PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN

1

PÜSPÖKMOLNÁRI
HÍRÖZÖN
XVI. évfolyam
évfolyam
szám
m
XVI.
2.4.2.
szám
XVIII.
évfolyam
szám
2015. május
október
2015.
április
2017.

Püspökmolnári község önkormányzati lapja
ANYAKÖNYVI HÍREK
HÍREK

A 2015. áprilisi számunk megjelenése
SZÜLETÉS
óta eltelt időszakban

HORVÁTH ZSELYKE
HALÁLOZÁS

Szül: Szombathely,2017.03.12.
Horváth-Kiss Tünde és Horváth

SŐRE ZSUZSANNA
Tamás gyermeke, Szombathely,
Elhunyt:
Szombathely,
2017. március
12.
2015. augusztus 1-én

HALÁLOZÁS

KOVÁCS
ANTALNÉ
KOZMA
LAJOSNÉ (szül.:
Születési
neve: Hosszú Anna
Varga Karolina)
2017. január
7.
Elhunyt:
Szombathely,
2015. szeptember 1-én

KOVÁCS LAJOSNÉ (szül.: Felnagy Margit)
2017. február 2.

PÜSPÖKMOLNÁRI
KUGLICS
JÓZSEF
2016. december 29.
HÍRÖZÖN

PAP SÁNDOR
2017. január 7.

Püspökmolnári Község

SIMON
KÁLMÁN JÁNOSNÉ
Önkormányzatának
lapja
(szül.: Kiss Edit)
2016.
december
24. 4. szám
XVI.
évfolyam

Megjelenik
NAGY
BÉLA negyedévente
2017. január
20.
350 példányban

Emléktábla Batthyány újratemetőjének

Szépkorúak
ünnepe
Bár az 1848/49-es naplójában
még radikális dinasztiaellenes hangot ütött meg, az 1870-es újratemetési beszédében már be akarta

Községünkben hosszú ideje hagyomány, hogy a helyi önkormányzat kétévenilleszteni Batthyány Lajos politikai irányvonalát a dualista monarte ősszel megünnepli a falu szépkorúit, valamint zenés-táncos műsorral, vachia szellemiségébe.
Püspökmolnáriban
április 29-én
emléktáblát
csorával
kedveskedik nekik.
A Faluház tavalyi felújítása
óta először
adott ottavattak
Piry
Cirjék ferences
tartományfőnök
tiszteletére.köszönetühont
e jeles
eseménynek,
amely során
a fiatalabbak kifejezhették
ket és hálájukat az idősebb generációk számára. Ebben az évben ráadásul isAz atya
Piry János
névenlépett
1810-ben
született
az akkori Püspöki
közmét
nagynevű
sztárvendég
színpadra
a rendezvényen,
hiszen Udvarhelyi
Boglárka
képen
jobb oldalon)
tiszteletétmestette
ségben,
így az operetténekes
emléktábla – (aamit
Horváth
Róbertmellett
helyi kőfaragó
Oszvald
Marika,
Magyarország-szerte
ismert
Kossuth-díjas
és Jászai Mater készített
– a aPüspöki
falurészen álló
haranglábra
került.
ri-díjas színész- és énekesnő is.
folytatás a következő oldalon

ISSN 2061-8484
Felelős kiadó:
Püspökmolnári Község
PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN
Önkormányzata
Püspökmolnári
Község
Önkormányzatának
lapja
Felelős szerkesztő:
XVII. évfolyam 3. szám
Palkónegyedévente
Zsolt
Megjelenik
350Következő
példányban ISSN
2061-8484
lapzárta:
Felelős kiadó:
2016. január
1.
Püspökmolnári
Község
Önkormányzata
E-mail:
Felelős szerkesztő: Palkó Zsolt
pmhirozon@gmail.com
Következő
lapzárta: 2017. augusztus 1.
E-mail: pmhirozon@gmail.com

PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN
folytatás az előző oldalról
Az avatási ünnepségen a Himnusz eléneklése után Rodler Csaba polgármester köszöntötte a

megjelent falubelieket és a meghívott vendégeket: Tausz István
megyei önkormányzati képviselőt, Zsámboki Árpádot, a Vas
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Megyei Honismereti Egyesület
elnökét, Zágorhidi Czigány Balázs vasvári múzeumigazgatót,
Joó Alfréd újságíró-politológust
(a Budapest Belvárosi ferences
templom és rendház képviseletében) és Koszorús Ödön ikervári
helytörténészt, Batthyány Lajos
emlékének ápolóját. A polgármester elmondta, hogy Püspökmolnáriban fontosnak tartjuk a
helyi értékek megbecsülését (a
helyi értéktárnak már huszonegy tagja van), illetve a községben
született vagy élt híres emberek
emlékének ápolását.
Az ünnepi beszédet Tausz István,
megyei önkormányzati képviselő,
a Vas Megyei Értéktár Bizottság
elnöke mondta. Beszédében a hazafiságról, és a hagyományok őrzésének, az emlékek ápolásának
fontosságáról szólt. Megállapította, hogy a mai Püspökmolnári
elődközségei mennyi hazafit vagy
éppen nagyszerű tudóst adtak a
nemzetnek. Felidézte az ugyancsak Vas megyei Berzsenyi Dániel és Kisfaludy Sándor alakját,
akik részben kortársai voltak Piry
Cirjéknek.
Ezt követően Juhász Gyula: Himnusz az emberhez című versét
hallgathatták meg a résztvevők
Herényi Barbara tolmácsolásában. Az emléktáblát Rodler Csaba polgármester és Tausz István
megyei önkormányzati képviselő
leplezte le, majd Ghie Marselinus
plébános áldotta meg.
Piry Cirjék életútját Kuglics
Gábor történész ismertette. Elhangzott, hogy az atya Piry János néven született 1810. április
15-én Püspökiben, tanulmányait
Szenttamáson, Vasvárott és Körmenden végezte, majd a kőszegi
gimnáziumban tanult. Tizenhat évesen lépett be a ferencesek
közé, és ekkor vette fel a Cirjék
nevet. Több helyütt is megfor-
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dult az országban: Pozsony, Esztergom, Komárom, Érsekújvár,
Szentantal (a Csallóközben, ma
Szlovákiában van), és Pest. Az
érsekújvári algimnázium tanáraként találta meg egyik középkori nyelvemlékünket, melyet
róla Piry-hártyának neveztek el.
1848-49-es naplója (ami 1989ben nyomtatásban is megjelent)
fontos forrása a korabeli eseményeknek, bár a tárgyilagosságot
fokozatosan felváltotta benne a
szerző egyre radikálisabb, dinasztiaellenes stílusa. Az atya később
ferences házfőnök lett Pesten, és
már ilyen minőségében vett részt
Batthyány Lajos mártír miniszterelnök újjátemetésén 1870-ben,
ahol ő mondta a gyászbeszédet.
Két ízben is a magyarországi ferences rend tartományi főnökének választották meg. Jelentős
egyházi írói tevékenységet is folytatott. 1880. október 6-án hunyt

el Budapesten,
ma a Fiumei
úti temetőben
nyugszik, Batthyánytól nem
messze, rendtársaival közös sírban.
Az emléktáblánál koszorút helyezett el Tausz
István megyei
önkormányzati képviselő, Joó
Alfréd a budapesti ferencesek
képviseletében,
Zsámboki Árpád és Koszorús
Ödön a Vas Megyei Honismereti Egyesület
nevében és Rodler Csaba polgár- dégek részére állófogadásra került
mester. Az ünnepség a Szózattal sor a községi Faluházban.
Kuglics Gábor
ért véget, majd a meghívott ven-

Az önkormányzat hírei
Az önkormányzat 2017. január 1-jétől az STKH
Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit KFT. (székhelye: 9400
Sopron) közszolgáltatóval kötött szerződést a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására. A
Müllex KFT. ettől az időponttól a hulladék elszállítását alvállalkozóként végzi.
A törvény kötelezővé teszi a kommunális hulladék
heti, valamint a szelektív hulladék havonkénti elszállítását, így 2017. április 1. napjától a kommunális hulladék elszállítására hetente pénteki napokon
kerül sor. A szállítás díjtétele a szolgáltató tájékoztatása szerint a lakosságra nézve nem változik.
Ettől az évtől nincs továbbiakban lehetőség a
szeméttelepen a 30 m3-es nagykonténer megrendelésére és fenntartására. Ennek ellentételezésére
szükség lenne a településen lomtalanítás elvégzésére. A lomtalanítást április hónapban megrendeltük, azonban a közszolgáltató még nem tudott
ennek időpontjáról az újság megjelenéséig tájékoztatást adni.

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és
azok megszegésének jogkövetkezményeiről szóló
9/2016. (V. 18.) önkormányzati rendelet szabályaira az alábbiakban hívjuk fel az ingatlantulajdonosok figyelmét és kérjük azok betartását:
3.§ Az ingatlan tulajdonos, kezelő, használó, köteles gondoskodni
a) a járda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok
megfelelő nyeséséről,
b) az ingatlan előtti zöldsáv és az árok úttestig
terjedő teljes területének kaszálásáról, gyommentesítéséről,
c) a telek tisztántartásáról, gyommentesítéséről és
kaszálásáról,
d) az ingatlan előtti járdaszakasz hó-eltakarításáról és síkosság mentesítésről.
Fenti szabályok az ingatlan közterülettel határos
valamennyi oldalán terheli az ingatlan tulajdonosát, használóját.
Kissné Mátyás Éva
jegyző
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Hősökre
emlékezve
1848. március 15-ét hosszú évek
óta ünnepli községünk, a hagyományokhoz hűen idén is szépszámú érdeklődés mellett emlékeztünk meg 1848-49 hőseiről.
A Himnusz eléneklése után Palkó

Istvánné, a Faluház vezetője köszöntötte a megjelenteket, majd
Rodler Csaba polgármester ünnepi beszédében méltatta a forradalom és szabadságharc résztvevőit. Hangsúlyozta, a szabadság
iránti vágy mindig is a magyar
nép első számú célkitűzései között szerepelt, és ez manapság
sincsen másképpen. Községünk
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első emberének beszédjét a Prinz
Gyula Általános Iskola tanulóinak műsora követte, ezután pedig Kuglics Gábor helytörténész,
a forradalom helyi vonatkozású
történéseiről tartott tartalmas
előadást.
A rendezvény végül a Szózat eléneklésével zárult.
Hírözön

Költészet napja Arany János
életművének jegyében
Április 11-e országszerte a magyar költészet napja, a tavalyi,
első ízben megrendezett ünnepség után idén sem feledkeztünk
meg irodalomunk nagyjairól.
A megjelenteket Sipos Ákos, a
helyi Prinz Gyula Általános Iskola magyar nyelv és irodalom
szakos pedagógusa
köszöntötte a Faluházban, április 9-én
vasárnap délután.
A rendezvény ezúttal Arany János
életútját dolgozta
fel, a közönség így
rendkívül sok érdekességet hallhatott
a költő fiatalkori
álmairól, életének nehézségeiről,
pályafutásának különböző ciklusairól. Természetesen a versek

Általános Iskola tanulóiból álló
csoport is. Nem maradhatott el
az Arany-Petőfi barátság felelevenítése sem: a két költőgéniusz
sem maradhattak ki a reperto- különleges kapcsolatát Molnár
árból. Ezek előadásában közre- Józsefné segítségével idézhette
működött Herényi Barbara, aki fel a nagyérdemű.
már több országos versmondó
Hírözön
versenyen is kiemelkedő eredményt ért el. Arany verset szavalt
még Palkó Istvánné, a Faluház
vezetője, valamint a Prinz Gyula

Nyuszivárás
másodszor

Sipos Ákos, általános iskolánk magyar
szakos tanára tartalmas előadást tartott
Arany János életéről

Húsvét előtt egy héttel, egy kicsit hűvös szombat délután népes gyerek- és szülőhad gyülekezett a Faluházban, kíváncsian
várva, mit hoz a húsvéti nyuszi
a településünk legkisebbjeinek.
Az ajándékokért természetesen meg is kellett dolgozni, így
a Berzsenyi Dániel Könyvtár
jóvoltából először kézművesfoglalkozáson készíthették el
szebbnél-szebb kosárkáikat az
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apróságok, majd végre kezdődhetett a lázas csokitojás-keresés
a Faluház udvarán. A gyerekek
pár perc alatt megtalálták a nekik szánt ajándékokat, így a rendezvény végén vígan jártak körtáncot az ünnephez illő nyuszis
dalok kíséretében.
Palkó Zsolt

Ismét áll a májusfa
Püspökmolnáriban
Tavaly első ízben, nem titkoltan hagyományteremtő
szándékkal állítottunk májusfát a Faluház udvarán, így
az idei akció már-már rutinszerűen zajlott le. Ez persze enyhe túlzás, hiszen a faállításhoz ezúttal is markos,
erőskezű férfiakra volt szükség, de nem szabad elfeledkezni az ügyes hölgyekről sem, akik szépen fel is díszítették a magas fenyőt. A sikeres helyretétel után kisebb
eszem-iszom kezdődött, majd többször szóba került
már a június eleji kitáncolás és a tervezett ünnepség is
– a rendezvényre egészen pontosan június 3-án, szombaton kerül sor
Hírözön

Életképek az óvodából
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Hírek az iskolából
A januári újság megjelenése
számtalan esemény történt az iskolában. Lássuk a részleteket.
A félév utolsó napjai mozgalmasan teltek el. Egyrészt a félévzárás
előtti hajrá, másrészt a szabadidős
programok sokasága foglalta le
időnket. Megtörtént a tanulmányi munka értékelése - a szokásoknak megfelelően több tanulónk örülhetett az eredménynek,
mert az elvégzett munkájuknak
meg lett az eredménye, de sajnos
voltak olyanok is, akik csak bejártak az iskolába. Ennek ellenére a
statisztikai adatok kedvező képet
mutatnak.
Az érdemjeggyel értékelt tanulók
tanulmányi átlaga iskolai szinten 4,27, magatartási átlag 4,62,
szorgalmi átlag 4,25. A második
félévben valamennyi tanulónknak megadatik a lehetőség arra,
hogy javítson teljesítményén.
Végzős tanulóink kitöltötték a
továbbtanuláshoz a jelentkezési
lapjaikat. Nagy örömükre szolgált, hogy megkapták az értesítést: mindannyiukat felvették
az általuk megjelölt középfokú
iskolába.
Az iskolai élethez ebben az időszakban is szorosan hozzátarto-

zott a munkatervben megjelenő
szabadidős programok megszervezése, illetve az új dolgok keresése.
Újdonságként kívánságműsorral,
iskolahírekkel és emelkedett hangulattal elindult a felső tagozatosok iskolarádiója. A DAB FM
minden pénteken a tanórák előtt
és az órák közötti szünetekben
jelentkezik. A rádió elindításával
egy, a diákönkormányzathoz érkezett kérés is teljesült.
Iskolánk több tanulója is nevezett
az „Álomút” gyermekrajzpályázatra, amelyet a Magyar Közút
Zrt. hirdetett meg az elmúlt évben. A több mint 2600 pályamű
közül 217 rajzot díjazott a zsűri.
Iskolánkból a 7. osztályos Szalai
Fanni „A szivárvány útja” című
rajzát oklevéllel és belépővel díjazták, így ő és családja meglátogathatják Közép-Európa legnagyobb úttörténeti múzeumát
Kiskőrösön.
Egészen biztosan nem bánta meg,
aki február 25-én (szombaton)
délután ellátogatott a rábahídvégi
művelődési házba, ahol – a hagyományoknak megfelelően – a
Prinz Gyula Általános Iskola
tanulói adták a farsangi műsort.

A februári farsangi mulatság ezúttal sem maradhatott el

Büszkén mondhatjuk, hogy az
összes osztályunk előadása mas�szív közönségsikert aratott.
A nemzetközi nőnap keretében
a felsős fiúk felköszöntötték a lányokat, akik a kedves szavak mellé az alkalomhoz illő zenéket is
kaptak a fiúktól.
Több hónapos egyeztetés és előkészítés után most már kijelenthetjük: sínen van iskolán és a lengyel Węgiersk település oktatási
intézménye közötti együttműködés. A diákok az első körben
angol nyelvű videó üzenetben
mutatkoztak be egymásnak, amit
majd számos egyéb érdekes projekt követ. A távolabbi célok között van a személyes találkozás
is. A lengyel iskola honlapján
már szerepel az iskolánkkal való
együttműködés. A hír a farsangi
műsorunk egyik jelenete illusztrálja. A tanév utolsó hetében
vendégül látjuk Őket, ahol közös
programokat szervezünk.
Az izgalmasnak ígérkező fejleményekről folyamatosan beszámolunk a Facebook-oldalon.
Testvériskolánk honapja az alábbi
linken érhető el:
https://sp-wegiersk.edupage.org/
news/
Véget ért a Pénz7! Idén iskolánk
is csatlakozott a pénzügyi tuda-

A hetedikesek ezzel a képpel üdövözölték a testvériskola tanárait és
diákjait
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tosságot és ismereteket fejlesztő
nemzetközi programhoz. A 3-8.
osztályosaink a témával kapcsolatos elméleti és gyakorlati feladatokat oldottak meg, melyek játékos,
interaktív kísérőprogrammal egészültek ki. A diákok láthatóan élvezettel vettek részt ezeken a rendhagyó foglalkozásokon. A Pénz7
Európa 23 országában zajlik, Magyarországon a fő szervezője az
Emberi Erőforrások Minisztériuma, de számos pénzügyi szervezet
is segíti a sikeres lebonyolítást.
Ezek után bekapcsolódtunk a
másik két programba is. Tanulóink élvezték a „Fenntarthatósági
hét” illetve a „Digitális hét” programjait egyaránt.
Március 14-én kedden iskolánk

Versenyek
(2016/2017-es tanév):
56-os forradalom és szabadságharc
emlékére rendezett megyei történelemverseny: megyei 5.h.: (Barikádok
hős lányai: Lenkay Dorka, Szalai Fanni Kata, Tóth Emese, Farkas Zsáklin)
Denevér Gála: országos díjkiosztó
2016.11.19. (Budapest)
„Álomút” rajzpályázat: 10 tanuló nevezett, díjazott: Szalai Fanni Kata
(Oklevél+családi belépő)
Simonyi Zsigmond Helyesíró Verseny: Frank Liliána Tilda (megyei
döntő 12.h.)
Jobbágyi Zsófia Anna (megyei döntő
6.h.)
Olvasni Jó országos levelező verseny
őszi forduló (5 tanuló nevezett) Tóth
Laura megosztott 2. helyezés
Ne égess! országos rajzpályázat (7 tanuló pályázott)
Simonyi Zsigmond Jubileumi prózaíró pályázat (Lenkay Dorka)
Arany János Országos Vers- és Prózamondó verseny (Kolompár Pál: versmondó kategória, Francsics Violetta
prózamondó kategória: ezüst minősítés: 2.helyezés)
A költő hazatér: versmondó találkozó Vasvár: (Francsics Violetta,
Kolompár Pál Csaba)
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tanulói mindkét településen részt
vettek a forradalmi megemlékezéseken - Püspökmolnáriban,
majd Rábahídvégen adtak nagy
sikerű műsort.
Emellett a környezetünk alakítására is fokozott figyelmet fordítottunk, a tavasz nemcsak a napsütést, de iskolánk csinosodást is
hozta. A püspökmolnári épületben részleges felújításon esett át
a vizesblokk és új festést kapott
a tornaterem. Négy tantermünk
padlócseréje megtörtént. A közeljövőben megújul a rábahídvégi
épületünk tornaszobájának burkolata, és az tantermek festése is
megvalósul.
Hagyományainknak megfelelően
az alsó tagozatos gyermekeink

anyák napi műsorral kedveskedtek az édesanyáknak és nagymamáknak.
Iskolánk csatlakozott az „Iskolakert hálózathoz”. Az intézmény
területén Ákos bácsi irányításával
konyhakerti és egyéb növényt ültettek, veteményeztek tanulóink.
Az Erzsébet-tábor keretében pályázatot nyújtottunk be nyári, balatoni táborozásra, illetve egy egy
hétig tartó napközis tábor megvalósítására.
Emellett részt veszünk a „Hangszert a kézbe” programon is. Bizakodunk, hogy a valamennyi
résztvevő élményekkel gazdagodva érkezik haza.
Smolczer Tibor
igazgató

Az Egervölgyön második helyezett csapat
Költészet Napja alkalmából rendezett
versmondó
ünnep Rábahídvég
(Csider
Sándor
verseiből) 1.Kozma Soma, 2.Kolompár Pál Csaba,
3. Kallós Adél Különdíjas: Francsics
Violetta
Kistérségi
Helyesíró
verseny,
Gersekarát: 5.o.:
1.Frank
Liliána
Tilda, 3. Tóth Noémi 6.o.: 1.Jobbágyi Zsófia Anna,
Zrínyi Ilona matematika versenyen 7
2. Babos Réka, 8.o.: 2.Kozma Soma
Vasi Vizeken Ifjúsági Horgászvetélkedő: tanuló vett részt
2 csapatunk a vaskeresztesi megyei dön- Terematlétika Vasvár: Helyből távoltőbe jutott (Fishing Team: Szalai Ke- ugrás: Pásti Iván 1.h., ötösugrás:Farkas
vin, Kozma Soma, Kolompár Pál Csa- Máté 1.h., Babos Réka 1.h., Szalai
ba, Hermán Dániel, Horgászcsillagok: Fanni 3.h.,30 méteres futás Szalai KeLenkay Dorka, Farkas Máté, Bosnják vin 1.h., medicinlabda hajítás Bakler
Bianka 2.h.
Gábriel, Maraffai Krisztofer István)
Megyei Népdaléneklési Verseny: Lenkay Csodálatos barlangvilág—rajzpályáDorka: kiemelt arany minősítés, Lenkay zat -3 tanuló küldött be pályamunkát.
Dorka, Frank Liliána Tilda, Tóth Laura: Kisiskolák Matematikaversenye –
Egervölgy: Babos Réka 1. h. egyénicsoportos ezüst minősítés
Kalmár László Országos Matematika- ben, Csapatversenyben 2. hely, tagok:
Babos Réka, Molnár Csaba, Sipos
verseny: megyei 2.h.: Babos Réka
Bertha György Mesevetélkedő: 1.h. Roland.
Kovács Mária
Mesemolyok csapata: Pásti Iván, Rába
igazgatóhelyettes
Hanna, Kovács Míra, Krampé Janka
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Szavalásban első

aktuális versenyemről, motivál a
felkészüléseim alatt.

Herényi Barbara nevét mostanában egyre többször halljuk
– a fiatal versmondó és pedagógusjelölt mostanában rendkívül
sokat hallat magáról. Amellett,
hogy felemelő módon szavalt
Arany János-verseket a költészet napja alkalmából rendezett
ünnepségünkön, három országos, egyetemistáknak kiírt versenyt is megnyert nemrég. A
Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatójával többek között
a sikerek titkáról, az irodalom
szeretetéről és céljairól is beszélgettünk.

- Az általános iskolai tanulmányaidat követően kik lettek a mentoraid?

- Mikor és hogyan kezdődött a
szerelem az irodalom és közted?
- Nehéz ezt pontosan behatárolnom. Úgy gondolom nem is lehet,
mert ez egy folyamat, amit a gyerekkorból hoz az ember. Nagyon
sokat meséltek kiskoromban
szüleim, nagyszüleim, lefekvés
előtt. Hiszek abban, hogyha egy
kisgyerek sok mesét hall, a későbbi életében ez alapozza meg
a könyvek és az olvasás iránti
szeretetét. Persze ezt a szeretetet
a későbbiekben hatványozta általános iskolai magyartanárom,
Sipos Ákos tanár úr. Érdekes irodalomóráira a mai napig szívesen
emlékszem vissza. Úgy tanította a
verseket és az életrajzokat, hogy
azt nem lehetett nem szeretni!
Bár óvodás és kisiskolás koromban is szívesen mondtam verseket, mondókákat, de ő volt az, aki
meglátta bennem a tehetséget és
területi, megyei és országos versenyeken indított felső tagozatos
koromban. Segített a hanglejtések, a szavalás közbeni mimika és
a gesztusok kialakításában. Nem
győzöm hangsúlyozni neki - a
mai napig - hogy, mennyire hálás
vagyok mindenért. Rendszeresen
tartjuk a kapcsolatot, tud minden

- Középiskolás éveimben tudatosan készültem az emelt szintű
magyar érettségire - ugyanis a
magyartanári pálya azóta célom,
mióta az eszemet tudom, s ez elengedhetetlen volt hozzá. Felkészítő pedagógusom, Patóné Tuza
Mónika megkérdőjelezhetetlen
profizmussal készített fel erre, s
az egyetemi tanulmányaimban
is számíthatok a segítségére. Ők
ketten Ákos tanár úrral meghódíthatnák a világot!

jóleső érzés azt hallani egy gyerektől, hogy szerepet vállalok a
versek vagy a költők iránti érdeklődésben, szeretetben. Szeretnék
olyan motiváló pedagógus lenni a
diákok számára, mint amilyenek
az én tanáraim voltak az én számomra. Kötelességemnek érzem
továbbadni azt, amit én tanultam
- Beszéljünk az eredményeidről is. tőlük: irodalom nélkül lehet élni,
Először a József Attila születés- de nem érdemes.
napja alkalmából megrendezett
Hírözön
versenyen diadalmaskodtál, majd
ezt követően a Karinthy-Kosztolányi országos versenyt is megnyerted. Legfrissebb sikered pedig
legkedvesebb költődhöz, Radnóti
Miklóshoz köthető, hiszen az ő
születésének évfordulója apropóján megrendezett megmérettetésen is első lettél. A sikereidet látva 1932-ben ünnepelte 25 éves tanífelmerül a kérdés: hogyan készülsz tói jubileumát községünk evangélikus iskolájában Balikó Mihály.
fel egy versenyre?

Balikó Mihály
25 éves tanítói
jubileuma

- Mindig hangsúllyal együtt tanulom meg a verseket. Nem választom külön a szöveg megtanulását
és a hangsúlyokat. Többször egymás után ismétlem a vers olvasását, addig, amíg nem rögzül. Ha
már úgy érzem, hogy majdnem
kész, felmondom diktafonra és
magamat visszahallgatva javítok a
javítanivalón. Ezt követően jóváhagyást kérek a fent említett volt
tanáraimtól, s a véleményük szerint alakítok még, ha szükséges.
- Mik a céljaid a közelebbi és távolabbi jövőben?
- Rendületlenül, megingathatatlanul a magyartanári pálya. Mindig
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(Egyébként 1907-1947 között
tanította az iskola diákjait.) A
negyedszázados évforduló megünnepléséről a Harangszó című
folyóirat számolt be 1932. május
1-jén a 144. oldalon. A cikk így
szól: (az előző oldalon!)
További mintegy 760 helytörténeti vonatkozású írásom olvasható internetes oldalamon, a http://
kugi.blog.hu címen.
Kuglics Gábor
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megyei szinten is elismerik, ennek megfelelően a tavaly júliusi
polgárőrnapon Újhelyi László,
Sipos Roland, Kuglics József és
Kenesei Kálmán is elismerésben
részesült. A tagság megemlékezett Kuglics Józsefről is, aki tavaly
bekövetkezett haláláig oszlopos
tagja volt az egyesületnek.

Az eseményen Rodler Csaba polgármester megköszönte a tagság
Püspökmolnári biztonságáért tett
fáradhatatlan munkáját, majd elmondta, talán nem kockáztatunk
sokat azzal, ha községünket a környék legbiztonságosabb településének nevezzük. Dr. Házy Béla
rendőrkapitány kiemelte, minden bizonnyal a helyi polgárőrök
nagyszerű munkája is hozzájárul
ahhoz, hogy a vasvári kapitányság
mellett Püspökmolnáriban is elenyésző volt a bűncselekmények
száma a 2016-os évben. Emellett
arra kérte a polgárőröket, továbbra is járjanak nyitott szemmel,
figyelmeztessék a lakosságot a
bajra, hiszen a megelőzésnek
kulcsfontossága van a biztonság
megőrzésében.

A 2016-os év pénzügyi mérlegének tárgyalásánál Rodler Tamás
megköszönte a Megyei Polgárőr
Szövetség és Püspökmolnári Önkormányzatának anyagi támogatását, kiemelve, hogy az egyesület
a rendelkezésre álló összegből
eszközvásárlásra
(láthatósági
mellény, sapka, elemlámpa) költötte a legtöbbet. Emellett szót
Az év első felében községünk ejtett arról is, hogy a 2017-es
több civil egyesülete is közgyű- költségvetésben is jelentős összeHírözön
lést tartott, a Püspökmolnári get kívánnak fordítani eszközök
Polgárőr Egyesület tagjai erre és ruházat beszerzésére.
április 21-én, pénteken kerítettek sort. A rendezvényen nem
Jelenleg az ötödik helyen vitézke- vegyük a vezetést – meséli a tréner,
csupán a 2016-os esztendőről
dik a Püspökmolnári KSK futball- majd a problémákról is beszélt.
esett szó, hanem az idei évre vocsapata
natkozó tervek is szóba kerültek.
- A hullámvölgyet sérülések és eltiltások súlyosbították, így öt forRodler Tamás, az egyesület elnödulóval a bajnokság vége előtt vis�ke köszöntötte a megjelenteket a
szacsúsztunk az ötödik pozícióba.
püspökmolnári polgárőrök közJelenleg tíz-tizenkét hadra foghagyűlésén, külön kiemelve a megtó játékosunk van, ami nem éppen
hívott vendégeket: Rodler Csaba
a legideálisabb, de ennek ellenére
polgármestert, Buda Gábort, a Felemás tavaszi szezont fut a
szeretnénk minél jobb eredményt
Vas Megyei Polgárőr Szövetség helyi focicsapat, hiszen eddigi
elérni a hátralévő mérkőzéseken.
vezetőségi tagját valamint Dr. tizenkét tavaszi fordulóban juÖrömteli azonban, hogy ifjúsági
Házy Béla rendőr ezredest, a vas- tott győzelemből és vereségből
csapatunk vezeti a bajnokságot. A
vári rendőrkapitányság vezetőjét. is a megyei II. osztály sárvári
nagyok közül páran - életkoruknál
csoportjában szereplő gárdának.
Az elnök ezt követően részletesen A tavaszi szereplésről ifj. Sziffer fogva - még játszhatnak az ifiben,
beszámolt a szervezet 2016. évi István játékos-edzővel beszél- így, amennyire tudjuk, segítjük
ifistáinkat abban, hogy megszeműködéséről, kiemelve, hogy a gettünk.
rezzék a bajnoki címet.
tagság rendszeresen teljesíti szolgálati kötelezettségeit, beleértve - Nagyon változatosra sikeredett
A szezonból tehát még öt forduló
a Mindenszentek ünnepe alatti a március óta eltelt időszak. Jól
van hátra, a mieink még Mersefokozott járőrözést. Hozzátette, indult a tavaszi szezon, hiszen az
váttal (otthon), Pecöllel (idegenigyekeznek tagokat delegálni a első három meccsünket megnyerben), Gércével (otthon), Ölbővel
fontosabb tanfolyamokra, ennek tük, utána viszont következett a
(idegenben) és Csepreggel (ottmegfelelően két fő katasztrófavé- hullámvölgy. A tavaszt ugyan tízhon) fognak megmérkőzni.
delmi oktatáson is részt vehetett. pontos hátrányból kezdtük, de a
Kihangsúlyozta, hogy a püspök- sikereknek köszönhetően többször
Hírözön
molnári polgárőrök munkáját is nyílt lehetőségünk arra, hogy át-

Közgyűlés a
polgárőröknél

Hajrához
érkezve
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Vidáman búcsúztattuk a farsangot
Tánc, jókedv, harmonikaszó – ha sor kerül egy rendezvényre Püspökmolnáriban, ebben
a három dologban sosincs hiány, köszönhetően a lelkes és összetartó helyieknek. Ez az
állítás pedig hatványozottan igaz volt február utolsó szombatjának délutánján, amikor is
népes társaság gyűlt össze a Faluházban, hogy méltón zárják a farsangot, megadva a módját a mókának és mulatozásnak.
A megjelenteket első ízben Rodler Csaba, a falu polgármestere köszöntötte, aki beszédében
elsősorban az összefogás fontosságát emelte ki, amely az elmúlt években tökéletesen megvalósult a településen. Községünk első embere megköszönte mindazok munkáját, akik az egyre
gyarapodó számú rendezvények lebonyolításában segédkeztek és segédkeznek, hangsúlyozva,
hogy az erős közösségi élet a falu sikerességének, fejlődésének egyik legfontosabb záloga lehet.
Egyúttal a rendezvény egyfajta viszonzása volt a helyi nyugdíjasok nagyszerű gesztusának,

amelynek jegyében minden évben megvendégelik a faluért tenni akarókat – ezúttal őket látta vendégül az önkormányzat és a közösségi programok során aktívnak bizonyuló társaság.
A település első emberének szavai után a táncé és a mókáé lett a szerep, a hangulatot pedig
a helyi asszonyok alapozták meg, akik otthonkába öltözve, az elmaradhatatlan fejkendőt viselve ropták a táncot jobbnál-jobb zenékre. A műsorszámból nem hiányozhatott a kampósbot és a finom borral töltött demizson sem, a közönség pedig örömmel nyugtázta, hogy az
előadás után a fürgelábú asszonyok őket is táncba is hívják. Ment is majd’ mindenki, lett is
aztán ebből nagy dínom-dánom, akkora, hogy annak híre ment egész Molnáriban, de talán
annak határain túl is. A legkitartóbbak kora hajnalban fejezték be a táncot, így búcsúztatva
a telet és a farsangi időszakot.
												Palkó Zsolt

