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Évértékelő interjú Rodler Csabával, községünk polgármesterével

Tovább a megkezdett úton
Megvalósuló beruházások, nyertes pályázatok, élénkülő közösségi élet – talán nem túlzás azt állítani, a 2016-os év
egyfajta sikertörténetként is említhető Püspökmolnári újkori történelmében. Rodler Csaba polgármester azonban
nem dől hátra, a képviselő-testülettel és a falu lakóival karöltve újabb és újabb tervekkel készül az előttünk álló
esztendőre. A tavalyi évet értékelő interjúban azonban nemcsak erről, hanem a civil szervezetek munkájáról, a segélyezési rendszerről, a közmunkaprogramról és a megvalósuló rendezvényekről is beszélgettünk.

- A 2016-os meglehetősen mozgalmas
volt Püspökmolnári életében, elég, ha csak
a közösségi életre gondolunk. Minek köszönhető ez?
- Emlékszem, a Faluház 2014-es átadásakor V. Németh Zsolt, térségünk országgyűlési képviselője avatóbeszédében kiemelte, akkor van értelme a felújításnak, a beruházásnak, ha sikerül életet hoznunk az intézmény falain belülre.
Jelentem, ez megtörtént, az áttörés pedig jelentős mértékben köszönhető Palkó Istvánnénak, aki a Faluház vezetőjeként változatos programokkal várja a fiatalokat és idősebbeket egyaránt. Idén
például csak hét új rendezvény került a
naptárba, amelyekből természetesen hagyományt szeretnénk teremteni. Első ízben rendeztünk húsvéti kézműves foglalkozást, valamint versmondó délutánt
a költészet napja alkalmából. Felelevenítve a régi hagyományt, májusfát állítottunk, majd ki is táncoltuk azt, rendkívüli érdeklődés mellett. Ősszel - régi
adósságunkat leróva - megemlékeztünk
az ’56-os hőseinkről, ráadásul, egy novemberi program keretében kiállítottuk
a tavaly megalakult horgolószakkör csodaszép munkáit, valamint a gyermekek
is előadtak egy mókás színdarabot, szintén szépszámú közösség előtt. Első íz-

ben tartottunk karácsony előtti kézműves foglalkozást, emellett pedig hűek
maradtunk régebbi, nagyobb rendezvényeinkhez is, mint például a július végi
falunap, az idén szinte rekordszámú
résztvevőt megmozgató szüreti felvonulás, vagy a közös szilveszter. Örömteli, hogy a 2016-os esztendőben megdőlt
a „sok program úgysem vonz már annyi
embert”, rengetegszer hangoztatott feltételezése is, hiszen az események látogatottsága egy majdnem 900 fős település lakosságszámának megfelelően alakult. Természetesen tudjuk, hogy az elért eredmények megtartásához folyamatosan meg kell újulni, talán ebben sem
lesz hiány a 2017-es évben.
- A beruházások területén Püspökmolnári hasonlóan sikeres évet zárt, viszont itt
akadhat egy kis hiányérzetünk is.
- Való igaz, hiszen a megvalósult fejlesztések mellett vannak még futó pályázataink, amelyeknél még nem hirdettek eredményt. Kezdjük azonban a kézzel fogható, már megvalósult projektjeinkkel. A kronológiai sorrend elejére az
óvoda épületének nagyszabású felújítása kívánkozik, amelyre nyáron került sor.
A pályázathoz hárommillió forint önerőt biztosított az önkormányzat, a kapott összegből pedig megvalósulhatott
az épület külső-belső, valamint a konyha HACCP-kritériumainak megfelelő felújítása is. A lecserélt tető, az újraszínezett épület a külső szemlélő számára is jól látható. Redőnyöket és szúnyoghálókat is szereltek fel a szakemberek, valamint új, kondenzációs gázkazán is működik ősz óta. A gyermeköltöző padlózatát szintén kicserélték,
sor került a lámpatestek, kapcsolók és
vezetékek újraszerelésére is. A padláson és a lapostetőn hőszigetelést hajtottak végre, így összességében elmondható, hogy megszépült és korszerű intézménybe járhatnak Püspökmolnári jelenlegi és leendő óvodásai. Munkálataink másik fontos helyszíne a temető volt,
ahol megtörtént a ravatalozó épületének
külső színezése, valamint a külső tárolók
és mellékhelyiségek is megújultak, társa-

dalmi munkában, Timár György kőművesnek, és az önkormányzatnál dolgozó
közfoglalkoztatottaknak köszönhetően.
Az iskolai konyhán is folytak munkálatok, hiszen itt sort kerítettünk a régi, elavult étkészletek cseréjére, valamint festés tette esztétikusabbá és higiénikusabbá az épületet. Valóban, hiányérzetünk
talán amiatt lehet, hogy az egészségház
megépítésére és a templom felújítására vonatkozó, két, nagyszabású pályázatunkat még nem bírálták el, reményeink
szerint a 2017-es év első felében erre is
sor fog kerülni. Az viszont már biztos,
hogy idén is lesznek megvalósuló fejlesztéseink. A Vas megyei sporthorgász
egyesületekkel konzorciumban pályáztunk a horgásztó („Nagy tó”) szigetén
létrehozandó esőbeállóra, szalonnasütőre és parkosítási munkálatokra, amelyek
a közeljövőben több helyinek és vendégnek nyújt pihenési, kikapcsolódási lehetőséget – nemcsak horgászoknak. Szintén kedvezően bírálták el egy másik pályázatunkat, amelyben a Faluház tetőszerkezetének felújítását, valamint a temető kapujának lecserélését, és – a kor
kívánalmainak megfelelően – egy urnafal kialakítását céloztuk meg.
- Pályázati forrásból sikerült segíteni a
falu rászorulóin is. Emellett mit kell tudni még a segélyezésben lezajló változásokról?
- Év végén részt vettünk az úgynevezett
„szociális tűzifa” programban, félmillió
forint önerőt biztosítva. Örömteli, hogy
az elmúlt évekhez képest az eddig legnagyobb mennyiséget, ötvenkét köbmétert nyert el településünk, így huszonhat
családnak tudtunk segítséget nyújtani a
közvetlenül karácsony előtt kiszállított
ingyenes tűzifával. Emellett tovább tudtuk növelni a törvényben előírt és adható segélyek mértékét, itt a lakásfenntartási támogatás összegét tudnám említeni, amit egyedül élő esetében hétezer forintról tizenegyezer forintra emeltünk,
de a családban élők is kétezer forinttal többet kaptak: az ő támogatásuk ötezerről hétezer forintra emelkedett. A
temetési segélyt összege szintén maga-
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sabb, valamint az általános és középiskolai diákjaink számára is nyújtottunk ötezer forintnyi iskolakezdési támogatást.
Újítás, hogy idén már nem vettünk részt
a Bursa Hungarica programban, hanem
minden felsőoktatásban tanuló diáknak
adtunk egyszeri, negyvenezer forintnyi
támogatást. Fontos megjegyezni, hogy a
jövedelmi határok ugyanúgy élnek, mint
a Bursa Hungarica esetében, ugyanakkor az egyösszegű támogatás talán nagyobb segítséget nyújt iskolakezdéskor,
mint a Bursa esetében, részletekben folyósított összeg.
- Az elmúlt években rendszeresen nyilatkozott a közmunka-programról, mondván, a közfoglalkoztatottak rendkívül
hasznos munkát végeznek a településen.
- Véleményemet továbbra is fenntartom, hiszen az önkormányzatunk közfoglalkoztatottjai nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy Püspökmolnári
egy rendezett település benyomását kelti az itt élőkben és ide látogatókban egyaránt. Fontos kiemelnünk, hogy rengeteg kaszálnivaló területtel rendelkezünk,
ezeket pedig az esősebb idők után lehetetlen lenne karbantartani szorgos kezű

közmunkások nélkül. Szintén rendbe teszik az önkormányzat tulajdonában lévő
mellékutakat és a tavaszi és őszi szemétszedés alkalmával is lehet rájuk számítani. Úgy gondolom, jogtalan az a kritika,
amellyel sokszor illetik őket, hiszen településünk fejlődéséhez ők is hozzáteszik
a maguk részét.
- Csakúgy, mint a civil szervezeteink.
Kiket emelne ki közülük?
- Mindegyikük szervesen hozzájárul a
fejlődésünkhöz. Tűzoltóink például bármikor képesek elhárítani a bajt, emellett
rendezvényeinken is segédkeznek. Polgárőreink is lelkiismeretesen végzik dolgukat, Püspökmolnári ennek is köszönhetően az egyik legbiztonságosabb település a járásban. Futballistáink ismét
dobogó közelében telelnek a megyei
másodosztályban, a nyugdíjas klub tagjai pedig korukat meghazudtolva, lelkesen szervezik a programokat és maguk
is előszeretettel csatlakoznak az ünnepi programok egész sorához. Mint polgármestert, büszkeséggel tölt el a tudat,
hogy településünk közösségi életéhez
ennyi ember, és ilyen változatos formá-

ban járul hozzá.
- Végül, de nem utolsósorban térjünk rá
egy nemrégiben befejeződött beruházásra, amely községünk jövőjét is nagyban
befolyásolhatja. Milyen távlatokat nyithat a Szombathely-Zalaszentiván vasútvonal felújítása?
- Nagy lehetőség kapujában állunk, úgy
gondolom. A munkaerőhiánnyal és a lakásárak emelkedésével párhuzamosan a
várostól kisebb távolságban lévő kis falvak népszerűsége minden bizonnyal
nőni fog, és reményeink szerint egyre többen fedezik fel a kisebb települések szépségeit, természetesen figyelembe véve azt, hogy egy vidéki ingatlant
vagy telket jóval egyszerűbb megszerezni. Ebben a folyamatban elengedhetetlen szerepet játszik a korszerű, gyors
vasúti közlekedés. Szombathely vonattal ma alig húsz perc alatt elérhető, szinte minden járatra van autóbusz-csatlakozás is. Bízom abban, hogy a beruházás által nyújtott lehetőségekkel fogunk
tudni élni és Püspökmolnári tovább halad a fejlődés útján az elkövetkezendő
években is.
			
Palkó Zsolt

Tisztelt Püspökmolnári Lakosok!
Mint a község polgármestere, szeretném megköszönni mindenkinek a 2016-ban végzett lelkiismeretes munkáját, beleértve a képviselő-testület tagjait, a településen
működő intézmények vezetőit és
dolgozóit, a civil szervezetek vezetőit és tagjait, a háziorvosunkat,

az önkormányzati dolgozókat illetve
a közfoglalkoztatottakat. Köszönöm
mindazon magánszemélyek segítségét, akik hozzájárultak programjaink
és elképzeléseink megvalósításában az
előző év folyamán.
Bár ezen sorok már januárban jelennek meg, mégis, szeretném az újság

hasábjain keresztül is kifejezni jókívánságaimat községünk minden
lakosának. Szeretetteljes, valamint
sikerekben, egészségben és békességben gazdag újesztendőt kívánok mindannyiuknak!
					
		
Rodler Csaba

A 2017-es év I. félévének rendezvényei
Nagy örömömre szolgál bejelenteni,
hogy a 2016-os évben községünkben tizenöt rendezvényt bonyolítottunk le ,
melyek a legkisebb korosztálytól a legidősebbekig bezárólag próbáltak szórakozási lehetőséget biztosítani az érdeklődők számára. Ahhoz, hogy e programok sikeresen záródjanak, a teljesség
igénye nélkül szeretném külön köszönetemet kifejezni a község azon lakóinak, akik segítséget nyújtanak szereplésükkel, munkájukkal, a civil szervezetek-

nek, a Faluházban dolgozóknak, a közfoglalkoztatottaknak, az óvoda dolgozóinak, óvodásainak, a Prinz Gyula Általános Iskola nevelőinek, diákjainak, az önkormányzati dolgozóknak, képviselőtársaimnak és nem utolsó sorban a kedves
vendégeknek, akik megtisztelik munkánkat jelenlétükkel.
Az idei évben sem szeretnénk tétlenkedni ezért mindenki figyelmébe ajánljuk az I. féléves fix rendezvényeinket:

Március 14. - Március 15-i emlékműsor
Április 8. – Nyusziváró délután
Április 29. – Májusfa állítása
Május 20. – Családi nap
Június 3. – Májusfa kitáncolása
Horváth Tamás
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Községünk lakossága 2016-ban is közösen készült a szeretet ünnepére

Karácsonyi várakozás Püspökmolnáriban
Az advent és a karácsonyi időszak az év egyik leginkább várt eseménye számtalan család, de ugyanakkor a kisebbnagyobb közösségek számára is. Településünkön már évek óta hagyomány, hogy a helyi önkormányzat az itt élőkkel karöltve ünnepi programokkal próbálja még szebbé és meghittebbé tenni az év utolsó hónapját. A hagyományokhoz Püspökmolnári idén is hű maradt, az adventi gyertyagyújtás és a karácsonyváró délután mellett új rendezvény is szerepelt a programok között.
Advent első hétvégéjének szombatján
erős markú férfiak gyülekeztek a Faluháznál kora déluután. A készülődés nem
volt véletlen: az immár hagyománnyá
vált közös karácsonyfa-állításhoz kellett
a sok szorgos, sokat bíró kéz, hogy aztán
az önkormányzat épülete előtt összegyűlt gyerekek és felnőttek elkezdhessék díszíteni a magas fenyőfát. Termé-

szetesen a falu betlehemét is hamar ös�szeácsolták és a fényfüzérek is gond nélkül kerültek fel az önkormányzat épületére. Ahogy az este hidegebb és sötétebb lett, úgy gyülekeztek minél többen
az orvosi rendelő mellett felállított sátornál, majd egy kis énekes-verses műsor után kigyúltak a karácsonyi fények,
és vele együtt az adventi koszorú első

gyertyája is. A sátornál ezután is finom
forralt bor, tea és zsíros kenyér várta a
megjelenteket, az este pedig vidám hangulatban zárult.
December 10-én, szombaton délután
szorgos és ügyes kezű gyermekek látogattak szüleikkel a Faluházba, ahol első
ízben került sor a karácsonyi kézműves
foglalkozással egybekötött mézeskalács-
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sütésre. A rendezvényen szebbnél-szebb
díszek készültek, az ünnepi finomság
pompásra sikeredett, a munka végeztével pedig mesevetítésre is sor került a kicsik legnagyobb örömére.
Idén sem maradhatott el a karácsonyváró délután, amelyet a község önkormányzata december 17-én rendezett
meg. Szombaton kora délután már álltak
a sátrak a püspökmolnári Faluház udvarán, s míg a férfiak Rodler Csaba polgármester vezérletével lelkesen készítették a
halászlevet, a helyi horgolószakkör tagjai szebbnél-szebb karácsonyfadíszekkel és egyéb ajándékokkal várták a karácsonyváró délutánra érkezőket. Az iskola szülői munkaközösségének tagjai sü-

PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN

teményt árultak, de lehetett venni az iskola diákjai által készített karácsonyi díszekből is. A Faluházban eközben kulturális programok kezdődtek, a megjelenteket Palkó Istvánné, az intézmény
vezetője köszöntötte. Elsőként a helyi énekkarosok léptek színpadra ünnepi dalcsokrukkal. Őket követték az iskolások, a kisdiákok a híres, Jókai Mór tollából származó „Melyiket a kilenc közül?” című színdarabot adták elő. A rendezvényen fellépett még Birinyi Mónika és Bálint Csaba az Orfeum Vándorszínpad képviseletében, repertoárjukban
karácsonyi gyerekdal valamint musicalbetét és vers is szerepelt. Természetesen
az ovisok műsora sem maradhatott el, a

legkisebbek tánccal is készültek az ünnepségre.
Zárásként ezúttal is sor került a közös éneklésre, majd a nagyérdemű és a
szereplők is kimentek a Faluház udvarára, hiszen itt lehetett megtekinteni a
2016-os év helyi eseményeinek képeiből
összeállított videót, valamint finom sült
kolbász, tea és forralt bor várt az időközben megéhező és megszomjazó vendégekre. Természetesen a halászlé is elkészült, amit maga Rodler Csaba polgármester szolgált fel a megjelenteknek. A
kevésbé fázósak egészen későig kitartottak, az este jó hangulatú borozás, teázás
jegyében telt el.
			
Palkó Zsolt
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A vasúti fejlesztés lehet Püspökmolnári fejlődésének egyik záloga

Villamosítás után
Ahogy a Hírözön korábbi számaiban írtunk róla – és ahogy azt a vonattal utazó püspökmolnáriak is észrevehették – jelentős felújítási munkák zajlottak a Szombathely-Zalaszentiván vasútvonal teljes szakaszán az elmúlt esztendőkben. Ami községünket érinti, első ízben a vasútállomás épülete kapott teljesen új köntöst, tavaly pedig elkészültek a magasított peronok, a villamosítás, valamint digitális menetrendjelzőt is kapott a megállóhely. Az elkészült projekt lépéseiről szóló összeállításban a fejlesztésben rejlő távlati lehetőségeket is mérlegeltük.
2015 tavaszán alig lehetett ráismerni a
püspökmolnári vasútállomásra – az épület renoválása a Győr-Sopron-Ebenfurti
Vasút Zrt. Szombathely-Zalaszentiván
vasútvonalon tervezett felújítási munkáinak egyik első lépése volt. Eredményeként a korábban meglehetősen lerobbant épület új, impozáns külsőt kapott,
valamint a várótermeken és az épületben
lévő szolgálati lakások külsején is elvégezték a szükséges javításokat. A figyelmesség számlájára írható, hogy a kivitelezők a nyaranta az épület eresze alatt
fészkelő fecskékre is gondoltak, számukra néhány mesterséges fészket is kialakítottak.

Flirt-motorvonat érkezik Püspökmolnári állomására

Az óvoda hírei
„Alig ment el Télapóka,
még a nyoma is itt a hóba.”
Bizony, ahogy elmúlt Mikulás napja,
máris a legszebb ünnepre, a békesség, a
szeretet ünnepére a karácsonyra készülődtünk. A kis ovisokat a téli dekorációval feldíszített környezet várta. Igyekeztünk minél bensőségesebb és varázslatosabb légkört teremteni a hangulat fokozása érdekében. Közben az adventi koszorú is elkészült, mely az idén nagyobb
méretű lett, és az udvaron, az óvoda be-

A magasabb peron megkönnyíti a fel- és leszállást

A vasútvonal fejlesztése 2016-ban zajlott le. Talán sokan emlékeznek rá: május közepe és augusztus közepe között vonatpótló autóbuszok szállították az utasokat az érintett szakaszon,
az említett időszakban pedig elkészült a
felsővezetékek kiépítése, valamint a teljes villamosítás is. Községünk vasútállomása 55 cm magas peronokat kapott, az
I. számú vágányt pedig egyúttal a vasúti bejárati úthoz közelebb helyezték el.
Új esőbeállókkal és padokkal is bővült az
állomás, valamint ezután digitális tábla
is jelzi az innen induló és érkező vonatok legfontosabb adatait. Emellett még a
községet Rábahídvéggel összekötő utat
keresztező átjárót is felújították.
A projekt december 7-én ünnepélyes
keretek között zárult le, így immár lehetővé vált a villamos vontatás is a közjáratánál helyeztük el. Köszönet érte.
Míg künn hópihe rebbent, odabenn a
kis kezekben nagyon ötletes dolgok születtek az alkalomhoz illően. Főzött lisztgyurmából nagyon sok szép díszt készítettünk, fenyőágat festettünk, ragasztottunk, rajzoltunk. Az ábrázolási tevékenység valamennyi területét igyekeztünk kihasználni. Ezáltal fejlődött gyermekeink alkotóképessége, szókincsük
és esztétikai érzékük is. Az együtt tevékenykedés pozitív hatással van rájuk.
Ezen kívül megismerkedtünk az ünnephez kapcsolódó népszokásokkal is,
mint például a lucabúza vetése és a pásztorjáték. Egy kedves apuka felelevení-

ségünket érintő vasúti szakaszon. Az új
menetrenddel együtt a molnári állomáson is megjelentek a modern, elővárosi
közlekedésben használt Flirt motorvonatok, amelyek gyorsaságot (a Püspökmolnári és Szombathely közötti menetidő a legtöbb vonat esetében húsz percre
csökkent) és kényelmet biztosítanak az
utazóközönségnek.
Az pedig, hogy egy iskolával és óvodával rendelkező községből komfortos és
modern környezetben alig fél óra alatt
elérhető a megyeszékhely, minden bizonnyal az adott település hasznára fog
válni a közelebbi és távolabbi jövőben is.
				
Hírözön

A fejlesztés az állomás épületének renoválásával indult

tette nekünk a lucázás hagyományát is.
Ezekben a hetekben karácsonyi verseket mondtunk, legszebb karácsonyi dalainkat énekeltük, karácsonyi zenét hallgattunk.
Az ünnepre való hangolódást segítette még az is, hogy sokat beszélgettünk
a családi összetartozásról, a szeretetről,
az ajándékozás öröméről. Ahogy teltekmúltak a napok a gyerekek egyre jobban várták, hogy jöjjön már a Jézuska.
Aztán egyik reggel tágra nyílt szemekkel, kíváncsi tekintettel pillantották meg,
hogy valami megváltozott az óvodában.
Hatalmas fenyőfa áll a csoportszobában,
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égtek a fények, a fa alatt pedig sok-sok
játék, és szebbnél szebbek.
“Fenyőágon, tündérszárnyon megérkezett a Karácsony.”
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máris lázas izgalommal készülünk a farsangi karneválunkra, melyre előreláthatólag február közepén kerül majd sor a
Faluházban. Szeretettel várunk mindenkit erre a rendezvényünkre is!

Meghatódva szemlélték a fát, majd valamennyien birtokukba vették a játékokat, délután pedig büszkén mutogatták
szüleiknek a Jézuska ajándékait. A fenyőfát két kis ovis nagypapájától kaptuk, melyet utólag is nagyon szépen köszönünk!

Magam és az óvoda dolgozóinak nevében jó egészséget, sikerekben gazdag
2017-es évet, a kis ovisoknak pedig soksok örömteli napot kívánok!
		
			
Pék Józsefné

A Faluház szervezésében részt vettünk
karácsonyváró kézműves-foglalkozáson
is, akik itt voltak kedvükre találhattak
maguknak való elfoglaltságot, hisz minden korosztály képviseltette magát.
Ezt követően a karácsonyváró ünnepélyen is szerepeltünk kis ovisainkkal.
Alig aludtak ki a karácsony fényei,

Az általános iskolai hírei
Az év utolsó napjai mozgalmasan teltek el. Egyrészt a félévzárás előtti hajrá, másrészt a szabadidős programok sokasága foglalta le időnket. Megtörtént a
tanulmányi munka értékelése. A szokásnak megfelelően több tanulónk örülhet
az eredménynek, mert az elvégzett munkájuknak meglett a gyümölcse, de sajnos
voltak olyanok is, akik csak „iskolába jártak”. Ennek ellenére a statisztikai adatok
kedvező képet mutatnak.
A jeggyel értékelt tanulók tanulmányi
átlaga iskolai szinten 4,27, a magatartási
átlag 4,62, a szorgalmi átlag 4,25. A második félévben valamennyi tanulónknak
megadatik a lehetőség arra, hogy javítsanak teljesítményükön.
Az iskolai élethez szorosan hozzátartozott a munkatervben megjelenő szabadidős programokon való részvétel.
Felsős tanulóink novemberben Szombathelyen színházlátogatáson vettek
részt. Alsó tagozatos fiúk iskolánk szervezésében a Prinz Kupán fociztak. December 6-án a Mikulás bácsi látogatta
meg az alsó tagozatosokat, míg a felső
tagozatosok Budapest nevezettességeivel ismerkedtek meg. Programunkban
szerepelt a Hadtörténeti Múzeum bejárása, a Halászbástyáról megcsodálhattuk a főváros nevezetességeit. A Lurdy
Ház mozijában filmet néztek meg, utána Mikulás ajándékozta meg gyermeke-

inket. Ezután következett az autóbuszos meg iskolánk névadójáról, Prinz Gyuvárosnézés, amelyet a Bazilika előtti ad- láról.
venti vásár meglátogatása követett, ahol
A változatos feladatok megoldása után
gyönyörködhettünk a fényjátékban is. A a napot koszorúzással fejeztük be az isjól sikerült kirándulás minden bizonnyal kola előtti emlékműnél, illetve a vasútálörök emlék marad a résztvevőknek.
lomáson lévő szülői háznál.
Tanulóink aktív közreműködői voltak
a rábahídvégi és a püspökmolnári kaSmolczer Tibor
rácsonyi várás műsorainak. Karácsony
		
igazgató
előtti vasárnap az alsósaink Szombathelyre utaztak ünnepi
koncertre.
„Válts egy csokit mosolyra!” – az Ágota Alapítvány ezen mottójához
csatlakozva iskolánk felső tagozatos tanulói ajándékokat adományoztak az
állami gondozásban élő fiataloknak.
Emellett még decemberben karaoke versenyen
mutathatták be énektudásukat a vállalkozó szellemű felsőseink. A vidám
pillanatokban gazdag eseményt tanulóink komolyan vették, különösen nehéz volt a győztes kiválasztása a fiúk mezőnyében.
Január 11-én projektnap
keretében emlékeztünk
Az iskola tanulói intézményük névadójáról is megemlékeztek.

PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN
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A molnári kocsmáros életkörülményei 1842-ben
1842. decemberére az akkori molnári vendégfogadós, a sokgyerekes Kluiber
József és felesége, Bartl Terézia anyagilag nehéz helyzetbe kerültek. Komoly hátralékot halmoztak fel ugyanis a kocsma árendájából (azaz: a bérleti díjból, mert a molnári kocsmát bérelték a földesúrtól), amihez némi föld- és
legelőbér-, ill. kéményseprési díjhátralék
is járult. A tartozásuk 197 Ft 9 krajcárra rúgott, pedig még csak ¾ éve bérelték a vendégfogadót. Mivel ennek rendezésére készpénzük nem volt, így a javaikat összeírták, Molnári akkori vezetői
(öreg Kováts József községbíró, Treplán
János és Antal József esküdtek) által felbecsülték, hogy aztán “dobra verjék”, vagyis árverés útján értékesítsék. Az ös�szeírás fennmaradt, amiből megismerhetjük egy vidéki kocsmabérlő életkörülményeit a reformkorból.
A teljes lajstrom (korabeli helyesírással) így néz ki:
“1. Hájer (?) szekér
2. Rudas mázsa vasas kapcsokkal 5 db
3. Vágó fejsze
4. Tálas font 17 ... (ismeretlen rövidítés)
10 dban
5. Bárd
6. Görbe kés, kolbász vágó és 6 rossz kés
7. Kolbász töltő
8. Eke taligával
9. Tüzi ló (?)
10. 4 db abroncs, 2 db lánc

11. 1 kapa, 1 kapocs, 1 vas gereblye
12. 1 öntöző, 1 vas láb
13. 1 vas, 2 fa abroncsos vindely
14. 2 ugorkás hordó, 2 köpü
15. 1 motolla, 1 rokka
16. 7 akó vasabroncsos hordó 2 dban
(üres)
17. 2 db 2 akós, 1 db 1/4 akós hordó, 1
..., 3 ...
18. 1 db 1 akós hordó tele borral
19. 4 köböl répa
20. 1 és 1/4 akó répa 5 akós hordóban, 2
akó káposzta 3 akós hordóban
21. A pinczér szobában egy üveges
almáriom
22. 1 cseresznefa almáriom
23. 2 diófa asztal
24. 1 kemény s egy lágyfa ágy
25. 1 ff (talán fenyőfa) pad, 5 szalma
szék, 1 rossz ffa láda,
26. Vagó törzsök (azaz: favágó tuskó)
27. 4 lepedő, 2 dunyha, 2 párna, 6 vánkos
28. A falon függő óra
29. 2 db 1 éves südő, 1 göbe 4 malaczal
30. 1 ffa asztal és 3 ffa pad
31. 1 ffa ágy, 2 lepedő, 2 párna, 1 vánkos
32. 1 ffa kis asztal és 1 pad, és 1 láda
33. 1 lisztes láda és 1 teknő
34. 3 pecsenyés vas rostély, 3 tepsi, 2 vas
fedél, 2 vas lapos (talán lábos), 2 serpenő,
2 nyárs
35. 2 vas kanál
36. 1 üst
37. konyha almariom és 1 edény tartó, 1

asztal, 1 pad, 3 vizes sajtár
38. 1 sertvis (azaz: sertés)ól
39. 14 ...(?) köböl kolompér (azaz: burgonya)” (köböl: kb. 64 liter)
Jól látható, hogy a kocsmáros és családja meglehetősen szerény körülmények
között élt, főleg bútorok, szerszámok,
edények, néhány állat és kevés termény
képezte a vagyonukat. Az összeírt javak
becsértéke összesen 220 Ft 30 krajcár
volt. A 39-ből végül 21 tétel került kalapács alá, a liciten befolyt összeg pedig
fedezte a tartozásukat, sőt pár Ft többlet
is keletkezett. Ugyanakkor a vendégfogadó további bérlésétől minden bizon�nyal elestek, hisz ezután már nem voltak
képesek a bérleti díjat fizetni.
Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár P 275
82. cs. 101 a. 11. o.
További helytörténeti vonatkozású írásaim olvashatók internetes blogomon, a
http://kugi.blog.hu címen.
Kuglics Gábor

Csak kevesebb győzelme miatt maradt le az őszi harmadik helyről a Püspökmolnári KSK futballcsapata

Ismét a dobogó közelében
Befejeződtek az őszi szezon küzdelmei a labdarúgó megyei II. osztály sárvári csoportjában. A maratonira nyúlt félévet ifj. Sziffer István, a püspökmolnári csapat játékos-edzője értékelte.
- Jó esélyekkel indultunk neki az utolsó három meccsünknek, a megszerezhető kilenc pontból végül csak hat
lett. Emiatt csalódottak is voltunk, hiszen attól az Ikervártól kaptunk ki hazai pályán, akik így jelentősen el tudtak
lépni az üldözőiktől – köztük tőlünk
is. Azonban örömteli, hogy nem dőlt

el még semmi, a dobogóért továbbra
is harcban vagyunk, csupán kevesebb
győzelmünk miatt maradunk az egyaránt huszonnyolc pontos Ölbő mögött – kezdte az értékelést az ifjú tréner, majd a felkészülésről is ejtett néhány szót.

- Minimum két játékos igazolását tervezzük, elsősorban azért, hogy legyen
versenyhelyzet a csapaton belül. A felkészülést elkezdtük, edzőmeccseinket
magasabb osztályban játszó csapatok
ellen tervezzük lejátszani. Pályára lépünk Rábapaty, Vasvár és Nádasd ellen
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is, de lekötöttünk mérkőzést a szintén
nagyon jó erőkből álló Vasszécsennyel
is. Az első edzőmérkőzésünket már le
is játszottuk, a Zala megyei III. osztály
közép csoportjának listavezetője, a Botfa SE ellen, és fölényesen, 6-1 arányban
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győzedelmeskedtünk.
Ifj. Sziffer István az ifjúsági csapat
szerepléséről is szót ejtett:
- Fiataljaink az egész ősz folyamán jól
szerepeltek, az utolsó fordulóban, Bükön aratott győzelmükkel pedig át-

Szilveszteri mulatozás
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel a 2016-os évet is vacsorával egybekötött mulatozással búcsúztattuk.
Hatvanketten választották a helybéli lehetőséget és koccintottak egy boldog, sikerekben gazdag újesztendőre a püspökmolnári Faluházban. A rendezvény elérte a maximális létszámot, amely egy igazi visszaigazolás a szervezők számára
– megérte a sok fáradozás. A jó hangulatról ez alkalommal is Szombath József
gondoskodott és tett eleget a vendégek
kéréseinek. Egy igazán összetartó csapat

verbuválódott és táncolta végig az éjszakát, a lassabb dallamoktól a vonatozáson
át egészen a kacsatáncig. A szilveszteri
bálnak csak a hajnali órákban lett vége,
mindenki fáradtan, de jó szájízzel ment
haza kipihenni az összejövetel fáradalmait. Bízom benne, hogy a 2017-es évet
is ilyen hangulatban és legalább ilyen
„csapattal” tudjuk majd együtt búcsúztatni. A kedves olvasóknak ezúton kívánok eredményekben és sikerekben gazdag boldog újesztendőt!
Horváth Tamás

vették a vezetést a bajnokság tabelláján. Ők is komoly felkészüléssel vágnak
neki a tavaszi szezonnak, céljuk a bajnoki cím megnyerése.
					
		
Hírözön
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Karácsonyváró délután 2016

A karácsonyi vásár portékái ezúttal is jól fogytak

A Faluház nagytermének horgolt
díszekkel ékesített karácsonyfája

Az énekkarosok ünnepi dalcsokrot adtak elő

Az Orfeum Vándorszínpad két tagja, Birinyi Mónika és Bálint Csaba
ünnepi dalokkal is készültek

A Faluház udvarán kivetített összeállítás képein
mindenki jókat derült

Az ovisok látványos műsorral léptek színpadra

Melyiket a kilenc közül? - iskolásiank a híres Jókai-művet vitték színpadra

