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 Tisztelt Püspökmolnáriak!

Ilyenkor, év végén visszatekintünk 
a mögöttünk hagyott esztendőre és 
számvetést készítünk arról, hogy ter-
veink, elképzeléseink milyen mér-
tékben valósultak meg. 

Úgy gondolom, hogy a 2013-as év 
rendkívül sikeres volt településünk 
számára, az eredményeket pedig kö-
zös munkával összefogással sikerült 
elérni, beleértve önkormányzatunk 
működését, gazdasági teljesítmé-
nyünket, valamint megvalósuló kul-
turális programjainkat is. 

A körjegyzőség átalakítása közös 
önkormányzati hivatallá - a járások 
felállásával párhuzamosan - zökke-
nőmentesen megtörtént, önállósá-
gunk hosszútávon biztosított lett ez 
által. Az elmúlt egy esztendő is a jó 
együttműködést igazolja.

Az általános iskola átkerült a 
Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ üzemeltetésébe. Az intéz-

„SIKERES, EREDMÉNYES ÉVET ZÁRTUNK!”

 Évértékelő visszatekintés

mény működése így hosszútávra biz-
tosítva van, az önkormányzat pedig 
jelentős anyagi terhektől szabadult 
meg. Az átszervezés fontos célja volt, 
hogy a diákok azonos szintű oktatás-
ban részesüljenek vidéken és város-
on egyaránt.

Az intézmény fenntartójával fo-
lyamatos, jó együttműködésre tö-
rekszünk. Ennek jegyében tovább-
ra is térítésmentesen férhetnek hoz-
zá községünk lakói a tornacsarnok 
nyújtotta lehetőségekhez, az önkor-
mányzat dolgozói pedig továbbra is 
gondozzák és rendben tartják az is-
kola környezetét.

Ami a fejlesztési területet illeti, be-
fejeződött Püspökmolnári történe-
tének eddigi legnagyobb projektje, 
a szennyvízberuházás. Sok akadályt 
kellett leküzdeni az eredményes zá-
rásig, ma már a zavartalan, hibátlan 
működésről tudok beszámolni.

A 430 millió forintos költségveté-
sű projekt mellett teljes mértékben 

megújult a Szabadság utca valamint 
a Petőfi utca villamoshálózata. A kö-
zel 30 milliós beruházást az E.ON fi-
nanszírozta.

Önkormányzati forrásból az év 
második felében sikerült kisebb be-
ruházásokat megvalósítani.

Befejeződött a püspöki harangláb 
felújítása, mely mostani formájában 
impozáns látványt nyújt az közsé-
günkbe látogatóknak és az itt lakók-
nak egyaránt.

A temető bővítésére szánt terület 
körbekerítése megtörtént. Az elvég-
zett munka a vállalkozó keze nyomát 
dicséri. Tavasszal fásítással folytat-
juk a munkákat, méltó környezet ki-
alakítására törekszünk.

A Kossuth utcában évek óta gon-
dot okozott az esővíz elvezetésének 
hiánya, ezt próbáltuk átmeneti idő-
re orvosolni szikkasztó kialakításá-
val. Úgy érzem, sokat enyhítettünk 
az ott lakók problémáján. Emellett 
megvásároltuk az Ormosi-Csejtei 
féle telket, így további fejlesztések-
nek, beruházásoknak vált biztosí-
tottá a helyszín.

A Start munkaprogramnak kö-
szönhetően tovább tudtuk folytat-
ni a mezőgazdasági utak rendbeté-
telét, melyek az elmúlt 20-30 év-
ben szinte járhatatlanná váltak, to-
vábbá a közmunkaprogramnak, va-
lamint a közfoglalkoztatottak be-
csületes munkájának köszönhető-
en tudtuk biztosítani a temetők, 
közterületek, közparkok folyama-
tos gondozását, karbantartását. 
Esztétikus településkép kialakítása 
így lehetővé.

Sikeres rendezvények valósul-
tak meg az elmúlt esztendőben, 
melyek közül kiemelkedik az ad-
vent idején megtartott karácsony-
váró ünnepség. Elmondható, sike-
rült hagyományt teremtenie ezzel a 
szervezőknek.
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 A rendezvények meg valósítá-

sában,  lebonyolításában folya-
matosan aktív szerepet vál laltak 
és vál lalnak a civ i l  szer vezetek . 
Ezek a megny i lvánulások jól  mu-
tat ják ,  mi lyen erős az összefogás 
és az összetar tozás érzése közsé-
günk lakóiban.  Ez lehet települé-
sünk további fej lődésének eg y ik 
legfőbb záloga.

A nehéz hely zetben lévőkről 
sem feledkeztünk meg.  Szociá-
l is  tűzi fára adtunk be pályázatot , 
mely nek eredményeként 30 mé-
ter tűzifa szétosztására fog sor 
ker ülni  január hónapban.

November végén pályázatot 
ny újtottunk be a kultúrház fel-
újítására ,  mely reményeink sze-
r int  pozit ív elbírálásban fog ré-
szesülni .

A jövő év i  ber uházások önere-
jének biztosításához felelősség-
tel jes gazdálkodást  foly tattunk

az elmúlt  években.   Fejleszté-
seink el lenére büszkén mond-

hatom, hog y olyan nag yságren-
dű megtakar ítása még nem volt 
Püspökmolnárinak ,  mint 2013-
as évben.

Remélem, hog y a 2014-es esz-
tendő is  hasonló sikereket hoz 
településünknek .

Végezetül  szeretném megkö-
szönni az egész éves eredmé-
nyes munkáját  az intézmények és 
az önkormány zat dolgozóinak ,  a 
képv iselő-testület  tag jainak ,  va-
lamint a  közfoglalkoztatásban 
dolgozó közmunkásoknak .

Köszönöm a segítségét a  c iv i l 
szer vezetek tag jainak ,  vezetőik-
nek és mindenkinek ,  aki  az év fo-
lyamán segített  a  település éle-
tének szer vezésében,  rendezvé-
nyek ünnepségek lebonyolításá-
ban.

Tudom, mire ezek a sorok meg-
jelennek ,  túl  leszünk az óéven,  s 
bár kicsit  megkésve,  de szeret-
ném jókívánságaim kifejezni! 
Püspökmolnári  minden lakosá-

 A felújított harangláb a szintén nemrégiben 
restaurált Mária-szoborral

nak szeretettel jes,  s ikerekben 
gazdag ,  békés,  boldog újeszten-
dőt kívánok! 

Rodler Csaba
 polgármester

A képviselő-testület október hó-
napban megtartott ülésén megtár-
gyalta az önkormányzat 2013. évi, 
harmadik negyedévi gazdálkodá-
sáról és a 2014. évi költségvetési 
koncepciót.

November hónapban a Műve-
lődési Ház bővítésére, felújításá-
ra IKSZT pályázat benyújtására 
került sor 30 millió forint vissza 
nem térítendő támogatásra, mely-
nek keretében vizesblokk és kö-
zösségi tér kialakítására kerülne 
sor. Az önkormányzat a pályázat-
hoz az ÁFA összegét önrészként 
biztosítja.

Az önkormányzat a Püspökmol-
nári Kossuth u. 68. szám alatti tel-
ket 1,3 millió forintért megvásá-
rolta az Ormosi családtól annak 
érdekében, hogy ezen az ingatla-
non hosszú távú elképzelésként 
egy korszerű Egészségház létreho-
zása valósulhasson meg.

A Bursa Hungarica felsőoktatási 
ösztöndíjpályázat 2014-es kiírásá-
ra kilenc fő nyújtott be támogatási 

Az önkormányzat hírei
igényt, ennek összegét havi 4000 
Ft-ban határozta meg a képviselő-
testület.

Az önkormányzat 30 m3 meny-
nyiségű tűzifa megvásárlásához 
kapott keretet a szociális tűzi-
fa igénylésére. Az elmúlt héten a 
tűzifa szétosztásra került a rászo-
ruló családok részére. A szétosz-
tás alapja az önkormányzattól fo-
lyósított pénzellátás – foglalkoz-
tatást helyettesítő támogatás, la-
kásfenntartási támogatás, rend-
szeres gyermekvédelmi kedvez-
mény – és a tény, hogy a háztartás-
ban az egy főre eső jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori összegének 150 %-át 
(42.750,- Ft-ot), egyedül élő ese-
tén 200%-át (57.000,- Ft).

2014. január 1-től változtak az 
intézményi térítési díjak az aláb-
biak szerint:

Óvodás tízórai: 119- Ft; 
Óvodás ebéd: 297,- Ft;  
Óvodás uzsonna: 119-Ft;

Iskolás tízórai: 131,- Ft; 
Iskolás ebéd: 318,- Ft; 
Iskolás uzsonna: 131,- Ft;
Felnőtt étkezés: 588,- Ft.
2014. január 16-tól a szociális ét-
keztetés térítési díja:  365,- Ft.

A január hónapban megtar-
tott képviselő-testületi ülésen a 
szenny v ízcsatorna-ber uházáshoz 
felvett önkormányzati hitel kon-
szolidációja ügyében a Takarék-
bankkal és a Nemzetgazdasági Mi-
nisztériummal folytatott egyez-
tetések eredményéről számolt be 
Rodler Csaba polgármester úr. Is-
mertette a Nemzetgazdasági Mi-
nisztériumból érkezett írásbeli ál-
lásfoglalást, mely alapján az ön-
kormányzati hitelállomány a la-
kástakarék-pénztári befizetések-
kel fedezett, így az állam általi át-
vállalását a költségvetési tör vény 
kizárja.

Kissné Mátyás Éva
jegyző
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Interjú Dobolán Gáborral, a vasvári tankerület vezetőjével

Hitelesség a technika előtt…

- Bő egy éve működik a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ, amely-
nek vasvári tankerületét Ön irányítja. 
Milyen feladatok tartoznak jelenleg a 
tankerület hatásköre alá?

- A nemzeti köznevelésről szóló tör-
vény 2013. január 1-jétől hatályos ren-
delkezése alapján az állam gondosko-
dik a köznevelési alapfeladatok ellátásá-
ról. Az állami fenntartásba került közne-
velési intézmények fenntartói feladatai-
nak ellátására a kormány a központi hi-
vatalként működő Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központot (KLIK) je-
lölte ki, amely 2012. szeptember 1-jével 
kezdte meg működését.  A KLIK szer-
vezetén belül területi szervként tanke-
rületek kialakítása történt meg, melyek 
2013 januárjától működnek. A tanke-
rület foglalkozik a vasvári járás hat, ed-
dig önkormányzati általános és alapfo-
kú művészeti iskolájának – így a Prinz 
Gyula Általános Iskolának is – a működ-
tetésével és fenntartásával. Vagyis a tan-
kerület biztosítja a helyi alapfokú okta-
tás feltételeit: kezeli az ingó és ingatlan 
vagyont (mely továbbra is az átadó ön-
kormányzatok tulajdona maradt), bizto-
sítja az iskolai oktatás személyi és tárgyi 
feltételeit. A tankerület fizeti az intézmé-
nyek rezsiszámláit, felújítási költségeket, 
a pedagógusok és a technikai dolgozók 
bérét, a nevelési szakszolgálatot. A tan-
kerület végzi az oktató-nevelő munka 
szakmai irányítását, a pedagógus-átso-
rolásokat. Segítjük az iskolák pályázat-
írói és projektmegvalósító tevékenysé-
gét is, amit egyébként egy püspökmol-
nári illetőségű kolléga, Kuglics Gábor 
végez. Az ő feladatköréhez tartozik még 
a vezetői teljesítményértékelés támoga-
tása, a tankerületi ingatlankataszter ve-
zetése, szerződés-nyilvántartás és a kor-
mánytisztviselők továbbképzési ügyei-
nek intézése is.

- A tankerületeknek és magának a 
központnak a felállítása is sokat vita-
tott kérdés volt a médiában. Miért van 
szükség a tankerületekre? Milyen pozi-

A magyar közoktatás megreformálását a jelenleg regnáló kormány egyik legfontosabb feladataként tűzte ki 
maga elé 2010-es megválasztásakor. Az intézkedések eredményeként 2013-ban létrejöttek a tankerületek, 
ezen belül pedig a vasvári is, amelyhez községünk oktatási intézménye, a Prinz Gyula Általános Iskola tarto-
zik. Dobolán Gábor, a fent említett intézményegység vezetője jól ismeri a helyi viszonyokat, mi több, tökéle-
tes összképet tárt elénk az oktatás helyi rendszerét illetően, valamint az iskolánkat illető kérdésekkel kapcso-
latban is készségesen válaszolt. 

tív hatása van a működésüknek?
- A fenntartói feladatok átvételének el-

sődleges célja a kormány szándéka sze-
rint, hogy felszámolja azokat a különb-
ségeket, amelyek az önkormányzatok 
eltérő anyagi lehetőségei miatt alakul-
tak ki a köznevelési rendszerben. Tehe-
tősebb önkormányzatok pl. minden lé-
tező anyagi forrást tudtak biztosítani az 
iskoláknak, máshol azonban a törvény 
szerint járó juttatásokat sem fizették ki 
(pl. túlórapénz, minőségi bérpótlék, a 
technikai dolgozók munkaruha juttatá-
sai, stb.) Az állami fenntartás egysége-
sen biztosítja a jogszabályban meghatá-
rozott feltételeket, ezen túl pedig – a pe-
dagógus-béremelés révén – a korábbi-
aknál is jobb anyagi megbecsülést nyújt 
a pedagógusok számára. De ne csak a 
pénzről beszéljünk: volt olyan, több év-
tizede dolgozó kolléga, aki könnyekig 
meghatódott, amikor a tavalyi pedagó-
gusnapon a tankerület összes pedagógu-
sa előtt egy oklevéllel és egy szál virággal 
ismerték el a munkáját, mert elmondása 
szerint ilyenben 20 éve nem volt része! 

-  Felmerül a kérdés: milyen szerep-
hez jut a tankerület vezetője, és milyen 
feladatokat lát el?

- A tankerületi igazgató gyakorol-
ja a munkáltatói jogokat az iskolaigaz-
gatók és a tankerületi iroda munkatár-
sai vonatkozásában. Ő vállal kötelezett-
séget a kifizetésekre (legyen az akár bér-
jellegű juttatás, akár felújítás, beruházás 
vagy pályázati projekt), ő írhat alá szer-
ződéseket a KLIK nevében. A tankerüle-
ti igazgató felügyeli az iskolák oktató-ne-
velő munkáját, az intézmények működé-
sének törvényességi hátterét, dönt eset-
leges kitüntetési felterjesztések és intéz-
mény-átszervezési ügyekben.

- Térjünk ki, községünk iskolájára. 
Ön jól ismeri a környékbeli intézmé-
nyeket, működésüket, felszereltségüket 
és eredményeiket egyaránt. Ezek alap-
ján, hogy ítéli meg a Prinz Gyula Álta-
lános Iskola helyzetét?

- A Prinz Gyula Általános Iskola jól 

képzett pedagógusgárdával rendelkezik. 
A szakos ellátottságot a 3 áttanító peda-
gógussal tovább javítottuk, így mindösz-
sze heti 5,5 órát nem szakos tanár tart a 
252,5 össz-óraszámból. (Ezt az 5,5 órát 
is meghirdettük, de nem volt rá alkal-
mas jelentkező.) A megváltozott jogsza-
bályi feltételeknek megfelelve a kötele-
ző délutáni bent tartózkodásra is hasz-
nos elfoglaltságokat tud biztosítani az is-
kola: szakköröket, sportfoglalkozást, te-
hetséggondozó és felzárkóztató órákat. 
A tárgyi feltételek is – a járási átlaghoz 
képest – átlag felettiek: mindkét iskola-
épület kívül-belül felújított, és a jelen-
legi gyereklétszámhoz tágas tantermek-
kel rendelkezik. Szeptembertől a min-
dennapos testnevelés már négy évfolya-
mon működik, ennek bevezetése az is-
kola esetében nem okozott gondot. Az 
oktatást segítő technikai és szemlélte-
tő eszközök is mind-mind rendelkezés-
re állnak. 

- Ön szerint mik azok a lépések, ame-
lyekkel manapság egy iskolát vonzóvá 
lehet tenni?

- Hiszek abban, hogy a jó iskolai ered-
mény nem elsősorban a jó technikai fel-
szereltségből (pl. digitális tábla, tanulói 
laptop) következik, az csak egy szüksé-
ges, de korántsem elégséges feltétel! Hi-
szem, hogy a hiteles pedagógus ellen-
súlyozni tudja az esetleges technikai hi-
ányosságokat. Hiszem, hogy TANÍ-
TÓT – TANÁRT (csupa nagybetűvel) 
kell választani az iskolába beiratkozva és 
nem a „csilli-villi” technikát. Meghatá-
rozó, hogy legyen az intézménynek egy-
séges filozófiája, jövőképe. Ez az, amit 
helyben kell megteremteni függetlenül 
attól, hogy ki is a fenntartó. A jó ered-
mény a pedagógusok és a diákok közös 
munkájának gyümölcse. Mi, a tankerü-
let munkatársai arra törekszünk, hogy a 
közös munka feltételeit biztosítsuk, és a 
Prinz Gyula Általános Iskola vonzó le-
gyen azon szülők számára is, akik más 
intézménybe járatják a gyereküket.  
  Palkó Zsolt
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„Borulj a földre téli álmom, ölelj 
át minden gyermeket, s mindenütt a 
nagyvilágon, örvendjenek az embe-
rek.” 

A fenti gondolatok – a hozzájuk 
kapcsolódó dallammal – először 
2010 decemberében csendültek fel 
a községünk kultúrháznak falai kö-
zött, hogy aztán három évvel ké-
sőbb újra megszólaljon ez a felnőt-
tek és gyermekek által elénekelt ka-
rácsonyi melódia. Ki ne emlékez-
ne rá: immár három esztendeje an-
nak, hogy kis falunk megrendezte 
első, igazi, nagyszabású karácsony-
váró ünnepségét. A rendezvényből 
siker, a sikerből összefogás, az ösz-
szefogásból pedig hagyomány lett – 
ennek eredményeként 2013-ban se 
maradhatott el az ünnepekre ráhan-
goló, meghitt program.

Karácsonyváró ünnepség 
– immár negyedik alkalommal

Advent első vasárnapjának na-
pos, ámde kicsit hűvös délutánján 
lelkes falubeliek állították fel a falu 
betlehemét és karácsonyfáját, ame-
lyek egészen januárig ünnepi fé-
nyekkel kápráztatták el az arra járó-
kat – püspökmolnáriakat és vendé-
geket egyaránt. Ha pedig már ven-
dégeknél tartunk…

A december 14-én, szombaton 
délután megrendezett karácsony-
váró délutánt egy közös ének után 
V. Németh Zsolt beszéde nyitotta 
meg. A vidékfejlesztésért felelős ál-
lamtitkár kiemelte a várakozás fon-
tosságát, hogy a várakozás azért is 
szép, mert biztosak lehetünk abban, 
hogy amire vágyunk - a karácsony - 
hamarosan el fog érkezni 

A műsorokat az általános isko-
lások nyitották – a felsősök gyer-

tyatáncot és színdarabot, az alsó-
sok mesejátékot adtak elő. Idén de-
bütált az ősszel indult akrobatikus 
rock ’n’ roll tánctanfolyam két, ovis 
és kisiskolás lányokból álló csapata, 
műsorukat pedig folyamatos tapssal 
hálálta meg a nagyérdemű. 

A legkisebbek szintén színpadra 
léptek – az ovisok színvonalas mű-
sora évről-évre mosolyt és megha-
tódottságot tud csempészni a leg-
szomorkásabb arcokra is, és ez ezút-
tal se történt másképpen.

Külön kuriózum, hogy idén nem 
szerepelt meghívott kórus a prog-
ramban. Az ok egyszerű: idén össze-
állt a falu énekkara, akik első kultúr-
házi fellépésük alkalmával karácso-
nyi énekeket, sőt, még egy nehezen 
énekelhető kánont is előadtak.

Szintén örömteli, hogy a progra-
mok között ismét lehetőség nyílt 
egy olyan pásztorjáték bemutatásá-
ra, amelyben mindenki képviseltet-
te magát. Kisiskolás, középiskolás, 

Eljöttek a próféták.... A kivetített képeken mindenki jót mulatott
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önkormányzati dolgozó, szépko-
rú, tanár – mind-mind együtt sze-
repeltek a színpadon. A nyugdíjas 
klub négy prófétája pedig ismétel-
ten kitett magáért – ötletes jelmez-
ben, szerepükhöz illő komolyság-
gal közölték az örömhírt: íme, eljön 
megváltónk a földre! Amíg az urak 
jövendöltek, az asszonyok karácso-
nyi dalokat énekelve járultak hozzá 
a pásztorjáték sikeréhez.

Az előadások sorát a bevezetőben 
idézett Szent Karácsony éjjel című 
dal gyertyagyújtással egybekötött 

közös eléneklése zárta.    
Nem szabad megfeledkeznünk a 

szabadtéri programokról se: már a 
kora délután finom forralt bor várta 
a melegedni vágyókat. Aki megéhe-
zett, kolbásszal és süteménnyel csil-
lapíthatta éhségét. Az érdeklődök 
karácsonyi ajándékokat, díszeket is 
vásárolhattak, megkönnyítve ezzel 
az otthoni dekoráció elkészítését. 

Ahogy megszokhattuk, a műso-
rokat követően a nagyérdemű meg-
tekinthetett egy képes összeállí-
tást községünk 2013-as esztendejé-

ről. Sokan jókedvűen, hangosan ne-
vetve idézték fel a jól sikerült falu-
napnak, az szennyvízcsatorna-háló-
zat ünnepélyes átadásának, a sport-
bálnak, vagy akár a szüreti felvonu-
lásnak az emlékeit. A jó hangulat az 
esti harangszónál is tovább tartott 
– sokan énekelve, nótázva, anekdo-
tázva tértek haza a rendezvényről. 

Püspökmolnári Község Önkormány-
zata szeretné megköszönni mindazok se-
gítségét, akik munkájukkal és részvétel-
ükkel segítették a rendezvénynek a létre-
jöttét!                                       Hírözön 

...és bájos színdarabja.Az iskolások gyertyatánca....

Örömhírre várva... Este is folytatódott a jókedv

 A rendezvényt V. Németh Zsolt államtitkár 
nyitotta meg

Az énnekkar ismét összeállt néhány ünnepi dal erejéig
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A tél első felében igencsak elke-
rült minket a hó, elfelejtettek meg-
érkezni a mínuszok, és nehezen jött 
a karácsonyi hangulat. Ezért a falu 
egy része úgy döntött meg sem áll 
Bécsig, hogy magába szívjon egy kis 
adventi varázslatot, nyugalmat, no 
meg persze némi forralt bort, és azt 
a kihagyhatatlan bécsi puncsot. 

Apró késéssel indulva, a buszon 
már kora reggel jó volt a hangulat, 
hiszen mindenki ismert minden-
kit, végre volt idő beszélgetni, nem 
kellett rohanni, lehetett sztoriz-
ni, és meg lehetett vitatni mindent. 
Az osztrák főváros felé rövid törté-
nelem órát is kaptunk idegenveze-
tőnktől, Ibolyától, így odaérve már 
tudtuk mit, miért nézünk majd meg.  

   Bécsben hideg, csípős szél fújt, 
de mégis gyönyörűen sütött a nap, 
és ilyen napsütésben sétálgathat-
tunk a Habsburgok nyári reziden-
ciájának, a Schönbrunni kastély-
nak a kertjében. Aztán következett 
a belváros. Szinte a lábunk előtt he-
vert a történelem, mintha a város 
több száz éves épületei nekünk me-
séltek volna. Kapucinusok templo-
ma, Stephansdom, Állami Opera-
ház, Természettudományi Múzeum, 
Goethe szobra, Mária Terézia szob-
ra, a Képzőművészeti Múzeum, és 
ez csak néhány látványosság.

A sok-sok kulturális élmény mel-
lett hódoltunk azért az élvezetek-
nek is. Végigjártuk Bécs híres bevá-
sárló részét, a Mariahilfer Strassét, 

ahol leginkább ámultuk-bámul-
tuk a méregdrága holmikat a kira-
katokban. Miután megállapítottuk, 
hogy hány havi fizetésünket kelle-
ne megspórolnunk egy-egy különle-
ges ajándékhoz, inkább úgy döntöt-
tünk, hogy iszunk még egy puncsot, 
és a Hofburg felé vettük az irányt, 
már sötétedő ég alatt, karácsonyi fé-
nyekben. Az egykori császári palota 
előtt várja turisták millióit évről-év-
re Ausztria legnagyobb adventi vá-
sára. Ennek megfelelően rengeteg 
ember, különleges kivilágítás, kará-
csonyi díszítés, és számtalan árus, 
illetve még annál is több áru jellem-
zi a vásárt. Az ember azt sem tud-
ja hova tekintsen, annyi a látniva-
ló. Rövid nézelődés után hamar be-
esteledett, ezért indulnunk kellett. 
Kissé átfagyva, de rengeteg élmény-
nyel vágtunk neki a hazavezető út-
nak, amin szintén nem maradt el a 
jó kedv, és a jó hangulat. Ezekről ta-
lán a puncs és a forralt bor mellett, 
a buszon ülők, és a polgármester úr 
pálinkája is gondoskodott. 

Azóta már tudjuk, hogy a tél 
nem maradt el, csak elkésett. Hi-
ába vártuk december 24-re a ha-
vat, pont egy hónappal később le-
pett meg minket, de szerencsére el 
még nem lepte a falut. De legyen 
fehér, vagy szürke a tél, Bécs min-
dig egy jó úti cél!

  Pusztai Krisztina 

Úti cél, Bécs!
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Az elmúlt hónapokban a megszo-
kott iskolai életnek megfelelően teltek 
napjaink. 

Az egész napos iskolában való tar-
tózkodás törvényi szabályozásának 
eleget tettünk, ennek megfelelően ki-
alakult a szokásrend. A tanulás mellett 
számos iskolán belüli és kívüli progra-
mokon vettek, vehettek részt tanuló-
ink. Az őszi papírgyűjtési akcióban 5,5 
tonna papírt hoztak tanulóink. Sajnos 
el kell mondanom, hogy több gyerme-
künk közömbös volt e témában. 

Az alsó tagozatosok Szombathelyen 
természettudományi kiállításon vettek 
részt. November hónapban a két tele-
pülés óvodásaival együtt bábelőadást 
tekintettek meg a rábahídvégi Bertha 
György Művelődési Házban.

Az október 23-i ünnepélyünket a ta-
valyihoz hasonlóan tartottuk meg, fel-
sőseink több csoportban és helyszínen 
oldottak meg feladatokat. 

A sikeres pályaválasztás érdekében 
7-8. osztályos tanulóinkkal ellátogat-
tunk a Pályainfo kiállításra. 

A Mikulás ebben az évben is virgács 

A december az ünnepvárás han-
gulatában telt el az intézményünk-
ben. Ünnepibe „öltözött” az egész 
óvoda, hiszen hónap elején vár-
tuk a Mikulást. A gyerekeket külö-
nös izgalommal töltötte el, hogy va-
jon „tényleg mindent lát a Miku-
lás, valóban tudja-e, hogy mit is csi-
nálunk?” Néhánynak bizony sírás-
ra görbült a szája, amikor a nagy-
szakállú, jóságos öregember kicsit 
megpirongatta őket csínytevései-
kért. De a Mikulás jóságos volt, és a 
végén minden gyerek csomagot ka-
pott, amit mindannyian boldogan 
vittek haza.

Közösen szépítgettük az óvodát, 
elkészült az adventi koszorú, kü-
lönböző díszeket készítettünk, és az 
ünnep közeledtével reggelente mé-
csest gyújtottunk és halk karácso-
nyi zene fogadta a hozzánk érkező 
gyermekeket. Ajándékot készítet-
tünk a szülőknek, sokat beszélget-
tünk az egymás iránti szeretetről és 
a családi összetartásról.

A Prinz Gyula Általános Iskola hírei
nélküli csomagot osztott ki a nyolca-
dik osztályosok segítségével, decem-
ber 5-én. Másnap felsős fiaink Vasvá-
ron vettek részt a labdarúgó Mikulás 
Kupán. Az iskolánk által november-
ben megrendezett, alsó tagozatosok-
nak kiírt Prinz Kupán 3. helyezést ér-
tünk el. 

Gyermekeink műsorral készültek 
Püspökmolnári és Rábahídvég kará-
csonyváró ünnepségére is, a szereplés-
hez és a műsorok lebonyolításához na-
gyon sok segítséget kaptunk a szülők-
től. Ezúton szeretném megköszönni 
mindazoknak, akik valamilyen módon 
hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.

A téli szünetről visszatérve tanuló-
inknak két hét állt rendelkezésre, hogy 
egy utolsó hajrával megerősítsék, eset-
leg javítsanak a félévi eredményü-
kön. A munka értékelésén már túl va-
gyunk. Az intézmény magatartási át-
laga 4,36; szorgalmi átlaga 3,88; ta-
nulmányi átlaga 3,99. Kitűnő minősí-
tést ért el: Babos Réka, Jobbágyi Zsó-
fia, Rodler Hanna 3.osztályos, Farkas 
Zsáklin 4. osztályos, Babos Dorina 7. 

osztályos, Frank Szimonetta és Rába 
Tibor 8. osztályos tanuló. Külön ki-
emelném Babos Dorinát, aki összesen 
hat tantárgyból kapott dicséretet. Gra-
tulálok az eredményükhöz! Az érdem-
jeggyel értékelt tanulóink közül tizen-
egyen jeles, harmincan jó minősítést 
értek el. A mostani eredmény csak ak-
kor érhet valamit, ha továbbra is nap-
rakész felkészülésnek lehetünk része-
sei. Ehhez kívánok minden résztvevő-
nek erőt, egészséget!

Smolczer Tibor
   igazgató

„Január elől jár, nyomában február”
A hagyományoknak megfelelően 

készülődtünk a falu karácsonyváró 
ünnepségére is, idén is egy gyerekek 
által előadott szép műsorral. 

Alig múltak el az ünnepek és már 
itt az újév. Csoportunkba egy kis-
lány érkezett és még az év folyamán 
két kisgyereket várunk, akik már 

 Óvodánk tagjai ismét műsorral készültek a karácsonyváró délutánra

Iskolánk tanulói músorral járultak hozzá a 
falu ünnepi készülődéséhez

beiratkoztak az óvodába.
Arra törekszünk, hogy a hátralévő 

időben is minél tartalmasabbá te-
gyük a gyermekek számára az óvo-
dai életet.

Kránitz Józsefné
  óvodavezető
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1812 januárjában – mai szóhasz-
nálattal élve – egy “átadás-átvé-
tel” zajlott özv. Festeticsné szüle-
tett Sallér Judit molnári kastélyá-
ban. Hillér Ferenc számtartó átad-
ta a kezére bízott javakat utódjának, 
Droppa Károlynak. Ebből az alka-
lomból összeírták az átadásra kerü-
lő javakat: állatokat, gabonát, esz-
közöket - és az italokat is. E hosszú, 
12 oldalas dokumentumból muta-
tom be az italok összeírását.

A leltár 1. pontjában a bort, pálin-
kát és - meglepő módon - az ecetet 
írták össze. A borok között a készí-
tés éve szerint, majd azon belül fej-
tett és söprűs (azaz fejtetlen) meg-
különböztetést alkalmaztak. A kas-
tély pincéjében található legrégibb 
bor 1807-ből származott, a legfris-
sebb az 1811-es volt, ebből volt a 
legtöbb. Mértékegységnek az akót 
használták; 1 magyar akó=51 mai 
liter. (A magyar akón kívül létezett 
még bécsi, pesti, budai, soproni és 
pozsonyi akó is. Ezek értéke 42 li-
tertől 85,5 literig terjedt. Én a legál-
talánosabban elterjedt magyar akót, 
és annak 51 liternyi értékét veszem 
alapul.) A borok mennyisége ösz-
szeadva  822 és 1/4 akó volt, ami 
41935 liternek felel meg!

Pálinkából az alábbi fajták és 
mennyiségek voltak a kastélyban:

- Szilva: 6 akó 15 icce 
(icce: 8,4 dl)
- “Söprű”: 4 akó
- “Törköl”: 5 akó
Összesen tehát 15 akó és 15 icce, 

Italok a molnári kastélyban
azaz 777,6 liter pálinka volt a kas-
télyban

Következik az ecet összeírása. Eb-
ből 2 féle volt: 10 és fél akó borecet, 
illetve 8 és 3/4 akó gyümölcsecet. 
Mai mennyiségre átszámolva ez 981 
és 3/4 litert tett ki. Tetemes meny-
nyiség...

Az összeírás 2. pontja a különféle 
italokat tartalmazza. Ezek zöme azon-
ban szintén bor, csak nem a közönsé-
gesebb, hanem a különlegesebb, pa-
lackozott fajtából. Ezeket nem akó és 
icce, hanem butélia nevű mértékegy-
ségben adták meg (ez ma kb. palack-
nak fordítható). 1 butélia=6 deciliter. 

Az alábbi italok voltak a listában:
- Rhenusi (azaz rajnai) bor: 40 

butélia
- Malakka (azaz malagai) bor: 8 

butélia
- Új muskat bor (muskotály): 29 bu-

télia
- Régiebb muskat bor: 2 butélia
- (X) féle Tokai (az elejét tintapa-

ca takarja el, -j nélkül írták): 39 bu-
télia

- Neszmiller (azaz neszmélyi): –
- Görög bor: 3 butélia
- Menesi (az Arad melletti borvi-

dékről származó bor): 1 butélia
- Keszthelyi Tokai: 3 butélia
- detto múlt eszt. (azaz ugyanilyen 

bor 1810-ből): 27 és fél butélia
- Linel bor (?, talán a muscat 

lunel, azaz sárga muskotály lehet, 
vagy valami más, ma már nem is-
mert vagy más néven ismert bor): 
3 butélia

- Schampaner (azaz: pezsgő): 9 
butélia

- Burgunder (burgundi bor): 11 
butélia

- 1811-es fejtett Tokai: 78 butélia
- 1811-es söprűs Tokai: 9 butélia

Azaz összesen 262 és fél butélia 
különféle ital, ami mai mértékegy-
ségben 157,5 litert jelentett.

Az italok fajtájából jól látszik, 
hogy a történelmi Magyarország 
több borvidékéről, sőt még külföld-
ről származó bort is tartottak bort 
Molnáriban.

Az uradalom összes alkoholos ita-
la (tehát az ecet nélkül) literben 
megadva így fest:

Ital fajtája Mennyiség (liter)
(közönséges) Bor 41.935
Pálinka 777,6
Különféle italok 157,5
Összesen 42.870,1
 
Vagyis ha a molnári kastély lakói 

202 évvel ezelőtt alkoholos itallal 
akartak koccintani az új évre, akkor 
ehhez bőven rendelkezésre állt sok-
féle nedű. És mivel ez a lajstrom ja-
nuárban készült, így szilveszterkor 
természetesen még nagyobb meny-
nyiséget kell feltételeznünk. (Hogy 
ez a sok ital mind a kastély pincé-
jében volt-e, vagy az uradalmi kocs-
mában található hordókat is tartal-
mazta a lista, arra nem tért ki az ösz-
szeírás. De ez még a kocsmai kész-
letekkel együtt is tekintélyes meny-
nyiség.)                       Kuglics Gábor

Felhívás
 
Az I. világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából szeretném összegyűjteni közsé-

günk világháborús katonáinak portréit, egyéb dokumentumait (katonakönyv, levelek a front-
ról, egyéb iratok, tárgyak, stb.), kellő mennyiségű anyag esetén kiállítás céljából. Akinek van 
ilyen a birtokában, kérem, értesítsen!

Köszönettel: 
Kuglics Gábor
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„Különös szilveszter – táncol egy 
hóember…” – szól a tévében, rá-
dióban minden év végen a mind-
annyiunk által ismert dallam. A fe-
hér alapanyag híján az utolsó sor 
ugyan nem valósulhatott meg, de 
Püspökmolnári szilvesztere idén 
is különösre, jobban mondva kü-
lönleges hangulatúra sikeredett.

Közel száz vendég gyűlt össze a 
pazarul feldíszített tornacsarnok-
ban 2013 utolsó napján, hogy ze-
nés-táncos mulatság keretében 
mondjon búcsút az óesztendő-
nek. A csapból szakadatlanul folyt 
a finom nedű, a zene szólt, és mind 
többen döntöttek úgy, hogy tánctu-
dásukat is próbára teszik. A talpalá-
valót Szombath Józsi húzta, az is-
mertebb melódiáknál pedig szin-
te mindenki táncra perdült. Éjfél-
kor került sor az immár hagyomá-
nyos Himnusz-éneklésre, amely 
után mindenki egy pohár pezsgő-
vel a kezében koccintott a sikeres és 
boldog újesztendőre. Az asztalokon 

Immár hagyománnyá vált, hogy 
kétévente, egy szép őszi délutánon 
a falu községének önkormányza-
ta megünnepli kis falunk legszebb 
kort elérő tagjait. A jeles alkalom-
ra ezúttal 2013. október 26-án ke-
rült sor, amely jó hangulatban telt, 
köszönhetően a nagy számban el-

Áttáncoltunk 2014-be…

A szépkorúakat köszöntötték községünkben

természetesen mindenki megtalál-
hatta a szilveszteri bulik elenged-
hetetlen kellékét, a virslit, így sen-
kinek nem kellett üres hassal átrop-
nia az éjszakát.

Ha az év első óráinak hangulatán 
múlna, bizony, parádés esztendő 
várna ránk – a résztvevők hajnalig 
mulattak, a kitartóbbak pedig – egy 
kis szusszanás után – újév első esté-
jén ott folytatták, ahol előző nap ab-
bahagyták. 

Azóta persze visszatértek a dol-

gos hétköznapok, immár hó vége 
kopogtat. Akik viszont ott voltak, 
minden bizonnyal jó érzéssel fog-
nak visszatekinteni az óév utolsó 
bulijára. Jelen állás szerint a folyta-
tás sem marad el a bulik terén – feb-
ruárban SZM-bálra kerül sor – így 
aki szilveszterkor lemaradt, hamar 
pótolhatja a lemaradását! 

A Hírözön munkatársai boldog, 
sikeres újévet kívánnak a lap min-
den kedves olvasójának!   

    Hírözön   

látogató vendégseregnek, vala-
mint az eseményre meghívott Papp 
Rita-Bodnár Attila művészpáros-
nak. Egyúttal a rendezvény kiváló 
alkalom volt arra, hogy a falu illetve 
annak vezetése köszönetet mond-
jon mindazoknak a szépkorúak-
nak, akik munkájukkal, odaadásuk-

kal Püspökmolnári hírnevét öreg-
bítették és hogy ők azok, akik leg-
hosszabb ideje tesznek tanúbizony-
ságot szülőfalujuk szeretetéről, az 
iránta való hűségükről.   

 Hírözön
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Minden jó, ha a vége jó – tartja a mon-
dás, és ez a megállapítás különösen 
helytálló a püspökmolnári futball-
csapat esetében is. A megyei II-es baj-
nokságtól való visszalépés és az azt 
követő tavaszi szünet után ismét lett 
futballcsapata községünknek, egy sok 
embert megmozgató összefogás ered-
ményeként.

Fekete fellegek gyülekeztek a Püspök-
molnári KSK futballcsapata felett tavaly 
ilyenkor: a megyei II. osztályban szerep-
lő gárda csapategysége látványosan meg-
romlott, s mivel többen jobbnak látták a 
távozást, „elfogytak a játékosok”. Ennek 
eredményeképpen nem maradt más vá-
lasztás: az akkori elnök, Deutsch-Szalai 
Balázs visszaléptette a mieinket a bajno-
ki küzdelmektől. 

Fél év telt el foci nélkül, és a nyár ele-
jén felmerült az igény egy újjáalaku-
ló, többnyire helyi kötődésű labdarú-
gókat foglalkoztató futballcsapat kiala-
kítására. A sportkör elnöke az a Jákfalvi 
Zoltán lett, aki – bár jelenleg nem köz-
ségünkben él – tősgyökeres püspök-
molnárinak nevezhető. A kispadot szin-
tén egy korábbi püspökmolnári edző, 
Sziffer István foglalta el, aki aztán nagy 
elszántsággal állította maga mellé játé-
kosait. Együttes munkájukat mi sem jel-
lemzi jobban, mint az őszi második hely, 
amelyet a molnáriak a megyei III. osz-

Sikeres (fél)évet zárt az újjáalakult futballcsapat

Összefogás minden szinten
tály Szombathely-dél csoportjában értek 
el. Ráadásul a bajnoki elsőségért folyta-
tott küzdelemben sincsen lemaradásuk 
– ugyanúgy 26 pontot gyűjtöttek össze 
11 meccs alatt, mint az első helyen álló 
Oszkó-Győrvár, akik csak jobb gólkü-
lönbséggel állnak a tabella élén.

A remek eredmények mellett fontos 
megjegyezni, hogy a csapat tagjai is iga-
zi közösséget alkotnak, valamint az őket 
körülvevő közeg is egy nagyszerű társa-
sággá formálódott. Az összefogás ékes 
példájaként szolgált a november 8-án 
megrendezett sportbál, amelyre szép 
számmal látogattak el a falubeliek. A ren-

dezvényen Jákfalvi Zoltán és Sziffer Ist-
ván is kiemelte, nagyszerű dolog, hogy 
egy mélypont után Püspökmolnári visz-
szakerült Vas megye futballtérképére, rá-
adásul többen nagyszerű teljesítménnyel 
is rukkoltak elő. Az edző külön kiemel-
te Simon Ádám teljesítményét, aki nem-
csak a pályán, hanem azon kívül is a csa-
pat vezéregyénisége volt. A hajnalig tar-
tó mulatságon tombolahúzásra is sor ke-
rült, amelyen a legszerencsésebb nyer-
tes egy focipálya alakú, Püspökmolná-
ri-felirattal ellátott tortát is hazavihetett. 
Bízunk abban, hogy a sportbál nagysze-
rű kezdeményezése hagyománnyá válik 
községünkben.

Ami pedig a folytatást illeti, a molnári-
ak máris megkezdték a tavaszra való fel-
készülést, a rajt március 29-én lesz, hazai 
pályán, Alsóújlak ellen.

  Hírözön               

 Jákfalvi Zoltán és Sziffer István - az elnök és 
az edző is elégedetten tekint vissza a 2013-as 
őszi szezonra


