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Először emlékeztünk
’56-ra
Szépkorúak
ünnepe

Bár a rendszerváltásra több mint huszonöt éve sor került hazánk-

Községünkben
hosszú
hagyomány,
helyi le
önkormányzat
kétévenban, községünk
régiideje
tartozását
csak hogy
idénarótta
az 1956-os októbete
ősszel
megünnepli
a
falu
szépkorúit,
valamint
zenés-táncos
műsorral,
vari forradalom hősei felé. Püspökmolnári lakossága az esemény hatcsorával kedveskedik nekik. A Faluház tavalyi felújítása óta először adott ottvanadik évfordulóján műsorral egybekötött megemlékezéssel tiszhont e jeles eseménynek, amely során a fiatalabbak kifejezhették köszönetütelgett a szabadságharcosok előtt, idén első ízben, egyúttal hagyoket és hálájukat az idősebb generációk számára. Ebben az évben ráadásul ismányteremtől
szándékkal.
A színpadra
rendezvényen
nemcsak hiszen
a budapesti
mét
nagynevű sztárvendég
lépett
a rendezvényen,
Udvartörténések
felidézése
történt
meg,
hanem
a
forradalom
körüli
nahelyi Boglárka operetténekes (a képen jobb oldalon) mellett tiszteletét tette
Oszvald
a Magyarország-szerte
ismert Kossuth-díjas
Jászai Mapok, és Marika,
a kommunizmus
helyi vonatkozású
emlékei isésmegeleveri-díjas
színészés
énekesnő
is.
nedtek.
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Az önkormányzat hírei
A 2016. november hónapban megtartott képviselő-testületi ülésen az önkormányzat 2016. évi költségvetésének
módosítását, a Kossuth Lajos utcában
kialakítandó építési telkekhez szükséges földterület megvásárlására irányuló
adásvételi szerződést tárgyalta a képviselő-testület.
Az önkormányzat szociális tűzifa
igénylésének elbírálása megtörtént, 52
m3 mennyiségű tűzifa megvásárlásához
kaptunk keretet. A tűzifa szállítási költségei az önkormányzatot terhelik. A tűzifa-támogatásra helyi rendelet alapján
elsősorban azok a kérelmezők jogosultak, akik rendszeres pénzellátásban részesülnek – foglalkoztatás helyettesítő
támogatás, települési támogatás, rend-

szeres gyermekvédelmi kedvezmény
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). A kérelmeket a jövedelemigazolásokkal az Önkormányzatnál lehet benyújtani.
Az étkeztetést ellátó Atroplusz Közétkeztetési és Szolgáltató KFT. megküldte 2017. január 1. napjától érvényes díjtételeit, így a felnőtt étkezés intézményi térítési díja 625,- Ft-ra – 20 Ft-tal
- emelkedik. A gyermekek étkezési térítési díja – óvodában, iskolában – nem
változik.

Folyamatban van a Helyi Építési Szabályzat jogharmonizációs célú felülvizsgálata, a rendelet módosításának jóváhagyására - a főépítész
záróvéleményének kiadását követően - december hónapban kerülhet sor.
Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és
sikerekben gazdag újévet kívánok valamennyi olvasónknak!
Kissné Mátyás Éva
jegyző

’56 helyi szemszögből – Püspökmolnári is emlékezett
Az 1956. október 23-i forradalom nemcsak Budapest, hanem a vidék számára is nagy jelentőséggel bírt. Községünk lakossága idén első ízben emlékezett meg a jeles napról, melyre az ünnep napján, vasárnap délután
került sor a helyi faluházban.
Nemzeti himnuszunkkal kezdődött
a megemlékezés, majd Rodler Csaba polgármester beszéde következett.
Településünk első embere kiemelte: bár a forradalmat leverték, annak
eszméi eltörölhetetlenek és példaként
szolgálnak az utókor számára. Hozzátette, hogy bár az 50-es évek világa
nagyon távolinak tűnik már, ennek ellenére a hősök és az áldozatok emlékét kötelessége ápolnia a fiatalabb generációknak is.
Az évforduló alkalmából műsorral készültek a helyi Prinz Gyula Általános
Iskola felső tagozatos diákjai is, akik
versekben, elbeszélésekben idézték fel
a korabeli eseményeket.
A rendezvényen emellett Kuglics Gábor helytörténész részletes beszámolót tartott az forradalom püspökmolnári vonatkozásairól is. Mint kiderült, a pesti események hatására 1956.
október 27-én, szombaton este történt egy több száz főből álló békés
felvonulás Püspökmolnáriban is. A
templomtól indulók először elmentek a molnári falurészre, majd a püspöki malomhoz, és magukkal citálták
az állampárt helyi tagjait. Közben a
Nemzeti dalt és a Szózatot mondták,

egyházi énekeket énekeltek, a kereszteknél a Himnusz és a Boldogasszony
Anyánk is felcsendült. A templomban
Pungor Imre tanítót felültették orgonálni – az eredetileg kántortanítóként
dolgozó igazgatót a kor vallásellenessége miatt nem vállalhatott munkát
az egyház keretein belül. Karsai Ferenc plébános ugyanakkor az elmondott beszédében nyugtatta a kedé-

lyeket, mindenkit óvott az önbíráskodástól. A kultúrházban még aznap
este leváltották az akkori tanácselnököt, majd Nemzeti Bizottság alakult.
Felolvasták a pesti forradalmárok tollából származó követeléseket hazánk
semlegességéről, a szovjet csapatok
kivonásáról, Mindszenty József szabadon engedéséről, a Varsói Szerződés felbontásáról és a begyűjtési rend-
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szer eltörléséről. Biztonsági őrszolgálat is alakult a faluban, a budapestieknek pedig élelmiszergyűjtésbe kezdtek. A helytörténész hozzátette, bár
komoly megtorlás nem történt a faluban, egy főt hathónapos börtönbüntetésre ítéltek a helyi eseményekben
vállalt főszerepe miatt.
Az esemény a Szózat eléneklésével
zárult.
		
Palkó Zsolt

Népszavazás a betelepítési kvótákról
A népszavazásra bocsátott kérdés:
Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is
előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező
betelepítését?

Ahogy az ország összes településén,
Püspökmolnáriban is sor került arra a
népszavazásra, amelyet október másodikára, vasárnapra írt ki Országgyűlés. A választópolgárok arról dönt-

hettek, hogy hozzájárulnak-e ahhoz,
hogy az Európai Unió az Országgyű-

lés beleegyezése nélkül is előírhassa
nem magyar állampolgárok Magyarországra történő betelepítését.

A voksolás helyi eredményei a mellékelt táblázatban találhatóak.
Forrás: valasztas.hu

Szüreteljünk, mulassunk, vigadjunk
Községünk lakossága körében régóta
hagyomány, hogy kora ősszel megülik a szőlő és bor ünnepét. Az idei
rendezvényen több mint száz, magyar ruhába vagy éppen maskarába
öltözött résztvevő közreműködésével rendezték meg a szüreti mulatságot, október 8-án, szombaton.
Szikrázó őszi napsütésben indult el a
Festetics György utcából a szüreti me-

net – magyar ruhás lányok, kéregető
asszonyok, vadászok, de szépen feldíszített hintó, traktorok, nótaszó és tánc
is színesítette a kellemes, őszi délutánt.
Az utcára kibámészkodó helyiek mosollyal üdvözölve, néhol pálinkával és
süteménnyel kínálták a menet tagjait, akik hangos nótázással, körtánccal
köszönték meg a vendéglátást, majd a
kisbíró „kidobolta” és kihirdette az esti
mulatságot is.

Már-már teljesen besötétedett, mire
a felvonulók a Faluházhoz értek, ahol
étel-ital és élőzene várta őket. Kicsiknagyok, óvodások, de a nyugdíjasok is
késő estébe nyúlóan ropták a táncot,
a remek hangulatú bál végül egészen
hajnalig tartott.
A rendezvényről készült fotók a lapunk 8. oldalán illetve a falu Facebook
oldalán találhatóak.
Hírözön
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Elkezdődött az új tanév

A vakációnak már rég vége, újra meg
kellett barátkozni azzal a gondolattal, hogy szeptember elsejével elkezdődik egy új tanév. Mindenki másként
élte meg a Prinz Gyula Általános Iskola
2016. 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 – szembesülni, hogy a félév végére megfelelő döntést kell hozni a
„hogyan továbbról”. Szeretném köszönteni azokat az anyukákat és apukákat,
akikkel most kezdjük el a közös munkát.
Köszönöm, hogy a mi iskolánkat választották, bízva abban, hogy gyermekeiket
elindíthatjuk egy hosszú és nem könnyű
út megtételére. A tanévnyitón elhangzott ígéretemet fenntartom, ezt az utat
csak közös együttgondolkodással érhetjük el.
Az idei évben az október 1-i adatok
alapján 96 tanuló oktatását és nevelését 11 pedagógus törzstagként, 3 kolléga
a tankerületből és 1 kolléga óraadóként
biztosítja. Tantestületünkből Nagyné
Petró Judit tanárnő munkahelyet változtatott, helyére pályázatot írt ki a fenntartó. Jelenlegi állapot szerint a helyére érkező új kolléga december elsejével kezdheti el munkáját. Itt szeretném tájékoztatni az iskolahasználókat, hogy intézményünk az idei tanévtől KLIK Szombathelyi Tankerületének irányítása alatt
végzi tevékenységét.
Elköszöntünk Sipos Lászlóné Erikától,
aki október 12-től nyugdíjas éveit tölti.
Ezúton is kívánunk neki boldog, örömteli napokat családja körében. Erika helyett Horváth Józsefné, Rita végzi el a
feladatokat
Nevelőmunkánk céljaiból és feladataiból kiemelnék néhányat, amihez a szülők segítségét kérném, kérnénk.
A tanév feladatainak megvalósítása érdekében a tantárgyak és az egyéb fog-

lalkozások tematikájában az elmúlt tanévek tapasztalatai alapján kiemelt
hangsúllyal szerepel:
• Az alapkészségek hatékony, stabil és
módszeres megalapozása.
• 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 alkalmazása.
• Méréseink eredményeinek elemzése,
közzététele, értékelése
• Az IKT eszközök elérhetőségének
korszerűsítése.
• Püspökmolnári iskolában kialakított
közösségi tér tartalmas programjainak
megszervezése
• Második idegen nyelv oktatása felső
tagozaton (német nyelv)
• Úszás oktatása 3. – 5. – 7. évfolyamon,
ha a feltételek biztosítottak.
Az előbbiekben leírtak érdekében a kötelező oktatás-nevelés területén túl a következő programokon vettek; vehettek
részt tanulóink.
Szeptember 28-án a püspökmolnári iskola csengője tűzriadó jelzést adott. A
tanulók a tanárok vezetésével kiürítették
az épületet. A kiürítési gyakorlat rendezetten, szintidőn belül sikeresen megtörtént.
Ezután vette kezdetét a Vasvári Önkormányzati Tűzoltóság gyakorlata. A tűzoltók eloltották az első emeleten feltételezett tüzet és kimentették az “eltűnt” diákot. A gyakorlaton ellenőrként részt vett a Körmendi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság parancsnokhelyettese és a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Műveleti Szolgálata.
A gyakorlat az ellenőröktől “megfelelt”
értékelést kapott.
Iskolánk immár harmadik alkalommal
csatlakozott az Európai Diáksport Napja rendezvényéhez. Szeptember 30-án,
pénteken délután egy és három óra között egymillió közép- és általános iskolás diák sportolt egyszerre a kontinens
tizenhét országában, köztük a mi tanulóink is.
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Országos versenyen remekeltek a Prinz
tanulói. Iskolánk 7. osztályos diákjai közül öten is meghívást kaptak a „Puha
szárnyakon száll …” meseíró pályázat
’”A denevérekről” című program díjátadó ünnepségére. Az esemény zárásaként
a díjazott pályaművek alkotóit (Lenkay
Dorka , Károlyi Zsuzsanna , Farkas
Máté, Farkas Zsáklin és Szalai Fanni )
Sipos Ákos Tanár Úr kíséri 2016. november 18-án megtartandó budapesti
díjátadó rendezvényre.
A megyei történelmi versenyen 5. helyezést ért el az iskolánk csapata. A Múzeumbarát Egylet az 1956. október 23-i
forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából versenyre hívta a
megye általános és középiskolás diákjait. Az előzetes feladatok megoldása
után a Barrikádok hős lányai nevű csapatunk nyolc állomáshelyet érintő történelmi sétán és csapatvetélkedőn vett
részt Szombathelyen. A hetedikes lányok ezen szerepeltek eredményesen. A
séta a Hősök éve vetélkedőnek záró rendezvénye volt.
Vendégünk volt Nógrádi Gábor író, akinek a nevéhez mintegy harminc regény
(Gyerekrablás a Palánk utcában, A bátyám zseni, A mi Dózsánk stb.) és kilenc filmforgatókönyv (Hippolyt, Meseautó, Csocsó, avagy éljen május elseje! stb.) fűződik. A könyvtárban tartott
eseményen felsős diákjaink vettek részt.
Az író-olvasó találkozó igazi beszélgetéssé vált, ugyanis a tanulók számtalan
kérdést tettek fel az alkotónak.
Iskolánkban az idei évben is papírgyűjtést szerveztünk. Tanulóink és szüleik
körülbelül nyolc tonnányi papírt gyűjtöttek össze. Hálásan köszönjük a szülők
és a programhoz csatlakozók segítségét!
Eredmények:
Alsó tagozat 1.hely
2. osztály átlag 179 kg
Egyéni 1.hely Varga Jázmin 2.o.
1150 kg
2.hely 1. osztály 77 kg
2.hely Krampé Janka 2.o. 562 kg
3.hely 3. osztály 69 kg
3.hely Milfai Bianka 1.o. 409 kg
Felső tagozat 1.hely
5.osztály átlag 219 kg
Egyéni 1.hely Frank Liliána 5.o. 750
kg
2.hely 7.osztály
52 kg
2.hely Rigler Anna 5.o. 269 kg
3.hely 6.osztály
47 kg
3.hely Farkas Zsáklin 7.o. 170 kg
Iskolánk tanulói a Püspökmolnári Önkormányzat által szervezett az 1956-os
forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából tartandó megemléke-
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zésen ünnepi műsort adtak elő.
Október 26-án (szerdán) délután iskolánk felsős tanulói nagy átéléssel töklámpásokat készítettek. Az elkészült
munkákat a diákönkormányzat (DÖK)
tagjai értékelték.
Az idei évben is lehetőségük volt a 7–8.
osztályos tanulóknak, hogy részt vehes-

Az óvoda hírei
„Piros már a csipkebogyó,
Tetején ül egy kis manó,
Hűvös szél fúj a nyakába,
Les a szélre, les a fákra.
Megjött az ősz - mondja halkan,
Nyuszi bujkál a bokorban...”
Valóban megjött az ősz, hisz szeptember
1-én óvodánk huszonhárom kisgyermekkel kezdte el a 2016/17-es nevelési évet. Első nap hat nagycsoportos, kilenc középsős és nyolc kiscsoportos lépte át az óvoda küszöbét. Ezen a napon
négy új kisgyermek jött először óvodába,
akik kissé megszeppenve, néha elpityeredve, de kíváncsi tekintettel léptek be a
csoportszobába. A síró kis csöppségeket
megvigasztaltuk, valamennyien hamar
megbarátkoztak egymással, megismerkedtek az óvodával és az óvodai élet szabályaival. A kis ovisokat az őszi dekorációval esztétikusan feldíszített környezet
várta. Igyekeztünk minél otthonosabbá,
csinosabbá és széppé varázsolni az óvoda
helyiségeit. Valamennyien nagyon szere-
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senek Szombathelyen a pályaválasztási kiállításon, illetve végzőseink megnézhették azokat a középfokú iskolákat,
ahová be szeretnék adni a továbbtanulási jelentkezéseiket.
Az idei esztendőtől Józing Antal felügyeletével iskolánk Facebook-profilt
indított, ahol az érdeklődők a fent említett eseményekről képeket láthatnak és

felkerülnek az iskolai élethez kapcsolódó fontosabb dátumok is.
Természetesen nagyon sok az előttünk
álló feladat, amihez valamennyi iskolahasználónak jó erőt és egészséget kívánok!
Smolczer Tibor
		
igazgató

tik a verseket, lázban tartotta őket a szüreti felvonulásra való készülődés.
Gyorsan megtanulták az alkalomhoz
illő énekeket és tánclépéseket, hisz nagyon tetszett nekik. Különösen az “Ettem szőlőt most érik” kezdetű dalnak
örültek, szinte még most is minden nap
dúdolják és táncolnak hozzá.

összetakarított kupacok szépen felsorakoztak az óvoda udvarán, egymás után.
Ezáltal a munkára való nevelést is tudatosítottuk bennük. Igyekszünk minden
alkalmat kihasználni az egyes nevelési
területek kiaknázására.

Az ősz elmúltával lassan már a Télapót
várjuk az oviba vagy ahogy a gyerekek
mondják: jön a Mikulás. Az időjárás is
téliesre fordult, így már aktuális az alkalomhoz illő versek mondogatása, énekek
dalolása is. Néhányan kicsit megilletődve hallgatják, hogy jön a Mikulás az oviba, de ennek ellenére nagyon várják, hisz
tudják, hogy ajándékot hoz nekik a jóságos, öreg, puttonyos bácsi. Majd, ha elbúcsúzunk a Télapótól, a legszebb ünnepre, a békesség és a szeretet ünnepére a Karácsonyra készülődünk.
Az óvodai élet során sokat játszunk az
udvaron vagy sétálunk, hisz nagyon fontos a szabad levegőn való tartózkodás.
Gyermekeink nagyon ügyesen és szorgalmasan tevékenykedtek a lehullott falevelek összegereblyézésénél. Az általuk

Közben pedig már a megtanult mondóka sem maradhatott el.
“Lehullott egy falevél, szelek szárnyán
útra kél.
Hegyen völgyön átrepül, ha elfárad lecsücsül.”
Magam és az óvoda dolgozói nevében
jó erőt-egészséget, a kis ovisoknak pedig
sok-sok örömteli napot kívánunk!
Pék Józsefné

Molnári lovas a Nemzeti Vágtán
Régóta tudjuk, hogy lovas nemzet a magyar. Azt viszont talán kevesen tudják, hogy községünkben él egy fiatalember, aki
olyannyira ért négylábú társaink nyelvén, hogy a jövőben hivatásszerűen is lovakkal kíván foglalkozni. Ifj. Gyurátz Zoltán
ráadásul hatalmas élményben és elismerésben részesült nemrég, ugyanis részt vehetett a Nemzeti Vágtán, amely az utóbbi évek egyik legrangosabb magyar sporteseménye. Zolival az onnan hozott élményeiről, eddigi tanulóéveiről és céljairól
is beszélgettünk.
- Hogyan ismerkedtél meg a lovaglás világával?
- 2004-ben, alig nyolcévesen kezdtem
űzni a sportot Lajkó Adriennél, aki azóta is rengeteg tehetséget felkarol és lovaglási lehetőséget biztosít nekik Püspökmolnáriban. Nagyon megtetszett az
egész, elég hamar eldőlt, hogy lovakkal
szeretnék foglalkozni a későbbiekben is.
- Olyannyira, hogy ebben az irányban is
tanultál tovább.
- Így van. Jelenleg az Epona Spanyol
Lovasiskola tanulója vagyok, a Komá-

rom-Esztergom megyei Száron. Az intézményről annyit kell tudni, hogy
Magyarország egyik legjobb hírnevű
lovasiskolája, ahol magas színvonalon
képezik ki a lovasokat és a lovasoktatókat
egyaránt.
- Hogy jött a lehetőség, hogy részt vehettél a Nemzeti Vágtán?
- Ez szintén a lovasiskola jóvoltából valósulhatott meg. Az eseményre szeptember 2016. szeptember 16. és szeptember 18. között került sor Budapesten a Hősök terén. Lovammal bemuta-

tót tartottam, és hogy őszinte legyek, kicsit lámpalázas voltam, izgultam, hogy
valamit el ne rontsak. Szerencsére minden simán ment, így vasárnap már felszabadultan lovagolhattam, hiszen tudtam mire számíthatok.
- A hétköznapi ember valószínűleg keveset tud arról, hogy zajlik az élet egy
lovasiskolában. Mesélnél erről?
- Az intézményben alapvetően három
évig tart a képzés. Az első két évben
mindent megtanulunk, amit egy lovásznak tudnia kell, majd a harmadik évben
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a belovaglói szakmát sajátítjuk el. Ez azt
jelenti, hogy kapsz egy fiatal, nyers csikót, akit ki kell képezni a nyereg alatti munkára, hogy tökéletes hátasló váljon belőle. Ez azért nem kis kihívás szá-

munkra. Tulajdonképpen a tanulók felelnek a lovakért, kezdve a mosdatástól, az etetésen át a tanításig. Mi, diákok ezt felváltva csináljuk, ez pedig azt
jelenti, hogy mindig kell valakinek a lovak mellett lennie, legyen szó karácsonyról, újévről vagy húsvétról. Persze pozitívumok is akadnak: gyakran mondunk
igent felkérésekre és tartunk bemutatókat országszerte.
- Sokszor hallani gyakorlott lovasokról,
hogy az ember és egy ló kapcsolata mindig különleges. Egyetértesz ezzel?
- Maximálisan. Jelenleg nyolc-kilenc lóval kell foglalkoznom nap mint nap, s
bármennyire furán hangzik, mindegyikük más és más. Nem titok, van olyan
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állat, amelyikhez szorosabban kötődöm,
jobban megértjük egymást. Egyúttal
megtanultam, hogy a lóra úgy kell tekinteni, mint egy családtagra, hiszen neki is
vannak érzései, és ha kialakul kettőtök
között a „szövetség”, bizony, ő is lelkét
adná érted.
- Mik a céljaid a távolabbi jövőben ezzel
a szakmával?
- Szeretnék lovasedző lenni a lehető legmagasabb szinten, valamint szeretnék
csikók betanításával foglalkozni. Bízom
abban, hogy sikerül elérni szándékaimat
és hosszú távon is ezen a területen dolgozhatok.
		
Palkó Zsolt

A molnári uradalom épületei 1829-ben
1829-ben meghalt Molnári birtokosa,
özv. gróf Festeticsné született Sallér
Judit. Halála után összeírták és mesteremberek bevonásával felbecsülték
a hátrahagyott ingó és ingatlan javait.
Ebből az 1829 októberéből fennmaradt összeírásból nézzük most meg,
hogy milyen épületek álltak a molnári
uradalomban (korabeli helyesírással)!
(Fundus: birtok, telek, házhely)
„I. Molnári Helységben Curialis belső fundusok és épületek
1. Molnári helységnek fölső végén és
nap nyugati során az ország utnak és
Takáts János urodalmi jobbágy házának szomszédsága között helyheztetik
az Urasági Residentionális Curia
(azaz: a kastély), mely körös körül kő
fallal való keréttés alatt egyéb kiterjedésében geometriai föl mérés szerint
tészen 14 (és) 8/32 hold
a.) A’ Residentionalis Kastély, mely
is kőből és téglábol rakott egy emeletű erős épület mellyben a’ szobák
általjában boltozottak, a’ teteje pedig
cserép sindellel vagyon födve, találtatik ezen épületben a fölső tractuson
(azaz: szinten) két lakó szoba egy
nagy ebédlővel és egy kis kápolnával;
ezen szobák egyike mármorérozott
(azaz: márvánnyal borított), a’ többiek pedig részént kemény részént pedig puha fával vannak parquetirozva
(azaz: parkettázva) s’ általjában ki
föstve. Az alsó tractuson találtatik há-

rom ki festett és három meszelt lakó
szoba, egy nagy konyha élétes kamra
és a’ szakátsnak dolgozó szobája. Még
is vagyon ezen épület alatt egy nagy
boltozott pintze mintegy 2000 akóra való
b.) Ezen rezidentionális épületnek
ellenébe helyheztetik a’ Fiscalis lakás, mely cserép sindel alatt lévő ujj
épület, találtatik benne tiz lakó szoba egy két kéményes konyha egy életes kamara, egy … (olvashatatlan szó)
és egy pintér mühely, az épület alatt
pedig mint egy 600 akóra való boltozott pintze
c.) Kutyaház
d.) Cancellária Major ház és ló istálló
e.) Gulya és ökör istálló
f.) Szekérszín
g.) Kukoricza góré, Galambház és
Majorság ól
h.) Az utca kapunál két fölül kis szín
épületek
i.) A Majorban kút
k.) Kastély előtt való kút
l.) Sertvélyes (azaz: sertés)ól
m.) Két meszes gödör
n.) Takarmányos kertben lévő szénás
pajta kocsi színnel
o.) Gabonás pajta
p.) Gránárium (azaz: magtár) és cséplő pajta egy gabonának való pajta fiával
q.) Birka akol és fa szin
r.) Három boltozott krumpli verem

s.) Krumplivermek mellett lévő jégverem
t.) Kertész kertben lévő Üveg ház a
hozzá kapcsolt méz házzal együtt
u.) Kertész kertben lévő kertész ház
v.) Ló itató végében lévő szivats (?)
kut
w.) Ezen rezidencionalis Curiát körös
körül fogó és a’ kertész kertet a majortól és udvartól elválasztó magas kőfalak az udvarban találtató mindenémü
kő fundamentuma és kőoszlopa
x.) A kastély udvarán lévő vas kapu
2. A Vendégfogadónak fundusa kis
kerttel, telekkel és békás tóval együtt
az ország utnak fölső szélén
Vendégfogadó (3 nagyobb szoba, kéményes konyha, pék kemencével egy
kamora, vágó híd, mészárszék), két
boros pincze és egy jég verem, 3 derég
(?) istálló egy kis szinnel, az udvaron
egy nagy szekérszín, kő kút
3. Kováts ház fundusa a’ ház előtt lévő
gyöppel és kiskerttel a’ residentionalis
Curiának által ellenében az ország út
szomszédságában
Kovátsműhely, patkolószín, széntartó
kamorátska, kasznár és kovátslakás: 4
lakó szoba, egy kéményes konyha, egy
kamora és egy istálló
4. Belső puszta fundus gyümölcsfákkal elültetve
5. E gyümölcsöskert déli részén a
gazda- és inasház fundusa, egy suppos
fedelű, kő kéményes régi házzal (két
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16. A Hajós-ház fundusa a Rába mellett
17. A Rába folyóján lévő Komp
18. Alszegi gyümölcsös kertekben
lévő gyümölcsös”

szoba, egy konyha kamora és egy istálló)
6. A falu nyugati során épületes Curia:
rozzant épület (2 szoba, egy konyha,
egy kamora, egy szekérszín és egy istálló)
7. A helység keleti során egy épületes
curia: erdős lakás
8. Kisebb káposztás kert
9. A Révész háznál lévő nagy káposztás, a’ Révész ház fundusa és a’ borju
legelő szomszédságában
10. A Kaszárna asztalos és Lakatos
házak fundusai az ezen házok között
fekvő puszta fundussal együtt a kő

hegyi utzában
11. Timár féle puszta fundusból Maradékokat (azaz: örökösöket) illető
kaszáló
12. Bekerített halas tó fundusa
13. Czigány ház fundusa az uradalom
szántó földjei, kanász ház és siba (!)
legelő szomszédságába
14. Kőhegyi utcza éjszaki során lévő
épületes belső fundus
a.) Nyeregjártónak lakása
b.) Hajdú lakás
15. Az uraság molnári erdeje és a Sz.
Lérántra vezető szekér út közötti téglás ház, stb.

A Nyugdíjas Klub hírei
Őszi programjainkat, már rögtön szeptember elején elkezdtük: szeptember
5-én Lendvára kirándultunk, az utazásra - nagy örömünkre - a falu fiatalsága
is velünk jött. Megnéztük Lendva nevezetességeit és a híres szüreti felvonulást.
Vidám hangulatban értünk haza.
Szeptember 17-én – csakúgy, mint a tavalyi évben - összejövetelre hívtuk meg a
falu vezetőit, a civil szervezetek vezetőit és a támogatóinkat, akik segítik munkánkat. Jól érezte magát fiatal, középkorú hangulatos zene, tánc emelte a jóked-

vet. A fiatalabb korosztály bizonyította,
hogy jól érzi magát az idősebbek társaságában, végül is, ez volt a cél.
Október 8-án a falu szüreti felvonulásán
vettünk részt, nagyon sikeres volt. Segített a lendvai tapasztalat és az az ös�szefogás, amely évek óta jellemzi a rendezvényt.
November 5-én volt a vasvári Hegyháti Toborzó, ahol mi képviseltük falunkat
időutazásos jelenettel.
Horváth Klára

Az összeírás ezen kívül tartalmazza a
földterületek és a jobbágyházak ös�szeírását is, de nemcsak Molnáriban,
hanem a birtoktesthez tartozó többi községben: Szenttamáson, Újlakon, Töttösben, Gutaházán, Koltán,
(Csempesz)Kopácson, ill. Hídvég
mezővárosban.
További mintegy 700 helytörténeti vonatkozású írás olvasható internetes blogomon, a http://kugi.blog.
hu címen.
Kuglics Gábor

Úton önmagunk felé
,,Ugyanolyan lehetőségekkel, egyenlő módon jövünk,
és ugyanúgy tér vissza gazdag, szegény egyaránt,
Egyedül tetteid súlya ami lelkedet bemocskolja.”

Álszenteskedés, káromlás után ne várj üdvösséget;
lelkedre találj rá a mindenségben.
És ha meglelted, akkor tudod, érted igazán:
életed egész lesz, a szeretet megvalósítása után.

Kincsed, aranyad, mindened amid csak van,
dobd a tűzre bűneiddel, …ha az is van.
Légy pusztán önmagad, javak nélkül egész,
mennybéli célra mindig kész!

Ne rettenj meg ha isten kihívással, feladattal áld,
mert ez jele annak, hogy nagyon-nagyon imád
Légy igazszívű tiszta és bűntelen gyermeke,
mint szivacs a vizet, szívd magadba a Szeretetet.

					
Jákfalvi Brendon
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Ha az időjárás engedi, még decemberben is lesz meccse a Püspökmolnári KSK futballcsapatának

Szoros a verseny

Bár nem elégedett, a kitűzött célok továbbra is elérhetőek – mondja ifj. Sziffer István a Püspökmolnári KSK focicsapatának játékos-edzője. A gárda idén is a megyei II. osztály sárvári csoportjában szerepel, ahol rendkívül kiélezettek a küzdelmek
- A szezon elején alapvetően a dobogós helyezést tűztük ki célul, tehát a tavalyi harmadik helynél idén
sem szeretnénk alább adni – beszélt
az előzetes tervekről a csapat fiatal
trénere. – Ha a tabellára nézünk, látható, hogy ugyan hetedikek vagyunk,
de mindössze két pontra van tőlünk a
második helyezett. Szoros küzdelem
várható még a dobogós helyezésekért,
ameddig van esélyünk, nem fogunk
lemondani az álmainkról – fogalmazott, viszont a körülményekről már
nem nyilatkozott ilyen derűlátóan.
- Továbbra is rengeteg dolog gátol
minket a meccsekre történő felké-

szülésben. A munkahelyi elfoglaltságok és sérülések miatt az eddigi tizenkét meccsből nem volt olyan egymás utáni kettő, melyeken ugyanabban az összeállításban pályára tudtam
volna küldeni a fiúkat. Emellett problémát jelent az edzések látogatottsága, sokan a megfelelő erőállapot, jó
forma hiányában nem tudnak jó teljesítményt nyújtani. A télen mindenképpen rendezni kell a sorainkat, mivel megfelelő hozzáállás nélkül még
ebben az osztályban sem lehet eredményt elérni.
A jövővel kapcsolatban is ejtett néhány szót az edző:

- Idén még négy forduló van hátra,
december első hétvégéjén zárulnak
a bajnokság őszi küzdelmei. A csapat a már említett problémák miatt
mindenképpen erősítésre szorul a tavaszi szezonra, így ennek megfelelően már kiszemeltjeink is vannak. Sőt,
akad, akivel már meg is egyeztünk, de
olyanok is, akikkel majd télen ülünk
tárgyalóasztalhoz. Egyúttal örömteli,
hogy ifjúsági csapatunk is harcban áll
a dobogóért, ők jelenleg is az érmet
jelentő harmadik helyen tanyáznak.
Hírözön

Szüreti mulatság 2016

Az iskolások is eljárták a táncot

Néhol pálinkával, friss pogácsával várták a
szüreti menetet a falubeliek

Száll a nóta, száll az ének

Az ovisok sem maradtak ki a mulatságból

A szüreti menetből nem hiányozhatott a fiatalság sem

A mulatság végül éjszakába nyúlóan tartott

