vegyenek a
falu karácsonyfájának feldíszítésében. Nem kellett sok időnek
eltelnie, míg az erős markú férfiak közreműködésével helyére
került fenyőfa és a betlehem is. A
szebbnél-szebb díszek ezúttal is
az asszonyok segítségével kerültek a fára, majd ahogy besötétedett, első adventi gyertya fénye is
felcsillant. Az énekkar előadását

évét betöltött személyek részére
10.000,- Ft összegű támogatás
kifizetésére kerül sor. A támogatásra azok jogosultak, akiknek
családjában az egy főre jutó havi
jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 600%-át – 171.000,- Ftot - nem haladja meg.
Az étkezési térítési díjak 2018.
január 01. napjától az alábbiak
szerint változnak:
Felnőtt étkezés intézményi térítési díja 650,- Ft-ra – 25 Ft-tal
– emelkedik.
Óvodás tízórai: 207,- Ft, ebéd:
479,-Ft, uzsonna: 182,- Ft. • Iskolás tízórai: 240,- Ft, ebéd: 531,Ft, uzsonna: 214,- Ft. •Szociális
étkeztetés térítési díja: 430,- Ft.
Eredményekben gazdag boldog
újévet kívánunk valamennyi olvasónknak!
Kissné Mátyás Éva
jegyző
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A fa díszítéséből sokan kivették a részüket

A karácsonyi vásárra zsúfolásig megtelt faluházunk udvara

Iskolánk felső tagozatosainak előadása

Karácsonyi dalcsokor énekkarosaink előadásában
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Idén is rövid műsor kísérte a karácsonyfa és a betlehetem felállítását

Az ünnepség műsorait nagy érdeklődés övezte

Rodler Csaba polgámester (jobbról) és Békefi Árpád ezúttal
is ínycsiklandozó halászlevet főzött a vendégeknek

Ovisaink pásztorjátékkal készültek
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Szép jubileumhoz érkezett községünk háziorvosa

Húsz éve a püspökmolnári betegek szolgálatában
Talán minden túlzás nélkül állíthatjuk, az elmúlt két évtizedben dr. Bakó Ildikó neve egybeforrt Püspökmolnári és Rábahídvég községekkel. A páciensek körében közkedvelt és elismert szakembert nemrégiben
önkormányzatunk köszöntötte, elismerve a falu betegeinek gyógyulásáért tett áldozatos munkáját. Településünk háziorvosával tapasztalatairól, pályájáról és a nemsokára felépülő egészségházról is beszélgettünk.
- Húsz év meglehetősen hosszú idő,
s bár lehet, nem könnyű visszaemlékezni, fel tudná idézni az első püspökmolnári rendelésének napját?
- Húsz év tényleg hosszú idő,
így az első napomra nem emlékszem, de arra igen, hogy nagyon
vártam, hogy a kórház után vidéken dolgozhassak, nekem ez volt
az álmom. A diploma megszerzése
után ezért is szerettem volna egy
olyan helyen dolgozni, gyakorlatot
szerezni, ahol a legszélesebb beteganyaggal dolgozhattam. A napi
ellátásba a sürgősségi ellátás is beletartozott, ezért elmondhatom,
hogy sokat köszönhetek a szombathelyi Markusovszky Kórház III.
sz. Belgyógyászati Osztályának. A
terep azonban nem volt ismeretlen
számomra, hiszen rokoni szálak is
fűznek a faluhoz, gyerekkoromban
is sok időt töltöttem itt, illetve az
egyetem után be is dolgoztam ebbe
a körzetbe helyettesítő orvosként.
- Milyen nehézségekkel kellett
szembenéznie egy háziorvosnak
anno a 90-es évek végén, ha egy új
körzetbe került?
- Nem gondolom, hogy a 90-es
években nehezebb lett volna elkezdeni a praktizálást, mint manapság.
A háziorvoslás szépségét az adja,
hogy az orvos jobban belelát a betegek családi-, és betegségtörténetébe,
ami adott esetben megkönnyíti, de
meg is nehezítheti a menedzselésüket. Szerintem ez jelenthet nehézséget egy új környezetbe kerüléskor.
- Minden túlzás nélkül állítható,
hogy betegei körében nagy népszerűségnek örvend. A bizalom kiépítése
miként érhető el valamint milyen

egyéb kvalitások kellenek a már meglévő szakmai tudás mellett?
- A bizalom itt is, mint az élet
más területein hosszú folyamat
útján alakul ki. 1989-ben kaptam
diplomát, azóta azt vallom, hogy
„a hobbim a munkám, a munkám
a hobbim”. Próbálok a legjobb
tudásom szerint eljárni minden
esetben, és ha kell, konzíliumot
kérek egyéb szakorvosoktól, hogy
a betegek a lehető legjobb ellátást
kapják. Én is emberből vagyok,
így nyilván nem mindenkivel
ment egyszerűen a bizalmi viszony kiépítése, de próbálok mindenkihez pozitívan hozzáállni.
- Manapság az egészségügy, és a
hozzá kapcsolódó szolgáltatások megítélése inkább negatív, mint pozitív.
Mint bennfentes, hogy látja, milyen
változások lennének szükségesek ahhoz, hogy a háziorvosi és kórházi ellátás minősége egyaránt javuljon?

Dr. Bakó Ildikó 2017-ben a címzetes
főorvosi címet is átvehette

- A mai magyar egészségügyben
a legégetőbb probléma az idő- és
pénzhiány. Túlterhelt a rendszer,
hosszúak a várólisták, aminek sokszor a betegek isszák meg a levét.
Sajnos az egészségügyi dolgozók is
csak emberek, így ebben a hajtásban nem tudnak annyi időt szánni
egy-egy betegre, amennyit kellene.
Én magam is 90-100 beteget látok
el napi szinten, ami számomra is
sokszor megterhelő, mert sokszor
plusz szakorvosi vizsgálatokat is
csinálok a betegeim számára, amik
nem tartoznak az állam által finanszírozott feladatkörömbe. Értem
ezalatt az EKG készítését, műtét
előtti belgyógyászati szakvizsgálatokat, egyéb betegségeket kivizsgálások intézését, illetve a vérminták
helybeni levételét.
- Községünkben idén kezdik el az
új egészségház építési munkálatait.
Milyen távlatokat nyithat ez a helyi
betegellátás számára?
-Számomra a pozitívumot az
egészségházzal kapcsolatban az jelenti, hogy a védőnővel egy helyen
dolgozhatunk tágasabb, modernebb
körülmények között. A rendelő
kialakításával kapcsolatban az én
véleményemet is kikérték, így volt
szerencsém egy-két ötlettel hozzájárulni a majdani végeredményhez.
- Immár két évtizede gyógyítja a
püspökmolnári és rábahídvégi pácienseket. Milyen célokat lehet ennyi
idő elteltével is bátran kitűznie egy
orvosnak?
- 20 év hosszú idő, sok mindent
megéltünk ezalatt az idő alatt az
asszisztensnőmmel, Sejber Tiborné Jutkával, akinek ezúton is sze-
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retném megköszönni áldozatos
munkáját! Idén mindkét falutól
kaptam elismerést az itt töltött
évekért, ami nagyon jólesett. Célunk továbbra is ugyanaz: betegeink lelkiismeretes ellátása.
Palkó Zsolt

Az óvoda hírei
„Néha, titokban zörren a szél”
A kánikulai napokkal teli nyári szünet utána a falu utcái újra
benépesültek: óvodába, iskolába
siető gyermekek és az őket kísérő
szülők képe fogadott bennünket
reggelente.
Intézményünkbe jelenleg huszonnyolc kisgyermek jár, közülük
nyolcan lépték át először az óvoda

küszöbét. Az elkövetkezendő hónapokban még két kisgyermeket
várunk, így létszámunk az átlagosnak magasabbnak mondható. Az
újak hamar megszokták a légkört,
hiszen esztétikus, igényeiknek megfelelő környezet várta őket. Az őszi
évszaknak megfelelően feldíszített
csoportszobába áhitattal, csodálkozva, és kicsit elvarázsolva léptek
be gyermekeink. Szeptember elejétől már lázasan készültünk a szüreti
felvonulásra, amely sajnos a rossz
időjárás miatt végül elmaradt.
Október és november hónapokban mindennapjainkat már a télre
történő készülés határozta meg.
December elején ünneplőbe öltözik az egész óvoda, mindannyian
nagy izgalommal várjuk a Mikulás
bácsit. Vidáman énekelgetjük a
Mikulás-váró dalokat és mondjuk
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a mondókákat:
„Eső szitál, hull a hó
Hol késel már, Télapó.”
Miután elköszöntünk a Nagyszakállútól, közösen készültünk
tovább, együtt vártuk a szeretet
ünnepét, a karácsonyt. A hagyományoknak megfelelően idén is
nagyon szép műsorral készültünk
községünk karácsonyváró ünnepségére, mely idén is elvarázsolta
a közönséget. Gyermekeink nagyon ügyesen szerepeltek, előadásunk színvonalasra, egyúttal
meghatóra sikeredett.
Emellett az óvodai karácsony
is lázas készülődés jegyében telt,
hiszen a szeretteiknek szánt ajándékok elkészítésébe gyermekeinket is bevonjuk. Így aztán azt is
megtapasztalhatják, hogy nem
csupán kapni, hanem adni is nagy
öröm. Sokat beszélgettünk az ünnepekhez kötődő szokásokról is.
Nagyon sok verset, éneket tanultunk a gyerekekkel, mely áthatotta egész óvodai életünket, bensőséges hangulat alakult ki.
Alig aludtak ki karácsony fényei,
máris lázas izgalommal készülünk
a hagyományos farsangi ünnepségre, melyre februárban kerül majd
sor a helyi faluházban. Gyermekeink vidáman mondogatják, hogy
milyen jelmezbe szeretnének öltözni, hiszen mindenkinek megvan
a kiválasztott szerepe, így ilyenkor
minden megváltozik egy kicsit.
A 2018-as évben is arra törekszünk, hogy gyermekeink számára minél tartalmasabbá tegyük az
óvodai életet és minél szebb, esztétikusabb környezetben töltsék
mindennapjaikat. Megpróbáljuk
elérni, hogy a kicsik úgy tekintsenek intézményünkre, mint második otthonukra.
Ebben bízva kívánunk mindenkinek sikerekben gazdag, békés,
boldog új esztendőt!
Pék Józsefné

Az általános
iskola hírei
A vakációnak a nyárral együtt vége,
újra meg kellett barátkozni azzal a gondolattal, hogy szeptember elsejével elkezdődik egy új tanév. Mindenki másként
élte meg a Prinz Gyula Általános Iskola
2017. augusztus 31-én megtartott tanévnyitó ünnepségét. Az első osztályosok és
szüleik természetesen kicsit aggódva, a
végzőseink pedig azzal a tudattal kellett még ha ezen a délutánon nem is érzékelték – szembesülniük, hogy a félév végére
megfelelő döntést kell hozni a „hogyan
továbbról”. Szeretném köszönteni az új
első osztályban érintett anyukákat, apukákat, köszönöm, hogy a mi iskolánkat
választották, hogy gyermekeik elindulhassanak egy hosszú, ám nem könnyű
út megtételére. A tanévnyitón elhangzott
ígéretemet fenntartom: ezt az utat csak
közös egyetértésben érhetjük el.
Az idei évben 94 tanuló oktatását és
nevelését 12 pedagógus törzstagként, 3
kolléga a tankerületből és 1 kolléga óraadóként biztosítja.
A tanév során kitűzött céljainkból és
feladatainkból néhányat kiemelnék, amihez a szülők segítségét kérném, kérnénk:
A tanév feladatainak megvalósítása érdekében a tantárgyak és az egyéb
foglalkozások tematikájában az elmúlt
tanévek tapasztalatai alapján kiemelt
hangsúllyal szerepel:
• Az alapkészségek hatékony, stabil és
módszeres megalapozása.
• A kompetencia alapú oktatásrendszer továbbfejlesztésére törekszünk.
• A szövegértés fejlesztése tanórákon
és tanórán kívül. Az olvasási és írástechnika folyamatos fejlesztése.
• Az olvasás iránti érdeklődés fokozása.
• A tanulók kommunikációs képességeinek sokoldalú fejlesztése. Beszédfejlesztés: a helyes, kulturált, választékos
kifejezőképesség kialakítására törekvés.
• A tehetséges tanulók fejlesztése, képességeik, készségeik kibontakoztatásával. Lehetőség teremtése tehetségük
bemutatására, versenyeztetésre.
• A képességhiányos tanulók kiszűrése, felzárkóztatásuk megszervezése. A
különleges gondozást igénylő tanulókkal, a magatartási problémával rendelkező tanulókkal való egyéni bánásmód
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alkalmazása.
• A tanulási motiváció erősítése.
• Méréseink, eredményeinek elemzése, közzététele, értékelése
• Az IKT eszközök elérhetőségének
korszerűsítése.
A tanév kezdete óta nagyon sok programon vehettek részt tanulóink. Természetesen a legfontosabb teendőnk a
tudás megszerzése, átadása, amire egyelőre meg vannak a lehetőségeink. Az
őszi szünetig mindenkinek volt arra alkalma, hogy a tapasztalatait felhasználja
a hogyan továbbról.
A tanév első napjaiban Bakler Balázs
közvetítésével meglátogatott bennünket
a Fradi Suli Program keretében két ferencvárosi sportoló, Nagypál Fatima és
Varga Ádám, akik a tanulás és a sportolás összhangjára hívták fel a figyelmet.
Iskolánk 6. és 8. osztályos tanulói
szeptember 18-tól 20-ig Zánkán tölthettek három napot "Az őszi igazolt
hiányzás" Erzsébet Tábor keretében,
amelyről kellemes élményekkel távoztak - csak az a fránya időjárás ne szólt
volna közbe.
Ahogy a korábbi években, úgy idén is
csatlakozott iskolánk az európai diáksport napja rendezvényhez, amelynek
lényege, hogy a kontinens tanulói egy
időben végeznek sporttevékenységet.
Az is egységes, hogy az esemény minden résztvevő iskolában az évszámnak
megfelelő méternyi (idén 2017) futással
indul. Ezután a diákok választhatnak a
különböző sportok közül. Ennek megfelelően iskolánkban pénteken délután
az alsó tagozatosaink különböző atlétikai- , ügyességi- és sorversenyeken
vehettek részt, míg a felsőseink labdarúgásban, kosárlabdában, asztaliteniszben, tollaslabdában, frizbiben, tekében,
petanqueban, dartsban és asztali fociban
próbálhatták ki magukat.
Magyarország történelme bővelkedik
szomorú eseményekben. Ezek egyike
1849. október 6., amikor a szabadságharc leverése után az osztrákok Aradon
kivégezték a tizenhárom magyar honvédtisztet. A felső tagozatos diákjaink
verssel, zenével, énekkel és mécsesekkel
emlékeztek meg az eseményről. A történelmi háttérről, a vértanúk napjainknak szóló üzenetéről osztályfőnöki órák
keretein belül is beszélgettünk alsó és
felső tagozaton is.
Az őszi akció keretében idén is ko-

moly mennyiségű újságpapírt gyűjtött
össze iskolánk. Az alsós és a felsős diákok összesen több mint 13 tonnányi
papírt adtak le a rábahídvégi és a püspökmolnári konténereknél. Mindenkinek hálásan köszönjük a munkát és a
segítséget!
A legszorgalmasabb gyűjtőink:
Alsós évfolyamok:
1. Varga Jázmin (3. osztály) 1303 kg
2. Milfai Bianka (2. osztály) 770 kg
3. Krampé Janka (3. osztály) 621 kg
Felsős évfolyamok:
1. Frank Liliána (6. osztály) 2100 kg
2. Jobbágyi Kira (5. osztály) 436 kg
3. Márfi Alexandra (5.osztály) 420 kg
3. Rigler Anna (6. osztály) 420 kg
Osztályok átlaga:
1. osztály: 59,4 kg/tanuló • 2. osztály:
159,4 kg/tanuló
3. osztály: 236,3 kg/tanuló • 4. osztály:
91 kg/tanuló
5. osztály: 128 kg/tanuló • 6. osztály:
479,2 kg/tanuló • 7. osztály: 71,1 kg/
tanuló • 8. osztály: 51,7 kg/tanuló
Felsős tagozatos diákjaink megemlékeztek az 1956. október 23-i eseményekről. A könyvtárban tartott ünnepi
műsort iskolánk magyar szakkörösei
adták elő. Felkészítő tanáruk Sipos Ákos
volt. Az eseményen többek között elhangzott Tóth Emese, 7. osztályos tanulónk Szabadságharc című verse is.
Ezen alkalomhoz kapcsolódóan ünnepi ajándékot kaptunk lengyel testvériskolánktól. A wegierski tanárok és
diákok egy magyar nyelven előadott
verssel leptek meg minket október 23.
alkalmából. A mű szerzője Zbigniew
Herbert, ismert lengyel költő, aki A
magyaroknak című verset az 1956-os
magyar forradalom napjaiban írta, így
reflektálva az itteni eseményekre.
Az őszi szünet előtti napokban ismét
töklámpásokat készíthettek a tanulók,
majd a nap lezárásaként karaoke versenyen vehettek részt a bátrabb versenyzők.
A szünet előtti délután iskolánk tanulói rendhagyó zenei eseményen vehettek részt a Bertha György Művelődési
Házban. A népszerű Muzsikás együttes
előadása egyszerre volt koncert, magyar
népzene-történet, hangszerbemutató és
jó hangulatú énekóra.
Az őszi szünet után 6.osztályos leányaink a Magyar Természettudományos
Múzeumban vettek részt egy gálaműsoron, ahol az általuk megírt eszperente
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verseket is előadták. November 23-án
a Prinz Kupa labdarúgó tornát bonyolítottuk le alsó tagozatos diákoknak. A
trófeát megérdemelten a vasvári Kardos
László Általános Iskola csapata vihette
haza. Iskolánk két csapattal vett részt a
tornán, ők 4. illetve 6. helyezést értek el.
December hatodika jelentős dátum a
gyerekeink életében, hiszen a Mikulás
bácsi idén is eljött az iskolánkba és nyolcadikos diákjaink segítségével kiosztotta
az ajándékokat. Ugyanezen a napon a
felső tagozatos fiaink Vasváron szereztek 3. helyezést a labdarúgó Mikulás
Kupán.
Decemberben sikerült eljutni a 4. és
6. osztályos tanulóknak a sárvári fürdőbe, ahol úszásoktatáson vettek részt.
A viszonylag kevés alkalom is elég volt
ahhoz, hogy mindenki képességeinek
megfelelően megismerje, hogy milyen
egy más közegben való „közlekedés”.
Az év utolsó nagy rendezvénye a két
település karácsonyváró ünnepsége,
amelyet hagyományosan a községekben
működő civil szervezetekkel és önkormányzatokkal együtt tartjuk. Tanulóink
műsorral kedveskedtek a résztvevőknek,
a szülők és patronálóink pedig különböző felajánlásokkal járultak hozzá az
esemény sikerességéhez.
A téli szünet előtti utolsó tanítási napján arra törekedtünk, hogy közösen ráhangolódjunk az ünnepre.
A lengyel wegierski iskolával továbbra is tartjuk a kapcsolatot. Karácsonyra csomagot küldtünk, melyben
tanulóink által rajzolt és egyéb módon
készített üdvözlőlapokkal töltöttünk
meg. Meglepetésként ők is hasonló
módon kívántak számunkra minden
jót a 2018-as esztendőre.
Január 3-án megkezdődött az első
félév finise. Ennek eredményéről az
újság következő számában adok tájékoztatást.
A sorok zárásaként ezúton szeretném kifejezni a segítséget, és egyben
megköszönni mindazoknak a fáradozását, akik az tanév eleje óta megosztottak velünk gondolataikat és munkánkat segítették.
Az elkövetkező dolgos napokhoz, a
közös munkához tanulónak; pedagógusnak és szülőnek jó erőt és egészséget kívánok!

Smolczer Tibor
igazgató
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Együtt köszöntöttük az újévet
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dég érkezett, köztük akadtak szép
számmal elszármazottak is, akik
hosszú évek után látogattak el újra
Finom falatok, jó zene, nagyszerű szeretett szülőfalujukba.
hangulat – csak néhány összetevő,
Az egybegyűlteket Rodler Csaba,
ami nélkül nem múlhat el a püspök- Püspökmolnári polgármestere kömolnári faluszilveszter. A korábbi szöntötte, aki ünnepi beszédében
évek hagyományainak megfelelő- kiemelte, hogy a mai nyugdíjasok
en idén is vacsorával egybekötött számos megpróbáltatáson mentek
mulatsággal búcsúztak a helyiek az keresztül a 20. században, ám kióévtől, egyúttal köszöntve az új- tartásuk és tenni akarásuk mindesztendőt.
végig töretlen maradt. Hozzátette,
Csaknem hatvanan gyűltek ös�- a fiatalabb generációk kötelessége
sze a szilveszteri mulatságra a falu- az, hogy az elődök által közvetített
házban, ahol először ínycsiklandozó értékeket továbbvigyék az utókor
fogások, majd Szombath József jó- számára.
voltából táncra csalogató zene is várt
A köszöntőt szívhez szóló versek
mindenkit. Készültek a jobbnál-jobb
követték Herényi Barbara és Palkó
fotók, vígan koccintottak egymással
Istvánné előadásában, majd Hora barátok, ismerősök, a táncparkett
váth Miklós, egykori püspökmolpedig szinte folyamatosan tele volt
nári lakos fejezte ki háláját a megtáncos lábú fiúkkal, lányokkal.
Ahogy elérkeztünk az éjfélhez, hívásért a faluból elszármazottak
Horváth Tamás alpolgármester kö- nevében.
A színpadon dalcsokorral lépett
szöntötte a jelenlévőket, kifejezve újévi jókívánságait. A Himnusz közös fel a táplánszentkereszti Tavaszi
eléneklése, a köszöntések és koccin- Szél Citerazenekar, majd Czikora
tások után hajnalig tartó mulatság István László, Vas megyéből szárkövetkezett, a legkitartóbbak pirka- mazó, nemrég a kolozsvári operában is fellépő énekes szórakoztatta
datig ropták a táncot.
Mit is mondhatnánk? Soha ros�- a nagyérdeműt áriákkal és musicaszabb szilvesztert! Folytatás jövőre, lekből jól ismert dalbetétekkel.
ugyanitt!
A műsorokat jóízű vacsora köHírözön vette, majd kezdődhetett a nosztalgiázás a régi időkről, élményekről. „Ezeréves” barátságok emlékei
lettek felidézve, volt osztálytársak,
szomszédok, barátok köszönthették
Hosszú évek hagyományát folyegymást újra hosszú évek után egytatva ezúttal is összejöttek telepü- egy szép szóval, öleléssel. Néhány
lésünk szépkorú lakosai, hogy egy asztalnál a fényképalbumok is elővidám délután keretében találkoz- kerültek, a büszke nagy- és dédszüzanak egymással, nosztalgiázza- lők pedig mosolyogva adták körbe a
nak, jóízűen beszélgessenek és szó- családjukról készült képeket.
Az anekdoták sora egészen éjszarakozzanak. A rendezvényen első
ízben a faluból elszármazottak is kába nyúlt, amelynek végén a megjelentek Püspökmolnári vendégkönyrészt vettek.
Október 1-je az Idősek Világ- vébe is írhattak pár sort, megőrizve
napja, ennek apropóján Püspök- a rendezvény emlékét az utánuk jövő
molnári Község Önkormányzata generációk számára.
A rendezvényről készült képek
minden második évben megszervezi a szépkorúak ünnepségét. A lapunk utolsó oldalán találhahelyi faluházba szombaton délután tóak.
Palkó Zsolt
több mint száz meghívott ven-

Szépkorúak
köszöntése

A Nyugdíjas Klub
Hírei

Községünk egyik leglelkesebb,
legaktívabb civil szervezete igazán izgalmas félévet tudhat maga
mögött.
Községünkben régóta hagyomány a szüreti felvonulás. Most
is nagyon készültünk rá, szeptember 16-án azonban le kellett
mondani a rossz időjárás miatt a
rendezvényt. Este a szereplőkkel
együtt mi is a Faluházba voltunk
hivatalosak a szüreti mulatságra.
Étellel-itallal és jó hangulattal
folytatódott az este.
Szeptember 23-án Budapestre
kirándultunk, ahol a ferihegyi repteret látogattuk meg. Reggel korán
indultunk és délelőttől délutánig,
négy órán keresztül idegenvezető mutatta be a teljes repülőteret.
Szavakkal nem lehet leírni azt a
sok látnivalót, amiben részünk
volt. Mellettünk szálltak fel és landoltak változatosabbnál változatosabb repülőgépek. A kirándulok
többsége még ilyen közelről sosem
látott ilyet, nem beszélve arról,
hogy a múzeumot is megnéztük.
Itt hozzávetőlegesen húsz repülőgép volt kiállítva, sőt, még a pilótafülkébe is bejuthattunk. Ilyenben
még nem volt részünk. Vidáman
indultunk haza, tele élményekkel.
Október 14-én tartotta községünk önkormányzat a szépkorúak
napját, ahova meghívták a faluból
elszármazott nyugdíjasokat is. Sokan, boldogan jöttek. Az itt lakók,
mi is nagyon örültünk, hogy találkoztunk a rég nem látott falubeliekkel. Köszönjük az önkormányzatnak, hogy mindezt lehetővé
tette számunkra!
Október 21-én csakúgy, mint
már többször, klubunk bálra hívta meg a falu vezetőit, civil szervezetek vezetőit és segítőinket, a
fiatalabb korosztályt, akik részt
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vesznek a falu életében. A finom
vacsora elfogyasztása után jól
érezte magát fiatal, középkorú
egyaránt. Hangulatos zene, tánc,
a jókedvű fiatalabb korosztály bizonyította, hogy jól érzi magát az
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idősebbek társaságában. Végül is
Búcsút intettünk tehát 2017ez volt a cél.
nek, 2018-ra pedig községünk
Klubunk néhány tagja részt minden lakójának békét, boldogvett a karácsonyváró ünnepségen, ságot, sikereket kívánunk!
amelyen a kórus tagjaiként adtak
Horváth Klára
elő karácsonyi énekeket.

Színházi élmények Püspökmolnáriban
A helyi faluházban november 11én, szombaton este került sor a
Tausz István által írt Kisfaludy,
avagy életképek Kámból a mának
című előadásának bemutatójára.
A darabot a Vasvári Játékszín
immáron tizedik alkalommal
mutatta be különböző településeken a nagyérdeműnek. A történet
– címéből fakadóan - Kámban
játszódik, ahol Kisfaludy Sándor
és felesége éltek egy rövid ideig.
A darab során ízelítőt kaphattunk
a kétszáz évvel ezelőtti emberi
sorsokról, életkörülményekről és
eseményekről.

A színészek és a rendező, Gergye
Rezső - aki egyben a Játékszín vezetője is - már az előadás előtt két órával megérkeztek a faluházba, lázasan
készültek, próbáltak az előadásra.
Mivel a püspökmolnári ember közismerten színházrajongó,
örömmel ismerkedett meg ezzel
a különös világgal és a színészek
többségével, akik a későbbiekben
mindannyian bizonyították tehetségüket, rátermettségüket. Külön
öröm volt számukra hogy az egyik
szerepben a község egyik fiatalját,
Jákfalvi Brendont láthatták.
A közönség végül nagy tapssal

és elismerő szavakkal jutalmazta
az előadást.
A vasvári Játékszín tagjainak és
vezetőjének még sok-sok ilyen sikeres szereplést kívánunk, Tausz
Istvánt pedig arra kérjük, hogy
írjon a továbbiakban is régi történeteket a kis kulturális közösségek
tanítására, szórakoztatására!
Palkó Istvánné

Egy elbocsátást kérő levél 1821-ből
Az alábbi cikkben egy 1821-ben kelt levelet mutatok be, melyben özv. gróf Festeticsné született Sallér
Judit egyik molnári uradalmi embere, Fierst István ispán (mondhatjuk, hogy gazdatiszt) szeretne kilépni a szolgálatból, és ehhez kéri a grófné fiskálisának (ügyvédjének, jogtanácsosának) a közbenjárását. Íme, a Molnáriban keltezett levél, korabeli helyesírással:
"Nagyérdemű Tekintetes Úr,
Fiscalis Uram!
Elvállásomat tárgyázó (azaz: kilépésemet tárgyaló - KG) könyörgő levelemre vettem azon szóbeli
választ, hogy egy kevéssé békességes tűréssel legyek, a várandó
szerentsémtül meg tartóztattva
nem leszek, mint hogy én, úgy
feleségem ily nagy udvari szolgálatra nem való.
Várakoztam 1/4 Esztendőn, és
tovább szolgálatom le mondása
után, mégis sem Dimissionalis
(elbocsátó - KG) levelem, sem
successorom (hivatali utódom -

KG), annál inkább elvállásom.
Ugyan azért alázatossan könyörgök Tettes (azaz: tekintetes
- KG) Ur Fiscalis Uram előtt,
méltóztasson részemrül alázatos könyörgésemet Méltóságos
Grófné Eö Exc(ellenciája - KG)
elejben terjeszteni a végett, hogy
sok vádolóknak kedve bé teljen,
alattomossan ártalmas hiv festék
szin alatt legnagyobb álnokságokkal telyes szolgálatbeli személyek közül megszabadulhassak, melyhez képest ezen folyó
augusztus Hónapnak akár mely
napját a Resignatióra (lemondás-

ra - KG) el rendelni méltóztattna;
Mely kivánságomnak az a leg jelesebb oka, mivel még mult Esztendőben Molnári statió (álláshely - KG) által válaláskor tett
szegődségnek irásban kiadott
értelme szerint a Fizetésem, ugy
a gyermekeim részére ajánlott
szükséges élelem meg adása még
eddig hátravagyon. Szegődött bér
= osztott kontz. (Aláhúzás az eredetiben - KG) Melyhez ha bizodalommal nem lettem volna, sem
Molnári statiót, sem ezen terhes
hivatalyt el nem válaltam volna;
A szegődség szerint lett fize-
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tésnek rendes megadása mellett
köteles volnék Esztendőmet is ki
tölteni, ellenben meg tsorbult fizetéssel szolgálatomat egész terh
(azaz: teher – KG) viselettel tovább foltattni nem tartozom, 's
nem is akarom.
Ezen érzékeny okokra nézvest
alázatossan könyörgök Tettes Ur
Fiscalis Uram előtt, méltóztasson részemre Eö. Exc. kegyelmét
megnyerni, és el botsáttásomrul
hová hamarébb rendelést tenni,
idegen, ország futó nem vagyok,
megtalál minden időn, vagyon
Fundus (azaz: telek - KG), mely
mellyet securitást (biztonságot
- KG) adhatok, ennek következésében én is reánk következő
sanyaru téli napokon szükséges
élelmimnek bé szerzésére előre
lépéseimet tehessem.
Mely alázatos jelentésem, és könyörgésem után a midőn részemre kedvező választ ohajtva várom
mélységes tisztelettel és alázatossággal vagyok
Tiszt(elt) Tettes.
Fiscalis
Uramnak
alázatos fejhajtó szolgája
Molnáriban 16. Aug: 1821.
Fierst István Ispán"
Vagyis: az ispán nem kapta meg
a fizetését, és kéri az elbocsátását.
Kissé már türelmetlenül, ugyanis
már három hónapja vár a járandóságára, de sem elbocsátó levelet
nem kapott, sem az utódját nem
nevezték meg. Ezért kéri az ügyvéd úr - mint a grófné bizalmi
embere - közbenjárását.
Az irat fellelhető a Magyar
Országos Levéltárban a Sallércsalád iratai között (P 247 1. csomó 3.: Sallér Judithoz írt levelek
138. tétel.)
További kb. 800 helytörténeti
vonatkozású írásom olvasható internetes oldalamon, a http://kugi.
blog.hu címen.
Kuglics Gábor
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A levél kezdő sorai

Ennél jóval több kell
A tízcsapatos bajnokság ötödik helyén áll községünk futballcsapata a
megyei II. osztály sárvári csoportjában. Ifj. Sziffer Istvánt, a mieink
edzőjét az őszi szereplésről és a tavaszi tervekről kérdeztük. A fiatal
tréner egyúttal éles kritikát is megfogalmazott a beszélgetés során.
- Rendkívül kiegyensúlyozott
a bajnokság, tulajdonképpen elmondható, hogy bárki megverhet bárkit. Jelenlegi helyezésünk
abszolút reálisnak mondható, de
természetesen van hiányérzet bennünk – kezdte mondandóját a csapat vezetője, m ajd amikor a jobb
szereplés lehetőségéről kérdeztük,
nem rejtette véka alá a véleményét.
- Tizenkét-tizenhárom játékossal dolgozunk rendszeresen, ez
még ezen a szinten sem fér bele.
Nemhogy rövid a kispadunk, sokszor nincs is cserénk, így aztán a
jobb szereplés nem is lehet elvárás.
Sérülés és betegség miatt szinte
mindig volt hiányzónk, de ha igazán őszinte akarok lenni, van egykét játékosunk, akik hiába a keret
tagjai, úgy tűnik, nem érdekli őket
a csapat sorsa. Fájdalom kijelenteni, de ezek a hozzáállásbeli különbségek gátolják az előrelépést.
Mindenképpen olyan játékosokat

kellene találnunk, akik nemcsak
az edzésekre járnak el, hanem a
mérkőzésekre is tisztességesen
felkészülnek. Bár az idény elején
a dobogó volt a célunk, jelen körülmények között képtelenség felnőni a Kemenesalja, Bük és Gérce
alkotta trióhoz. Ennél bizony jóval
több kell a jobb eredményhez! –
fejtette ki.
Pozitívumként emelte ki ugyanakkor, hogy az ifisták idén is remekül szerepelnek.
- Sok ügyes srác szerepel a fiatalok között, akiknél a hozzáállással
sincsen probléma. Ennek jutalma
a jelenlegi első hely, bízunk abban,
hogy idén már meglesz nekik az
arany – zárta szavait az edző.
A felkészülés február első hetében kezdődik, március 11-én
pedig már hazai pályán szurkolhatunk a mieinknek, az ellenfél
Sitke lesz.
Hírözön
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