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A jel – gondolatok húsvéthoz „Ez a gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik neki más jel, csak a
Jónás próféta jele. Mert ahogyan Jónás három nap és három éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az Emberfia is a föld belsejében három nap és három éjjel.” (Máté
evangéliuma 12,39-40)Jézushoz vittek egy vak és néma megszállott embert, akit Ő
meggyógyított úgy, hogy azután az addig néma már beszélt is és látott is. A szemtanú sokaság ezen elcsodálkozott és úgy értékelte a csodát, mint messiási jelet, hiszen ki lenne képes parancsolni az ördögi lényeknek, s kinek van hatalmában vakot
látóvá, némát beszélővé, megszállottat szabaddá, beteget egészségessé tenni, ha
nem Isten Küldöttének, a Megváltónak?! Jézustól ráadásul nem csupán ezt az egy
ilyen csodás esetet láthatták, hanem a meggyógyított vakok, némák, süketek, bénák, s a megszabadított megszállottak egy egész nagy sereget kitettek számban,
mivel aki csak Jézus ruhája szegélyét érintette, az is meggyógyult. Mégis a farizeusok és írástudók, a választott nép vallási vezetői, noha nekik voltak egészséges
szemeik, mintha befátyolozták volna azokat: néztek, de nem láttak. Nézték mit tett
Jézus, hallották mit tanított, de mintha nem látták volna, mintha nem is hallották
volna. Paradox helyzet alakult ki: A süketek hallották Jézust, mint Isten Fiát, a vakok látták, mint Isten Krisztusát és leborultak előtte imádattal, a némák pedig dicsőítették, mert jó volt hozzájuk az Örök Szeretet. Mindeközben az önigazult álkegyes tévelygő egoisták, hamis, magamutogatásos tudományuk rabjaiként, a nép
iránymutatóinak kényelmes magaslatán, Jézussal szemben állva, saját magukat
fosztották meg az érzékszerveik által adott valós érzékelésüktől, s lettek világtalanok vak vezetői. Mint jelérzékelésre maguk által tönkretett személyek, minden
eddigit felülmúló jelet követelnek Jézustól! Mintha olyanfajta gúnyos játékot akarnának játszani, hogy most vastag sállal jól bekötjük a szemeinket és láttasd meg
velünk, hogy ki is vagy voltaképpen! Nagy jelet akarnak, hogy kétségeik szertefoszoljanak, jelet, hogy bizonyítékot szerezzenek arra, hogy tényleg Jézus a Krisztus, vagy éppenséggel ellenkezőleg, burkolt szándékkal, jeltelenséget szeretnének
inkább kikényszeríteni, amelyben kárörvendéssel nyugtázhatnák Jézus kudarcát.
Messiási jelek sokasága nekik nem elegendő, még nagyobb jelentőségű tényközlést
akarnak, vagy pedig annak elmaradását. Ők más elképzeléssel voltak a messiás
felől. Nem illik saját szerkesztésű álomképükbe az önmagát ennyire megüresítő
Jézus, akinek nincs állandó lakhelye sem, és nem keresi a politikai és vallási hatalomgyakorlásra alkalmas vezetői pozíciók megszerzését. Szelíd és alázatos, aki
nyilvános bűnösökhöz és nyomorult senkikhez fordul szeretettel, de nem hagyja
szó nélkül az uralomtól ittasult földi királyok és felfuvalkodott lelki vezetők bűneit.
(Folytatás a 2. oldalon)
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Gonosz és parázna jelzőkkel illeti a jelkérőket Jézus. Ez nem
éppen az a válasz, amit szívesen hallgat a kérdező! A gonosz és
parázna nemzedék jelet követel Isten Szentjétől, a Mindenható
hozzánk hajló szeretetének legtökéletesebb Jelétől! Isten Fia
látja, hogy mi lakozik azoknak az embereknek a lelkében: sajnos
gyűlölet és vad elutasítás, Isten Szentjét megölni képes gonoszság. Ehhez járul még a hűtlen paráznaság, a hitetlenség, a szövetség megszegése, amellyel Istentől elfordulnak a bálványaikhoz, hamis isteneikhez, s szinte észrevétlenül a Sátánhoz. Nem
sokkal később tetteikkel igazolták Jézus meglátásait gonoszságukról, amikor kiszolgáltatták koholt vádakkal a római hatalomnak, és kereszthalált kiáltottak Megváltónk megsemmisítésére.
Jézus Krisztus megválaszolta kérésüket és a jelet is megadta
nekik, mert Ő a Megváltó, aki a gonosz és parázna emberek
megmentéséért jött. Az írástudók figyelmét ráirányítja a Szentírásra: Jónás próféta jelét kapják és semmi mást. Az a próféta
Istennel szembeni engedetlenségével bajba sodorta hajózó társait, s megmentésükre önkéntes áldozatnak ajánlja magát. Tengerbe hajításával az utazók megmenekülnek, Jónás pedig három
napra eltűnik a mélység sötét, halálos víztömegében. Isten hallatlan hal-csodát alkalmaz, hogy visszahozza az élők sorába, s
Ninivébe juttatva a pogány város megmentőjévé teszi. Jónás
három napig volt a hal gyomrában, az Emberfia Jézus is három
napig lesz a föld gyomrában – jelezte előre a nagy jelet Üdvözítőnk. Úgy történt. Az Isten ellen lázadó gonosz emberi nemzetségnek, nekünk, odaadta magát halálra. A mi bűneinkért szenvedett bűntelen ártatlanságban. Hibátlan, tökéletes, egyetlen áldozat Isten igazságszolgáltatásának oltárán. Sziklasírba helyezték a
holttestét. Három napig volt a föld foglya élettelen kiszolgáltatottságban. Harmadnapon, húsvétvasárnap feltámasztotta a
Mennyei Atya. Dicsőséges, feltámadott emberi testében megjelenve, tanítványainak kétségtelen életjeleket adott magáról.

Iskolai szülői szervezet
Nagy örömmel tölt el, hogy-e helyi lap hasábjain mutathatom
be az őriszentpéteri Általános Iskola szülői munkaközösségét!
A lelkes tagokból álló szervezet 10 éve alakult újjá azzal a céllal is, hogy anyagilag támogassa az iskolai programokat, versenyeket, szakköröket és kirándulásokat. Íme néhány példa! Minden tanév elején az éppen „csatasorba” álló elsősöket lepjük
meg ajándékkal és decemberben az összes diák csomagot kap
az SZ.M. Mikulástól. Azonban, hogy e célok megvalósuljanak
bizony sok pénz kell, de a törvények és szabályok labirintusában utat keresve kevés lehetőséget találunk bevételeink növelésére. Az elmúlt években még jelentős forrást biztosítottak a
környékbeli falvak vásárai (a szülők készítette termékeket árusítottuk) és a vasgyűjtés. Mára a bolhapiac és az SZM. Által
szervezett — szerencsére sokak által várt rendezvény — a
Nőnapi bál nyújt bevételi lehetőséget számunkra. Idén 10. alkalommal, március 9-én gyűltünk össze szép számmal a helyi
művelődési házban. A szülők, pedagógusok, magánszemélyek,
a helyi és társ önkormányzatok, cégek, vállalkozások, szervezetek és egyesületek önzetlen segítségének köszönhetően sikerült
kellemes időtöltést nyújtanunk minden résztvevőnek. Az est
kulturális programmal kezdődött, melyen az iskola énekkara és
az Őriszentpéterért Egyesület keretein belül működő Tritikálé
Társulat szórakoztatta a nagyérdeműt. A vacsora után tombolát
sorsoltunk, több mint 100 megnyerhető ajándékkal, majd virradatig állt a bál. Reggel fáradtan, de örömmel végeztük el a mu-

megjelenve, tanítványainak kétségtelen életjeleket adott magáról. Nincs meggyőzőbb jel az Úr Jézus Krisztus Megváltó voltáról, mint a feltámadása. Aki hisz benne, megtapasztalja személyesen is ezt a jelet, mert kapcsolatba kerül a Feltámadottal. Oly
felemelő lélekben és igazságban imádni Szabadítónkat vasárnapról vasárnapra, hálát adni kegyelméért naponként és feltámadásának ünnepén, húsvétkor újra emlékezni a Jónás próféta könyvével már jó előre kijelentett nagy jelére: dicsőséges feltámadására, és hitünk az Élő Úrral kapcsolatban megerősödik. A most
földünkön lakó gonosz és parázna nemzedék Isten Igéjét megvető gőgjében, Isten helyett saját magát emeli trónra, a Tízparancsolat helyére a „mindent szabad” anarchikus szabályt teszi, az
önmegtagadás és kereszthordozás helyett az élvezetek hajszolását alkalmazza, önmegvalósítására minden idejét feláldozza,
Isten tiszteletére egy perce sincs, meg van győződve saját igazságáról és nem akar tudni a bűneiről. Tagadja, hogy gyűlöli embertársát, tagadja, hogy megcsalja hitvesét, tagadja, hogy lop,
tagadja, hogy hazudik, tagadja, hogy a másét kívánja, tagadja,
hogy bálványimádó, noha babonákban bízik, tárgyakhoz, szokásokhoz, köti magát, jövendőmondóknál tájékozódik, és vak szerencsében reménykedik. Ha pedig a gonosz és parázna nemzedék ennyire „jó”-nak és ártatlan szépségűnek véli magát a valóság eltorzításával, nem értheti, hogy Isten hogyan engedhet meg
annyi szörnyűséget ebben a csodás világban! E gonosz és parázna nemzedék szemérmetlen bűn-tagadása égbekiáltó hazugságként lármázza Jézus Krisztus füleibe, hogy jelet követel, de nem
adatik más jel, mint a meglévő: a Jónás próféta jele. Jézus Krisztus meghalt a bűneidért és a harmadik napon feltámadott igazságodért. Ne tagadd és ne kösd be a szemed! A jel előtted van! Ha
meggyőződsz róla, boldog húsvétod lesz! „Boldogok, akik nem
látnak és hisznek.”
/Major Lehel ref. Lelkész/
latság utáni takarítást. Örültünk, hiszen a visszajelzések azt
bizonyították, mindenki jól érzete magát, a betétkönyvben elhelyezett összeg pedig szépen gyarapodott. Ezért minden támogatót résztvevőt köszönet illet! A szülői munkaközösség számára
azonban nem csak munkából áll ez az önként vállalt feladat. Az
Őrállók Napján megrendezett főzőversenyen is képviseltettük
magunkat. Azt, hogy ez a kis szervezet milyen jól tud együttműködni az is bizonyítja, hogy több mint 30 csapat közül megszereztük az első helyet. Bízom benne, hogy ez az elkövetkező
években is így marad! Lelkesedésünk legalább is töretlen, bár
amit teszünk, csak egy csepp a tengerben. Teréz anya szerint:
„E csepp nélkül azonban kevesebb volna a tenger.”
/SZM/
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Önkormányzati tervek a költségvetés tükrében
Ha költségvetésről van szó, akkor nem tehetem meg, hogy ne a
száraz tények felsorolásával kezdjem, amiért előre elnézést
kérek! Őriszentpéter 2013. évi költségvetését a Képviselő testület 2013.02.14-ei ülésen fogadta el 365 millió Ft-os költségvetési főösszeggel. Ez nagyságrendileg az előző évekéhez hasonló, belső szerkezetében, illetve a finanszírozás összetételében
azonban jelentős változások figyelhetőek meg. Ennek egyik
oka az állami szerepvállalás mértékének és jogi pozíciójának a
megváltozása az intézmények működtetésében, a másik pedig
a finanszírozási rendszer átállítása a normatív finanszírozásról
a feladatfinanszírozásra. Mit is jelent mindez konkrétan?
2013. január 1-étől az Általános Iskola működtetését és finanszírozását teljes egészében átvette a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, így ez a költségvetési tétel már nem része
az önkormányzati költségvetésnek. Helyette viszont hasonló
nagyságrendben megjelenik a Közös Önkormányzati Hivatal
költségvetése, mely egyébként immáron 13 önkormányzat hivatali teendőit látja el a korábbi 5 önkormányzat helyett.
A feladatfinanszírozásra való áttérésnek pénzügyileg egyaránt
vannak pozitív és negatív hozadékai is. Egyrészt az Állam 2013
-tól nem hagyja meg az önkormányzati költségvetés bevételi
oldalán a helyi lakosság személyi jövedelem adójának a 8%-át,
ahogy azt korábban tette, illetve megszünteti a jövedelemdifferenciálódás mérséklésére adott támogatást. A gépjármű adónak
csak a 40%-a marad helyben, az iparűzési adóbevételünk egynegyed részével pedig az Állam csökkenti a településüzemeltetési feladatok ellátására adott támogatást. Mindez nagyságrendileg 40 millió Ft bevétel kiesést jelent.
A másik oldalon a fenntartói pozícióban bekövetkező változások és a feladatfinanszírozások hozadékaként a következő tételekkel csökken a kiadási oldal. Az Általános Iskola költségvetéséhez már nem kell az önkormányzatnak hozzájárulni, ami
éves szinten 12 millió Ft-tal kíméli a büdzsét. A Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásaihoz ebben az évben szintén
nem kell hozzájárulnunk a megfelelő finanszírozás miatt, ami
újabb 23,5 millió Ft megtakarítását jelent. A Katica Óvoda működéséhez idén 114 ezer Ft-tal kell hozzájárulnunk Óvodásonként (4,5 millió Ft megtakarítás összesen), ami szintén jelentős
könnyebbséget jelent a korábbi évek 200 ezer Ft feletti, gyakran 300 ezer Ft-hoz közeli gyermekenkénti hozzájárulásával
szemben. Ha összeadjuk a számokat, akkor érdekes módon
ugyancsak 40 millió Ft-os nagyságrendről beszélünk a megtakarítási oldalon.

ez a költségvetési rés először év közben, folyamatában kezelhető és eltűntethető legyen. Erre jó esélyeink vannak 2013-ban
egyrészt a 11,3 M Ft támogatási igény pályázat útján történő
érvényesítésével, másrészt az EU önerő alap pályázaton való
esetleges eredményes szerepléssel.
A végső cél az, hogy a következő évekre már a költségvetés
tervezésekor se kelljen hiánnyal számolni, amit pedig a bevételek növelésével lehet elérni a takarékos gazdálkodás fenntartása
mellett. Ebbe az irányba szerencsére már megtettük az első
bíztató lépéseket, hiszen az intézmény rekonstrukciós programunk befejezése után sikerrel szerepeltünk az első termelő
beruházásunkat jelentő ún. „Napelemes” pályázaton. A Környezet és Energia Operatív Program 4.2.0. intézkedésének köszönhetően 45,3 millió Ft támogatást nyertünk az Iskola, az
Óvoda, a Művelődési Ház és a Közös Önkormányzati Hivatal
energetikai korszerűsítésére. A napelemek segítségével történő
villamos áram termelés eredménye persze nem direkt bevétel
növekedésben, hanem az ezzel teljesen egyenértékű költségcsökkentésben fog jelentkezni, tulajdonképpen „kinullázódik”
intézményeink áramszámlája, ami éves szinten több millió forintos költségmegtakarítást eredményez. A 8 millió Ft-os pályázati önerő megfinanszírozására az EU Önerő Alap pályázatán
indulhatunk, reméljük sikerrel!
A helyi termelői piacunk továbbfejlesztését ugyancsak szívügyünknek tekintjük. Leader-pályázat útján, 100%-os finanszírozás mellett szeretnénk egy egységes, tájba illő arculattal rendelkező pavilonrendszer elkészítésével időjárás-biztossá tenni a
piac működését a tavaszi, nyári és kora őszi időszakra.
Az Egészségház parkolójának térburkolása sajnos nem fért bele
a pályázati költségvetésbe, így a foltozások, feltöltések ellenére
is esős időszakban óriási tócsák teszik lehetetlenné, hogy a
parkoló a funkcióját az elvárható szinten betöltse. Éppen ezért
ebben az évben, lehetőség szerint még tavasszal megoldást kell
találni és forrást biztosítani a munka elvégzésére.
A szeri utak közút-csatlakozásánal található vasráccsal fedett
folyókák felújítása ugyancsak elodázhatatlan.

Korábban az intézményrekonstrukciós program befejezését
említettem, de két fontos, az önkormányzat tulajdonában álló
épület felújítását mindenképpen el kell végezni! Az egyik a
Tűzoltó Szertár, amelyre eddig a városi státusz miatt nem sikerült megfelelő pályázati forrást találni. Az idei évben ez is megoldhatónak látszik és sikeres pályázat esetén 2014-ben elkészülhetünk az épület felújításával, amely végre méltó módon
Mindezen változások – kiegészítve az önkormányzati adósságszolgálhatja ki a településünk és térségünk érdekében tevékonszolidáció kedvező hatásaival – azt eredményezik, hogy a
kenykedő Lánglovagokat.
működési bevételek és kiadások egyenlege -11,3 millió Ft, amit
korábban működési hiánynak, felhalmozási egyensúly esetén A másik ilyen épület – könnyű kitalálni – az a Sárga Ház,
pedig költségvetési hiánynak is neveztünk. A feladatfinanszíro- amely felújított állapotban Őriszentpéter igazi ékessége lehetzás rendszerében már nem lehet hiánnyal tervezni, ezért ezt a ne, de egyenlőre ehhez sem volt sok-sok éven keresztül olyan
tételt most Támogatási igénynek nevezzük, amire talán valami- pályázat, ami a 100 millió Ft beruházási igényű munkát megfelyen formában lehet majd pályázatot benyújtani. A helyzet te- lelő támogatási intenzitással rendelkező támogatáshoz juttathathát sokkal kedvezőbb az előző időszakhoz képest, amikor is ta volna. Az önkormányzat gyenge költségvetési pozíciója elleritkán sikerült csak 40 millió Ft alatti hiánnyal tervezni a ko- nére mégis látok esélyt arra, hogy a felújítási munka a következő évben elkezdhető legyen, de ezt egyenlőre még ne kiabáljuk
moly, éves szinten 25 millió Ft-ot kitevő adósságteher miatt.
el!
Ha teljesen őszinték akarunk lenni, akkor azt kell látnunk, hogy
igazából csak az adósságteher átvállalása miatt vagyunk kedve- Őriszentpéter Önkormányzata nevében nagyon kellemes Húszőbb költségvetési pozícióban a korábbi évekhez képest – amit véti Ünnepeket és szép tavaszt kívánok!
persze egyáltalán nem szabad lebecsülni! Viszont le kell vonni
Őr Zoltán polgármester
a megfelelő következtetéseket és tovább dolgozni azon, hogy
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Megrendülten teszek eleget szomorú kötelességemnek és búcsúzom Őriszentpéter Önkormányzata nevében Palatkás Józseftől,
településünk díszpolgárától, az Őrség FAFARAGÓJÁTÓL.
Palatkás József 1927. augusztus 20-án született Erdélyben
Óradnán, nem messze az ezeréves határtól. Édesapja és nagyapja is asztalosok voltak, így a faforgács gyanta illatával együtt
szívhatta magába a mesterség szeretetét, amely aztán egy életre
rabul ejtette. Tizenéves korában költözött át a szülőföldjétől
mérve Magyarország legtávolabbi szegletébe, Szentgotthárdra,
ahol nagybátyja óhajának megfelelően kitanulta a hentes szakmát. 1951-ben érkezett meg Őriszentpéterre. Előbb hentesként
helyezkedett el , majd a Tüzép telepet vezette. Kedves foglalatosságát, a faragást egyenlőre hobbi szinten a munka mellett
végezte. Tehetségére a hetvenes években figyeltek fel a megyében és felkérést kapott a Velemi Stúdió alkotóműhelyében való
részvételre, amely felkérésnek alapító tagként nagy lelkesedéssel tett eleget. Ez fontos korszaka és egyben elszakíthatatlan
része lett életének. Itt találkozott Péterfy Lászlóval, akit mestereként fogadott el. A nyolcvanas években a faragást már önálló,
megélhetést jelentő tevékenységként végezte mindenki megelégedésére. Asztalok, székek, ágyak, komódok egyre nagyobb
számban hagyták el műhelyét, de foglalkozott szaru faragással,
faragott szuszéket, azaz menyasszonyi ládát és még sokféle
egyéb használati tárgyat. Kimért, egyszerű motívumokkal dolgozott, nem szerette a cifraságokat.

Adventi gyertyát. Mivel
bicskája elmaradhatatlanul
mindig vele volt, így könynyen feltalálta magát, amikor a nedves kanóc nem
akart begyulladni. Jóska
bácsi elővette hát a bicskát,
faragott egyet a viaszon és
ím, a rakoncátlan gyertyán
felgyulladt a láng.
Az utolsó előtti szavak a
köszönet szavai. Köszönjük
a fáradhatatlan munkát, ami
által oly sok értéket hagytál ránk! Köszönjük lényed egyszerű
természetességét, amellyel erőt sugároztál és bölcsességet közvetítettél! Végül köszönjük hűséged településünk, Őriszentpéter
iránt!
Jóska bácsi az utolsó pillanatig dolgozott, mint az az erdélyi
szántóvető, akit Tompa László sorai így örökítenek meg:
„Sokat a vég is úgy talál: dologban;
Rögöt tör, izzad, öreg alkonyon túl -–
Míg konok szíve utoljára dobban,

S a szerszám görcsös kezéből kifordul - -”
Érdeklődött a település ügyei iránt is, éleslátás jellemezte, haszÉn ezekkel a gondolatokkal veszek végső búcsút és hajtok fejet
nos javaslatai, észrevételei, építő kritikái voltak.
Palatkás József emléke előtt. Nyugodj békében, Jóska bácsi!
Mindeközben a faragást, a népi bútorok készítését egy percre
Őr Zoltán
sem hagyta abba. Repertoárja többek között a kopjafa faragással
is kiegészült, amelyek temetőink és templomkertjeink ékei me____________________________________________
mentóiként életeknek, sorsoknak, szent ügyeknek. Az Ő
Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal
kezemunkáját dicséri az Úr asztala a Református templomban és
szintén az Ő önzetlen munkájának köszönhetjük a Natúrpark
létrehozásának törvényi háttere
emblémát településünk köszöntő tábláján. Az önkormányzati
hivatalt ugyancsak megörökítette egy faragásán annak építése- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 2013. január 1-jétől hatályba lépett rendelkor, de készített játszótéri játékokat is.
kezések egyik legfontosabb előírása alapján minden 2000 fő
Kiállításaival eljutott Európa számos országába. Mindenhol állandó lakosságszámot1 meg nem haladó település számára
őszinte csodálattal adóztak alkotásai előtt. Települési ünnepün- kötelező közös hivatal létrehozása. A települések azonban makön, az Őrségi Vásáron is többször megcsodálhatta munkáit a guk választhatják meg, hogy a járáson belül kivel társulnak, de
nagyérdemű. Alkotó munkásságát megsüvegelte sokak mellett legalább 2000 fő összlakosságszámnak vagy legalább hét teleOsváth Miklós székely-alföldi festő és Kapornaky Gyula költő pülésnek meg kell lennie a közös hivatal megalakításakor. A
is.
közös önkormányzati hivatal egy speciális társulás, melyet az
Emberként határozott egyéniség volt, de mindig szerény és em- önkormányzatok – önként, vagy a törvény kötelező erejénél
berséges. Sosem volt kevély, nem ült a magas lovon, minden fogva – megállapodásukkal hoznak létre, az önkormányzat műemberhez volt egy-két jó szava. Noha tisztában volt a mestersé- ködésével kapcsolatos feladatok, valamint a polgármesteri és
ge nagyságával, soha nem kérkedett vele. Egyszerű ember volt a jegyzői közigazgatási feladat- és hatáskörökbe tartozó ügyek
szó legnemesebb értelmében: őszinte és igaz. Örömére szolgált, döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
hogy fiát, ifj. Palatkás Józsefet is megtaníthatta a mesterség feladatok hatékonyabb, célszerűbb ellátására.
fortélyaira és büszkeséggel töltötte el, amikor együtt dolgozhat- Őriszentpéter Város, Bajánsenye, Felsőjánosfa, Hegyhátszentjatak.
kab, Ispánk, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa,
Palatkás József népi iparművész, kétszeres Gránátalma díjas, a Nagyrákos, Őrimagyarósd,Szalafő, Szatta, Velemér Községek
Népművészet Mestere, a Vas megye kultúrájáért emlékplakett Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 10-én fotulajdonosa, Életfa díjas… felsorolni is nehéz az elismeréseket. gadta el a megállapodást az Őriszentpéteri Közös ÖnkormányMegannyi kitüntetése után, gazdag életpályája és jelentős köz- zati Hivatal létrehozására és működtetésére.
életi munkája elismeréseként Őriszentpéter Város Önkormány- Elérhetőségei:
zata 2006. augusztus 20-án adományozott számára díszpolgári Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal
9941 Őriszentpéter Városszer 106.
címet.
Tel: 94/548-050, Fax: 94/428-024
Ünnepségeinket szívesen látogatta. Nem maradt el az Őrségi e-mail: koh@oriszentpeter.hu
Vásár megnyitóiról, 2009-ben pedig Ő gyújtotta meg az első www.oriszentpeterikoh.hu
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Körmendi Járási Hivatal

Őri Hírek

A járási rendszer kialakítására vonatkozó munkaanyagot januárban bocsátották széles körű társadalmi vitára. Országosan
168, Vas megyében 7 járás kialakítását tervezték, az eredeti
javaslat szerint az őrségi kistérséget kettészelték, hiszen a 22
településből 11 a szentgotthárdi, 11 a körmendi járáshoz tartozott volna. Az őrségi kistérség településeinek vezetői 2011.
január 19-én tartott ülésükön határoztak az őrségi kistérség
önálló járásként való kialakításáról, illetve annak kezdeményezéséről. A döntés formainak bizonyult, hiszen a koncepció társadalmi egyeztetésre bocsátásakor leszögezték, hogy új járás
kialakítására nincs lehetőség. Ennek fényében, mivel az Őrség
egyben maradása indokolt, két lehetőség maradt, vagy kizárólag csak a körmendi járáshoz, vagy a szentgotthárdi járáshoz
tartozzon a 22 település.
Hosszú várakozás után aztán végre megszületett a döntés a
járási rendszerről, melynek értelmében a 22 őrségi település
közül 21 a körmendi járáshoz, míg egy község – Kondorfa –
pedig a szentgotthárdi járáshoz került.
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társulás, melyet az önkormányzatok – önként, vagy a törvény
kötelező erejénél fogva – megállapodásukkal hoznak létre, az
önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok, valamint a
polgármesteri és jegyzői közigazgatási feladat- és hatáskörökbe
tartozó ügyek döntésre való előkészítésével, és végrehajtásával
kapcsolatos feladatok hatékonyabb, célszerűbb ellátására. A
törvény kiemeli, hogy az ügyfélfogadást biztosítani kell minden
településen, melynek rendjéről külön kiadványban tájékoztatjuk a lakosságot.
Szervezet
A hivatal vezetője a jegyző, akit Tóth Jenő személyében 2013.
január 1-től a polgármesterek egyetértésével Őriszentpéter Város polgármestere nevezett ki. Az önkormányzati működés
folyamatos biztosítása érdekében, dr. Papp Krisztina aljegyző
kinevezése is megtörtént. A jegyző munkáját az aljegyző segíti,
távollétében helyettesíti őt. A jegyző és az aljegyző a testületi
munkát, területi alapon, megosztva végzi. A Hivatalnak két
kirendeltsége működik, Bajánsenyén és Hegyhátszentjakabon.
Célja az önkormányzatok, és az állampolgárok ügyeinek minél
közelebb történő intézése. Mindkét kirendeltségen egy fő igazgatási és egy fő pénzügyi szakember tevékenykedik. A törzshivatalban két osztályt hoztunk létre, igazgatási és pénzügyi feladatok ellátására. Törvényi szabály alapján megszűnt az Őrségi
Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete, feladatait szintén a Közös Hivatal vette át.

2013. január 1-jével Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi
Járási Hivatala megkezdte tevékenységét. Vezetője Gombásné
Nardai Ibolya (Körmend Város volt aljegyzője), helyettese
Ozsváthné Porkoláb Adél (Magyarszombatfa-Velemér községek volt körjegyzője lett). A hivatal legtöbb munkatársa a megszűnő hivatalokból átvett köztisztviselő. A járási hivatalok elsősorban okmányirodai feladatokat, gyermekvédelmi, és gyámügyi feladatokat, valamint egyes szociális, környezetvédelmi,
Gazdálkodása
természetvédelmi ügyek intézését vették át a településektől.
Önkormányzati Hivatal – mint önálló jogi személy – önálló
A járási hivatal székhelye Körmend, eredményképpen értékelköltségvetéssel és bankszámlával rendelkezik, önállóan gazdálhetjük, hogy Őriszentpéteren kirendeltség működik, melynek
kodik. A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak fedezetét
keretében működik az okmányiroda, a gyámhatóság, és állandó
az állam által az önkormányzati hivatali feladatok ellátásához
települési ügysegédi jelenlétet is biztosít.
nyújtott támogatás hivatott biztosítani. A Közös ÖnkormányzaA járási hivatal székhelyén, és kirendeltségén kívül – az érintett ti Hivatal működéséhez járó állami támogatás a székhely szelakosság, és az elintézendő ügyek számának függvényében – rinti Önkormányzat által bonyolódik (Őriszentpéter). A megálügyfélfogadást biztosít, az ún. települési ügysegéd segítségével, lapodás értelmében, amennyiben az állami támogatás nem fea települési önkormányzat által biztosított helyiségben.
T.J. dezné a Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait, a társult önkormányzatok egyenlő arányban járulnak hozzá a Közös HivaŐriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal tal kiadásainak fedezetéhez. Szerencsére 2013-ban, Őriszentpéter városi státuszának, és a magas településszámnak köszönheAz Őrség Önkormányzatainak közigazgatása
tően a működés fedezete biztosított, sőt beruházásokra is nyílik
2012-ben az őrségi kistérségben hét hivatal működött: Őri- lehetőség.
szentpéteren Polgármesteri Hivatal; Bajánsenye, Ivánc, HegyVáltozások közepette…
hátszentjakab, Magyarszombatfa, Pankasz és Szőce székhellyel
pedig 6 Körjegyzőség. Kondorfa a szentgotthárdi kistérségben 2013. január 1-jével jelentős változtatásokat kellett végrehajtalévő, csörötneki körjegyzőséghez tartozott. 2013. január 1-től, a niuk az Önkormányzatoknak.
településeknek a járási határokon belül kell társulniuk úgy,
- az iskolákat személyi állományát, ingatlanait, ingóságait át
hogy legalább 2000 fő összlakosságszámnak, vagy legalább hét kellett adniuk működtetésre a Magyar Államnak
településnek kell meglennie a közös hivatal megalakításakor.
Ezen szabályok alapján két őrségi székhelyű közös hivatal ala- - köztisztviselőket, ingatlanokat, ingóságokat és feladatköröket
kellett átadni a Járási Hivatalnak
kult: Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal
Ivánc, Felsőmarác, Hegyhátszentmárton, Kisrákos, Pankasz, - meg kellett szüntetni régi hivatalokat, létre kellett hozni a
Közös Önkormányzati Hivatalt, át kellett venni a folyó ügyeViszák, Szaknyér községekkel. E kettőn túl Kondorfa a Csöröt- ket, feladatokat
neki Közös Önkormányzati Hivatalhoz, Szőce a Nádasdi Közös
- ki kellett alakítani az új hivatal szervezeti és munkarendjét.
Önkormányzati Hivatalhoz tartozik.
A Közös Önkormányzati Hivatal és munkatársai elérhetőségét
Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal
tartalmazó kiadványunkat, jelen újság mellékleteként fogadják
Őriszentpéter Város, Bajánsenye, Felsőjánosfa, Hegyhátszent- szeretettel A továbbiakban www.oriszentpeterikoh.hu honlapon
jakab, Ispánk, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombat- aktuális információkat fogunk közölni Javasoljuk kísérjék fifa, Őrimagyarósd, Nagyrákos, Szalafő, Szatta és Velemér köz- gyelemmel.
ségekkel. Az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatalnak Tóth Jenő
dr. Papp Krisztina
13 települési önkormányzatot, és több mint 3800 fő lakosságot
Aljegykell kiszolgálnia. A közös önkormányzati hivatal egy speciális Jegyző
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Őri Hírek
Zajlik az élet a Katica Óvodában

Kedves Olvasónk! Az "Őri Hírek" első számában megismerkedhettek az intézményünkben folyó általános tevékenységgel.
Most arról szeretnénk beszámolni, hogy milyen konkrét események, rendezvények voltak az óvodánkban az idei tanévben.
Szeptemberben nem csak új kisgyermekek, hanem új óvó néni
is érkezett, Békesi Klára személyében. Ebben az időszakban az
új kisgyermekek fogadásával, óvodai élethez való hozzászoktatásával teltek napjaink. A nyári szünetről visszatért „régi óvodások" sok-sok élménnyel gazdagodva vették birtokukba a jól
ismert épületet. Az őszi időszakban a természet változásainak
megfigyelése, az ehhez kötődő tevékenységek megismerése a
fő célkitűzés. Ilyenkor sokszor túrázunk, kirándulunk, ezzel is
jobban megismerjük szűkebb lakóhelyünket. Nagy szeretettel
járunk le a Zala patakhoz. Köveket gyűjteni, esetleg ha az idő is
engedi kishajókat úsztatni, „gátat” építeni. Sétáink során megfigyeljük az itt élő madarakat, néha mókust is látunk. Érdekes
faleveleket, gesztenyét, makkot, tobozt gyűjtünk, amelyekből
később új technikák alkalmazásával, különböző alkotások készülnek. Az ősz kiemelt történése a Tökhét volt. Minden csoport külön heti tervet készít erre az alkalomra, korosztályonként
mást és mást. Ilyenkor az óvodába beköltöznek a töklámpások
ezzel is megteremtve a kellő hangulatot. A kivájt tökmagok
felhasználásával további művek születnek, virágok, képek, ékszerek készülhetnek. A tökhöz kötődő mondókákkal, versekkel,
mesékkel, énekekkel, dalos játékkal fokozzuk a hangulatot.
Mivel az Őrség egyik kincse a tökmagolaj, a gyerekekkel megismertetjük a tökmagolaj készítésének folyamatát. Külön köszönjük Laczó Nándi családjának, hogy tevékenyen részt vehettünk e folyamatban a darálástól a kóstolásig. A tökhét lezárása a városi Tökfesztiválon való részvétel. A továbbiakban
elkezdődik az adventi készülődés . Ilyenkor ünnepi fénybe
öltözik az óvoda épülete, minden csoportban lázas készülődés
kezdődik. Kikerülnek az advent váró naptárak, ügyes kis kezek
készítenek meglepetéseket a családok részére és minden az
ünnepről szól. Decemberben először a Mikulást várjuk. Ilyenkor jön hozzánk a Zöld Mikulás is, aki az erdőből érkezik. Ezt
a hagyományt a Nemzeti Parkkal történő együttműködés kapcsán alakítottuk ki. A decemberi jeles napok egyike a Lucázás,
ami szintén mókás történés az óvoda életében. A 2012-es évben
másodszor szerepeltek nagycsoportosaink önálló műsorral a
városi adventi gyertyagyújtáskor. Ezt követően az óvodai szülői szervezet által rendezett bálon is műsort adtak. Aztán elérkezik Karácsony ünnepe, amelyre minden csoport rövid kis
műsorral készül és amikor megkapjuk a várva várt ajándékokat
is. Köszönjük a szülői szervezetnek, hogy sok-sok ajándék kerül a karácsonyfa alá, és külön köszönjük a szentgotthárdi erdészetnek a nagy fenyőfát, amit a zsibongóban állítottunk fel!
Januárban változás történt az óvoda élén, Hodásziné Papp Zita
óvodavezető nyugdíjba ment. A jelenlegi megbízott vezető
Babosné Hajós Tünde. Zita néni a tanév végéig még dolgozik,
amikor is a jelenlegi nagycsoporttal együtt elköszön. Februárban a farsangé volt a főszerep. A gyerekek a szüleikkel együtt
megtervezik, majd elkészítik a jelmezeket, és készülnek a farsangi mulatságra. (Képünkön). Köszönjük a szülőknek, hogy az
idén is ötletesnél-ötletesebb jelmezeket készítettek a gyerkőcöknek! Külön öröm volt számunkra, hogy nagyon sok szülő
volt kíváncsi az ovisok farsangjára. Márciusban a nemzeti ünnepünk alkalmával kokárdákat, zászlókat készítettünk, de a
cudar időjárás megakadályozott bennünket abban, hogy a korábbi évekhez hasonlóan elhelyezzük azokat a hősi emlékműnél. Nemrégiben Tóth János fazekas, népi iparművész volt a
vendégünk, aki a korongozás fortélyaival ismertette meg a lur-
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kókat. A jelenlegi napjainkat a húsvéti készülődés tölti ki. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk mindenkinek!
Kálmánné

Az év orvosa és asszisztense
Még a 2012-es év elején indította útjára a megyei napilap azt a
sorozatát, amelyben az egészségügyi dolgozók helyzetét kívánta bemutatni. Hogy a kép hiteles legyen, maguk az orvosok és
asszisztensek mesélték el, hogy milyen is az a világ, amelyben
helyt kell állniuk. Akkor arra kérték az olvasókat, hogy ajánljanak orvosokat, ápolókat, asszisztenseket, akik segítettek nekik
a bajban. A felhívásra, sorra érkeztek az ajánlások, szavazatok,
így minden hónapban megválasztották a hónap orvosát és aszszisztensét. Mindjárt az első hónapban, januárban dr. Nagypál
Judit, Őriszentpéter, Kondorfa és Szalafő háziorvosa és asszisztense, Németh Anita lett a győztes. A sorozat nagyon népszerű
volt. A PLT (pannon lapok társasága) öt lapjában mintegy ötven szereplőt ismerhettek meg az olvasók. Több mint 78 ezren
szavaztak a jelöltekre. A sorozat az év végén véget ért, nem
volt más hátra, mint megválasztani az év orvosát és asszisztensét/ápolóját. Ismét az olvasókat kérték, hogy szavazzanak.
Örömteli a hír az őrségiek számára, az év orvosa és asszisztense/ápolója szavazáson Vas megyében a dr. Nagypál Judit Németh Anita kettős végzett az első helyen, és lett e büszke cím
tulajdonosa. Szívből gratulálunk, további jó munkát és sikereket kívánunk!
Vas Népe Info
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Képek az iskola életéből
Az elmúlt hónapokban rengeteg programon
vettek részt diákjaink. Január 24-én tartottuk hagyományos téli
túránkat (képünkön) Az idei tél bőven adott lehetőséget egy igazi
barangoláshoz. Nagy hóban indultunk a téli természet meghódítására. Az alsó tagozatosokkal a galambszeri téli tájat, a madarak
etetését figyelhettük meg, majd a kovácsszeri dombon vidám
szánkózással folytattuk programunkat. A felsős osztályokkal a Fotó: Tóth L.
télhez, a téli természethez kapcsolódó feladatokat oldottunk meg
az állomásokon. A hóesésben elfáradva érkeztünk a túra végállo- lók értek (képünkön), 2. helyen a 8. osztály tanulói végeztek, a 3.
másához, a Bárkás-tói pihenőhelyhez. Itt már meleg tea és tűz helyet pedig a 6.b osztály szerezte meg. A jó hangulatú délután
várt bennünket. A hátizsákokból előkerültek a szalonnák, son- mindkét helyszínen közös tánccal zárult.
kák, házi kolbászok, és percek alatt ínycsiklandozó illatok lengtek körbe bennünket. A szabadban elfogyasztott ebéd, a meleg Versenyek Február második fele a versenyek időszaka
volt tanulóink számára. A Zrínyi Ilona matetea mindenkinek jól esett. Rövid pihenő után az osztályok együtt
matika verseny megyei fordulóján az 5. osztályos Doszpoth
Piroska 4. helyezést, a 6. osztályos Kulcsár Kata 9. helyezést
ért el. Iskolánk tanulói csapatversenyben a 38 csapat közül az
elókelő 6. helyet szerezték meg. A versenyeken több száz tanuló
vett részt évfolyamonként. A Varga Tamás matematika verseny
megyei fordulóján a 7. osztályos Doszpoth Hanna 9. helyezést
ért el.
Március 8-án az elmúlt évek hagyományaihoz híNőnap ven iskolánk férfi tagjai vendégül látták a jelenlegi, a nyugdíjas dolgozókat és az Óvoda alkalmazottait. A zenés,
humoros, intézményre szabott műsor nagy sikert aratott a hölgyek körében. Utána saját készítésű magyaros ételekkel, virágokkal kápráztatták el az ünnepelteket. Az esti rendezvény naFotó: Tóth L. gyon jól sikerült, felüdülést hozott a szürke hétköznapokba.
Nemzeti ünnepünket, március 15-ét az
Március 15.
idén
is méltóképpen megünnepeltük. A
indultak vissza az iskolába. A hazafelé vezető úton már a hátulMűvelődési
Házban
tartottuk
az iskolai műsort, melyen a 4. és a
ról fújó szél is segítette a hosszú menetelést. Az iskolában rövid
pihenő után a vállalkozó szelleműek még kimentek szánkózni a 7. osztályosok szerepeltek (képünkön) az iskolai énekkarral. Az
Gergál - dombra. Az idei túra jól sikerült. Az igazi téli időjárás alsós kisdiákok toborzó dalokat énekeltek citera kísérettel. A 7.
megmutatta, hogy a természet mekkora kihívást jelent.
A focisták másnap sem pihenhettek,
Kölyök Kupa hiszen a gersekaráti általános iskola
hagyományőrző jelleggel minden
évben megrendezi a III. korcsoportos fiúk részére a „ Kölyök
Kupa „ labdarúgó tornát. Az őriszentpéteri iskola tanulói már
több mint 10 éve aktív résztvevői ennek a versenynek. Idén január 25-én került sor a rangadóra. 12 csapat mérkőzött egymással 3
csoportban. Minden csoportból a csoport elsők versenghettek a
dobogós helyezésekért. A mieink nagy küzdelemben ugyanannyi
pontot értek el, mint a győztes vasváriak, csak a rosszabb gólküFotó: Tóth L.
lönbség miatt kerültek a dobogó második fokára. Így ezüstéremmel a nyakukban boldogan jöttek haza.
A február eleje a farsang jegyében telt iskoFotó: Tóth L.
Farsang lánkban. Minden csoport lelkesen készült a
megmérettetésre. Az alsósok ötletes jelmezekkel, a felsős osztályok pedig szenzációs produkciókkal lepték meg társaikat, taná- osztályosok összeállításának címe: Szabadság, szerelem. Az
raikat és a jelenlévő szülőket. A zsűrinek nagyon nehéz dolga egész osztály magáénak érezte a márciusi ifjak gondolatait. Az ő
volt, míg kiválasztotta a legsikeresebb jelmezeket és előadáso- példájukat követve zengték a színpadon: „Esküszünk, esküszünk,
kat. Végül a következő döntés született: az alsósok közül min- hogy rabok tovább nem leszünk!” Petőfi versének a mondanivaden osztályból az öt legkreatívabb jelmezt díjazták, a 4. osztályo- lója tette meghitté az ünnepi hangulatot. Este a városi műsoron
sok zenés produkcióját pedig különdíjjal jutalmazták. A szülők is szerepelt mindkét csoport. Jó volt látni, hogy a diákok a márciáltal felajánlott házi süteményekből, finomságokból fogyaszthat- usi gondolatokat átérezték.
/ Iskola dolgozói/
tak a gyerekek. A felsősök közül 1. helyezést a 7. osztályos tanu-
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Téli időben ünnepeltünk

Őrség 2013. május 17 – 20.
A Virágzás Napjai programsorozat idén 20. alkalommal kerül
megrendezésre. Alapítója az Őri Alapítvány, amely számos
más civil kezdeményezés inspirálója volt az Őrségben. A Virágzás Napjai összeköt és kiegyenlít kulturális különbözőségeket. Küldetését az alcímként használt jelmondat írja le a legtömörebben: „Emberi találkozó a művészetek fényénél”. A fesztiválprogram döntő részben művészeti produkciókat vonultat
föl, nemzetközi élvonalból ismert előadókkal, szinte valamenynyi művészeti ágból. Hangsúlyos a klasszikus és kortárs kamarazene jelenléte, amely a szokásos hangversenytermi közegéből
kimozdítva és áttelepítve ebbe az életszerű környezetbe, a zenélés-zenehallgatás ősibb élményét tudja nyújtani. A művészeti
programok kiválasztásánál egyetlen kritérium számít: a minőség. A zenei programokon belül rendszeres a fiatalok pódiuma,
ahol évről-évre fiatal tehetségek mutatkoznak be. Az elmúlt
évtized alatt egy sor visszatérő fiatal muzsikusból vált érett
művész a fesztivállátogatók szeme láttára (elég említeni a Győri Noémi - Madaras Gergely párost, Palya Beát, vagy a nemzetközi élvonalba emelkedő Kelemen Kvartettet, akik itt adták
első nyilvános hangversenyüket). A különböző műfajú művészeti produkciók mellett minden évben egyenlő hangsúllyal
szerepeltek a programban a különböző gondolatkeltő előadások
is. A fesztivál központi helyszínei: az őriszentpéteri Malom
tárlat, a Pajtaszínház. A rangos zenei események méltó helyet
kapnak a környék templomaiban. A szabadban zajló, közösségi, természet-közeli események alkalmával a helyi, hagyományos értékek is megjelennek. A jubileumi alkalom nyitókoncertjét Tóth László őriszentpéteri zongoraművész és a formálódó Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar adja. Ez a koncert egyben előhangja annak az egy éves TÁMOP projektnek, mely a
helyi óvodások és iskolások számára a kulturális tudás átadást
biztosítja tanórán kívüli formában. (Reméljük, minél többen itt
lesznek szüleikkel együtt május 17-én délután!) „El Camino” Badinszky-Tolvaj Annamária fotókiállítása mellett Somogyi
Réka selyem festményeiből nyílik kiállítás a Malom kiállítóterében. A Malomban kortárs kamarazenei koncertet ad a Győri
Noémi, Madaras Gergely, Madaras János fuvola-cselló trió.
Szóhoz jut a programban a költészet is – méghozzá a közelmúlt
és a jelen magyar költészete. Gryllus Vilmos, Ferenczi György
és a Rackajam Kiss Anna vereseit tolmácsolja mai hangvételű
zenével, Sinka István verseiből készült műsorral Horányi László és a Pusztaszó zenekar érkezik (olyan muzsikusokkal, akik
Hobóval, vagy a Fabula Rasa formációval korábban már játszottak itt). A Pajtaszínházban Jordán Tamás, szombathelyi
színházigazgató stand-up estjét, Wahorn Andrástól és barátaitól
a Wahorn Airport című közel sem szokványos előadást, illetve
Gál Tamás, felvidéki színésszel Jevgenyij Griskovec: Hogyan
ettem kutyát? című darabját láthatjuk. A filmes programok közül Dér András „Isten szolgája” című fikciós dokumentumfilmjét (melyet nagypénteken este az M1-es csatorna mutat be),
valamint Csáki László számos hazai és nemzetközi fesztiváldíjjal kitüntetett kréta animációs filmjeit ajánljuk. Szokás szerint
reggelente várja a kicsiket Ungár Andrea zenés-mesés játszóháza, az Iciri-piciri játszóház. A záró koncertet a Kelemen Kvartett adja. Álljanak itt név szerint is kedves visszatérő vendégeink, a kiváló muzsikusok: Kelemen Barnabás, Homoki Gábor
hegedű, Kokas Katalin hegedű, brácsa, Kokas Dóra cselló.

Bár az Őrségben is nagyon rossz volt az idő március közepén,
de lényegesen szerencsésebbek voltunk, mint beljebb az országban. Így az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezésre is rendben sor került.
A rendezvényt március 14-én 17 órakor tartották a helyi művelődési házban. Ünnepi köszöntőt dr. Papp Krisztina, a közös
önkormányzati hivatal aljegyzője mondott. A jegyzőasszony
Jókai Mórnak a forradalom kitörése után két nappal megfogalmazott gondolataira fűzte mondandóját. - „Míg magyar él, míg
szabad ember él e honban, kegyelettel fognak visszagondolni

ez évre, annak történelmére s annak történetalkotó alakjaira” És
valóban így van! Ezt az ünnepet minden magyar, minden rendszer, a különböző politikai irányzatok, mozgalmak és pártok, a
legkülönbözőbb gondolkodású emberek vallják magukénak. A
magyar forradalom Európa legjelentősebb politikai eseményévé nőtte ki magát. A magyarok számára eljött az idő, hogy kellő önállósággal képviseljék nemzeti függetlenségüket. A fiatal
értelmiségi politikusok pontosan láttak az önálló nemzet lényegét és a magyarság megmaradásának feltételeit. Megfogalmazták követeléseiket és a Béccsel történő békés megegyezésre
törekedtek. A március 15.-i események egyetlen nap alatt több
eredményt szültek, mint a demokratikus fejlődésért politizálók
több évtizedes munkája. Az ünnepi szónok ezután a forradalom
és szabadságharc történéseit elevenítette fel, egészen a világosi
fegyverletételig. A szabadságharc elbukott, de emléke és példája megmaradt. A márciusi események megmutatták, hogy az
emberek összefogása, a nemzeti összetartozás tudata a leggazdagabb erkölcsi, szellemi és érzelmi erőforrásunk. Ezért is aktuálisak ma is Petőfi szavai: „Bárkié is a dicsőség, a hazáé a
haszon”. Március közepén minden évben ezért ünnepelünk, és
büszkék vagyunk azokra az őseinkre, akik szembeszálltak az
elnyomó rendszerrel reménytelennek tűnő helyzetben is. Széchenyi gondolatával, zárult az ünnepi köszöntő: „Múlton nyugszik a jelen, s azon a jövő”. - A gondolat lényege, hogy egységesen, és meghatározó erővel csak egy nemzet léphet fel. Nemezetté a haza szeretetével válunk. Ha mindannyian, - akik itt
élünk szeretjük ezt az országot, az Őrséget, városunkat, falvainkat, erdőinket, mezőket, földeket. Közös a haza és a nemzet,
amelyhez tartozunk. Ebben rejlik az erőnk, hazánk, nemzetünk
ereje, és ebből fakad a hazaszeretetünk. Ha a jelent a múltból
fakadó tudással éljük meg, nem kell félnünk a jövőtől. Erre
tanít minket Széchenyi István, és erre tanít minket az 1848-as
forradalom és szabadságharc ünnepe – fejezte be ünnepi beszédét dr. Papp Krisztina aljegyző. Az esemény kapcsán rendezett
ünnepi műsorban felléptek Szapách Lea a pártosfalvi kétnyelvű
általános iskola tanulója, az őriszentpéteri 7. osztályos diákok
Legyen közös ünnepünk: Minden kedves érdeklődőt szereés az iskola énekkara, az alapfokú művészeti iskola alsó tagotettel várunk a 20. Virágzás Napjai programjaira!
zatos citera együttese, az őrségi férfi Dalárda.
K.Gy.
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Élet a Kultúrházban

Kamaszkorú egyesület

A Művelődési Ház 2013-as évben is sok szeretettel köszönti a 2000-ben alakult meg a mára már kamaszkorú Ifjúsági Egyesütelepülés lakosságát. Egyben engedjék meg, hogy tájékoztatást let. S hogy miért? Programokat, szórakozási és kikapcsolódási
adjak az intézmény idei évi eddigi tevékenységéről. A Művelő- lehetőségeket kívántak biztosítani a fiataloknak, és ez ma sincs
másként. A jelenlegi elnökség, azaz Klau ( Mihály Klaudia),
Moncsi (Kovács Mónika), Gábor (Király Gábor), Dávid
(Kálmán Dávid) és Zoli (Szép Zoltán) 2010 nyara óta igyekszik
színt vinni a hétköznapok és hétvégék néha-néha csendes pillanataiba. Jelenleg 23 tagot számlálunk. Első közös munkánk a
klub-terem felújítása volt, ahol hatalmas vidámsággal és kellő
szorgalommal varázsoltunk egy helyiségből igazi, lendületes
teret, ahol mindenki jól érezheti magát. Reggeltől estig dolgoztunk, de megérte a fáradtságot. Azóta sok közös munkát tudhatunk a tarsolyunkban, szeretjük hasznossá tenni magunkat,
igyekszünk segíteni más egyesületeknek, jelen vagyunk kis városunk fontos eseményein,mint pl.: rönkhúzás, szüreti felvonulás, környéken lévő parasztolimpiák, szomszéd települések rendezvényei. Közben dolgozunk azon, hogy legyen mit a fiatalságnak felkínálni szabadidő-eltöltés gyanánt. Szerveztünk már focikupát a tornateremben, írtunk ki fotó pályázatot és tartottunk
dési ház első vendége 2013-ban, január 4-én Göncz László közvélemény kutatást is arról, hogy milyen programokon venné(képünkön) szlovéniai magyar képviselő volt, aki író - olvas ta- nek részt szívesen az általános iskolások. Gyermeknapon játékos
lálkozó keretében mutatta be két könyvét, a Kálvária, valamint vetélkedőkkel tettük még szebbé a délutánt. Részt vettünk a Pöaz Olvadó Jégcsapok köteteket. Könyvtárunk a nagy érdeklődés- rögj rá! várostervező műhelyen is, melyen a fiatalság elmondre való tekintettel a könyvpiacon is hiánycikknek számító mun- hatta, hogy tenné még vonzóbbá kisvárosunkat a fiatalság szákákat próbálta beszerezni, a Kálvária vonatkozásában sikerrel mára. Legbüszkébbek a „Hétköznapi csoda” nevű rendezvéjártunk, így az intézményünkben kölcsönözhető. Az idei évi nyünkre vagyunk. Tavaly április 21.-én került megrendezésre
rövid farsangi időszak sem múlt el mókás rendezvény nélkül kisvárosunk kultúrházában. Lehetőséget adtunk a környéken élő
Őriszentpéteren. A kultúrház a helyi egyesületekkel, civil akti- és tevékenykedő fiatalságnak, hogy megmutathassák tehetségüvistákkal együttműködve február 4-én délután rönkhúzást szer- ket. Kiállításunkon fotókat és rajzokat tekinthetett meg a nagyérvezett a településen, majd ugyan ez nap este farsangi jelmezver- demű, a „Láss csodát Csörötneken!” fotókiállítás anyaga valasenynek adtunk otthont. A szép számú felvonuló maskarásokat, mint Kovács Dóra (Vép) és Horváth Cristopfer (Őri.) fényképeit
akik közt valamennyi korosztály kicsiktől az idősebbekig képvi- láthatták.
Rajzkiállításunk
anyagát
Németh
Dániel
seltette magát zsűri értékelte, majd késő estig tartott a téltemető (Szombathely) Tóth Gergely és Mihály Klaudia (Őri.) alkotta. A
mulattság Február 23-án a bajánsenyei Színjátszó csoport volt kiállítás megnyitója után, melyet Tóth László tanár úr nyitott
vendégünk, akik teltház előtt a Tehénhistóriák című előadásuk- meg, kezdődtek a színpadi produkciók. Színpadra lépett a
kal szereztek egy vidám estét a résztvevőknek. Március 2-án a Tritikálé Társulat, a Tuzsu Junior Trió (Szentgotthárd), Mickey
szalafői Zaicz Krisztina Gobelinjeiből nyílt kiállítás a klubter- Roll (Szentgyörgyvölgy), Kovács Mónika (Őri.) és Mihály Klemünkben. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tisztele- mentina (Őri.). Az est zárásaként egyesületünk állófogadással
tére március 14-én 17 órai kezdettel szerveztünk ünnepi meg- köszönte meg a fellépők műsorát és a vendégek részvételét. Haemlékezést, ahol színvonalas előadásokkal méltóképpen adóz- gyományteremtő céllal hoztuk létre ezt a rendezvényt, ezért idén
hattunk a hősök emlékének. A húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó- is megrendezésre kerül. A részletekről folyamatosan tájékoztatan március 23-án, szombaton délután 14 órai kezdettel húsvét- juk a lakosságot facebook-on és a napokon belül elkészülő webváró kézműves foglalkozást, valamint ajándékvásárt tartottunk. oldalunkon. Lesz sok meglepetés fellépő, móka, kacagás! ReA délután folyamán tavaszi dekorációk készítésére, tojásfestésre, méljük, hogy szimpatikussá váltunk eme sorok olvasójának és
hagyományos tojáskarcolásra került sor. A rendezvény esti ven- ellátogatnak rendezvényeinkre! Várjuk adó 1%-os felajánlásadégei pedig a csákánydoroszlói Napszín Társulat volt, akik Rej- ikat a 18891034-1-18 számlaszámra. Valamint pártolói tagdíjtő Jenő: Békés megegyezés című darabját mutatták be az intéz- jal is támogathatják egyesületünket! Köszönjük!Ha bármilyen
mény színpadán. Az Őriszentpéterért Egyesület immár hagyo- kérdésük van, keressenek bennünket személyesen, telefonon,
mányos Virágvasárnapi hangversenyének az idei évben a Műve- vagy e-mailben! Új tagok jelentkezését is várjuk! Kellemes húslődési Ház adott otthont, március 24-én 15 órától. A művelődé- véti ünnepeket, a hölgyeknek sok-sok locsolót kívánunk!
si ház és könyvtár szeretettel vár mindenkit a programjain és
Mihály Klaudia és Kovács Mónika
egyben kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk. Breszkócs Csilla
Művelődési Ház áprilisi programajánlata

Nyelvtanfolyam

A kultúrház a szombathelyi Katedra nyelviskolával együttműködésben 2013. tavaszától igény szerint 90 órás angol és német
kezdő nyelvtanfolyamokat indít Őriszentpéteren, melynek teljes
költsége tanfolyamon résztvevők számára egyénenként mindössze 1800 Ft. Az érdeklődők a www.tudasodajovod.hu weboldalon a tanfolyamokra előregisztrálhatnak, vagy a művelődési
házban tájékozódhatnak a részletekről.

Április 5-én, pénteken 18 órától Simon Attila fotográfus Törökországi képes úti élménybeszámolót tart a klubteremben.
Április 10-én, szerdán 17 órai kezdettel Bihari Kiss Endre drámapedagógus közreműködésével – Népmese elemzés a mesék
titkos jelentése Ambrus királyfitól a Világszép nádszál kisaszszonyig – címmel drámajátékokkal szőtt interaktív előadás lesz.
Április 18-án csütörtökön 15 órai kezdettel kerül bemutatásra,
címe: „Minden egér szereti a sajtot”.
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Őri Hírek
Újabb kihívások előtt a Lánglovagok

Az éves közgyűlésünket 2013. február 23-án tartottuk meg.
Ezen beszámoltunk a 2012. év munkájáról, elfogadtuk a 2013.
év programjait. Örömünkre szolgált, hogy sikeres évet zártunk.
2012-ben 15 riasztás volt, ebből 13 tűzesetben, 2 pedig műszaki mentéshez. E feladatokat a Körmendi Katasztrófavédelem
Hivatásos tűzoltóival együtt hajtottuk végre. A 2013. évi programunk gerincét képezi a légzőkészülékek használatának, és a
feszítő-vágó működésének elsajátítása és gyakorlása. A minősítési gyakorlat Kondorfán kerül megrendezésre 5 egyesület közreműködésével. Az egyesületek jelenleg 3 kategóriába vannak
sorolva. A mi területünkön az egyesületek a II. kategóriába
kerültek. Ők a hivatásos tűzoltókkal vonulhattak a tűzoltásokhoz és a műszaki mentésekhez. A minősítési gyakorlat után –
jó szereplés esetén – az egyesületek I.-s kategóriába is kerülhetnek, ami azt jelenti, hogy adott területen önállóan is végezhetnek tűz- és műszaki mentési feladatokat, kárelhárítást. Az I.-s
kategória feltétele 1 db gépjárműfecskendő, műszakilag bevizsgált, modern felszerelés. A pályázataink többsége sikeres volt,
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városi rönkhúzáson, melyet a többi helyi civil szervezettel közösen tartottunk. A Tritikálé Színjátszó Kör mindig év elején
kezdi az új darabok kiválasztását, tanulását. Idén Nádasdy
László: A tacskó, és Nóti Károly: Madam Sabin elrablása című
vígjátékot mutatták be a helyi iskolai SZM bálon. Aki lemaradt
az előadásokról, az megtekintheti azt 2013.04.20-án az egyesület által szervezett színjátszós esten. A Körmendi Színházban, a

„Négy férfi gatyában” című zenés vígjátékra busszal történő
látogatást szerveztünk. Február 20-án reggel 9 órától tartottuk
az V. Őriszentpéteri Sakkversenyt, melyen 7 felnőtt és 5 ifjúsági versenyző vett részt. Ugyanezen a napon délután 4 órától
kezdődött az egyesület éves közgyűlése. A tagok tájékoztatást
kaptak az elmúlt év pénzügyi ill. kulturális eseményeiről, öszszeállították a 2013. évi eseménynaptárt. A már hagyományosnak nevezhető virágvasárnapi hangversenynek március 24-én a
Művelődési Ház adott teret. A rendezvényen a szép számú közönség előtt az Őrségben élő, zenét kedvelő és művelő fellépőket köszönthettük, hallhattuk. Húsvétkor, március 30-án a színjátszó körünk a szalafői Pityerszeren a régi néphagyományokat
fog feleleveníteni és bemutat a húsvéti ünnepkörhöz tartozó
népszokásokat. Tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasókat, hogy egyesületünk várja új tagok jelentkezését, akik ötleteikkel, részvételükkel támogatni tudják programjainkat. Ezúton kívánunk
mindenkinek kellemes húsvéti ünnepeket!
Kovácsné H. Kati

ennek köszönhető, hogy egyesületünk rendelkezik ezekkel a
felszerelésekkel
(pl.
HOLMATRO
feszítő-vágó,
stb.).Tűzoltóink közül 2 fő PÁV vizsgát, 3 fő feszítő-vágó vizsgát tett, 2 fő parancsnoki vizsgára készül, 20 főnek 40 órás
alaptanfolyami vizsgája van, 2 fő pedig most kezdi a tanfolyaKitűntetett Plébánosunk
mot. 90 nap alatt új együttműködési megállapodást kötünk a
körmendi kirendeltség katasztrófavédelemi HTP parancsnokA Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át március
sággal. A riasztás sms-ben történik. Itt az Őrségben a rossz
15-e ünnepén Varga Ottó esperes, plébános. A kitüntetést Fazetérerő miatt hátrányos helyzetben vagyunk, ezáltal meghoszkas Sándor vidékfejlesztési miniszter Budapesten adta át Varga
szabbodik a vonulási időnk. Gépjárműfecskendőnkre az ÖnkorOttónak, Őriszentpéter rómányzat támogatásával két első terepgumit vásároltunk, a semai katolikus plébánosának,
gítséget
megköszönjük.
Árvíznél
Őriszentpéteren
az Őrségi Esperesi Kerület
(mentőállomás), Körmenden a Rába áradásánál segítettünk
esperesének „az Őrségben
homokzsákokat rakni. A segítségnyújtásért köszönetet mondok
Teljesített missziója keretéazönkénteseinknek, közreműködésünket a Katasztrófavédelem
ben a térségben élők lelki és
is elismerte. Kérem a lakosságot, hogy odafigyeléssel előzzük
szellemi életének, életminőmeg a bozóttüzeket.
Zsigovits Józsefné ÖTE elnök
ségének emelése érdekében
végzett munkája, a szülőföld értékeinek megismeréAktív egyesületi élet
sét és megtartását, a helybennmaradást szorgalmazó
Egyesületünk az idei évet is aktívan kezdte. A nagy mennyisétevékenysége elismerésegű hónak köszönhetően, felnőttek és gyerekek nagy örömére
ként”
hóembert építettünk a körforgalomnál. A közel 6 méteres emŐriszentpéter Város Önkormányzata és lakossága nevében
berkét 2 este sikerült felállítani. Lelkes tagjaink részt vettek a
gratulálunk a rangos elismeréshez!
VasNépe Info
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Tavaszi fordulók előtt

Tudósítás helyett beharangozó

Az őriszentpéteri labdarúgó csapat megye II. körmendi csoport 2012./2013. évi bajnokság tavaszi fordulóját március 2án Rábatótfalu ellen játszotta volna. Sajnos még két mérkőzés is elmaradt a rendkívüli időjárás miatt. A Rábatótfalu
elleni mérkőzést május 1-jén pótolják. Őrimagyarósd és a
Körmend VSE elleni mérkőzések halasztásáról később intézkednek. Így az őriszentpéteriek első mérkőzése Bajánsenye
csapata ellen lesz március 24-én, remélve az időjárás nem
változtat ezen. A tavaszi szezonra a felkészülés jól sikerült.
A felnőtt csapathoz Nagy Milán, Galambos Bertalan és Toplak Péter igazolt, és senki nem keresett másik csapatot. Az
utánpótlás csapatát két őriszentpéteri fiatal erősíti, Pongrácz
Benedek és Forgács Sámuel személyében. A felnőtt labdarúgók az őszi szezont 4. helyen záró csapata szeretne dobogós
helyezést elérni. A szurkolók remélik, hogy Csonka Adrián,
az őszi gólkirály mellett a többiek is sikeres góllövők lesznek
a tavasszal. A sportvezetés a labdarúgás népszerűsítése érdekében az MLSZ által szervezett Bozsik labdarúgó program
rendezvényeire az alsó tagozatos korú gyermekekből két
csapatot indított. A rendszeres edzéseket Csonka Csaba tartotta, és kísérte a vezetők mellett a környékbeli meccsekre.
Ősszel a füves pályán, télen tornateremben edzettek az ifjú
focisták. December 29-én, Szentgotthárdon focizhattak. Pankasz, Rábagyarmat Őriszentpéter mellett Szentgotthárd három csapattal nevezett. Őriszentpéter egyik csapata első, a
másik csapat második helyezést ért el. A torna gólkirálya
címet Kulcsár Márk és Tulok Mátyás érdemelte ki. A szülők
örömmel kísérték gyermekeiket erre a rendezvényre. Jóleső
érzés, mikor a szurkolók követik a csapatot, és bíztatják a
játékosokat. /Sportegyesület/

Az eredeti szándékunk az volt, hogy tudósítjuk olvasóinkat labdarúgó csapatunk, az Őriszentpéter tavaszi rajtjáról, az eddig
lejátszott három mérkőzéseiről, ám a mostoha időjárás ezt keresztül húzta. Nem hogy három, de lapzártáig (március 22.)
egyetlen fordulót sem tudtak lejátszani a körmendi csoportban a
tavaszra kisorsoltakból. Így, ha a hétvégén (március 24. vasárnap), a 19. játéknappal, elkezdődik a tavasz, mindjárt egy igazi
őrségi rangadónak, az Őriszentpéter – Bajánsenye összecsapásnak lehetünk szemtanúi. Az elhalasztott 16. és 18. fordulót később játsszák, (mellékletben olvasható időpontban) az elmaradt
17. játéknap mérkőzéseiről még nincs döntés. Hazai sikert ígér
egyébként a Bajánsenye elleni mérkőzés, mivel együttesünk
„két szűk esztendő” után a most folyó bajnokságban jól muzsikál. A „két szűk esztendőt” azért említünk, mert a 2010-ben
megnyert másodosztályú bajnoki cím után 2011-ben a 9. míg
2012-ben pedig a 12. helyen végzett csapatunk. Most azonban
az őszt követően a 4. helyen áll a gárda. A 15 mérkőzésből 9-t
megnyert, 5-t elvesztett és egyet döntetlenre hozott a csapat. Ez
28 pontot ér, a gólarányunk pedig 38-24. A házi góllövőlistát
Csonka Adrián vezeti 12 találattal, Horváth Roland és Sály Károly 8-8 gólt szerzett. Hazai pályán volt valamivel jobb a teljesítménye a csapatnak, itt 16 pontot sikerült bezsebelni az idegenbeli 12-vel szemben. A dobogó 2. és 3. fokán álló csapatok,
a Körmend VSE és a Rábagyarmat látótávolságra vannak, hét
pontos előnyük nem behozhatatlan. Az őszt látva, egy betyáros
tavaszi szerepléssel meglehetne az idén egy dobogós helyezés.
Ezt a célt ki is tűzték a csapat elé, és bár mostoha volt az időjárást, sikerült négy felkészülési mérkőzést játszani. Most a legnagyobb kihívást a pálya játékra alkalmassá tétele jelenti. Sajnos ismét csapadékos napokat ígér a meteorológia. Ez egyáltalán nem kedvez az amúgy is felázott talajnak. Az egyesület vezetése mindent megtesz azért, hogy március 24.-én végre elindulhasson a tavaszi pontvadászat. Csak bízni lehet abban, hogy
többet már az időjárás nem szól közbe.
K.Gy.
Megváltozott tavaszi menetrend:

Őri Hírek
Őriszentpéteren élők lapja Megjelenik : negyedévente
Kiadja: Őriszentpéter Város Önkormányzata
Szerkesztőség: Kálmán György, Őr Zoltán, Őr Péter,
Horváth László, Kékedi Judit, Rókáné Simon Anita
Cím: Őriszentpéter,Városszer 106. Tel: 94/548-050
Nyomdai munkák: VASPRINT Kft.

Lapunk következő száma 2013. július közepén
jelenik meg.

19 Forduló Március 24 15:00 óra

Őriszentpéter

-

Bajánsenye

20 Forduló Március 31 15:00 óra

Magyarszecsőd

-

Őriszentpéter

21 Forduló

Április

7

16:00 óra

Rábahídvég

-

Őriszentpéter

22 Forduló

Április

14 16:00 óra

Őriszentpéter

-

Szarvaskend

23 Forduló

Április

21 16:00 óra

Viszák

-

Őriszentpéter

24 Forduló

Április

27 16:00 óra

Őriszentpéter

-

Szakonyfalu

16 Forduló

Május

1

16:30 óra

Rábatótfalu

-

Őriszentpéter

25 Forduló

Május

5

16:30 óra

Nagyrákos

-

Őriszentpéter

26 Forduló

Május

12 16:30 óra

Őriszentpéter

-

Vasalja

27 Forduló

Május

18 17:00 óra

Egyházasrádóc

-

Őriszentpéter

18 Forduló

Május

20 17:00 óra

Körmend VSE

-

Őriszentpéter

28 Forduló

Május

26 17:00 óra

Őriszentpéter

-

Csörötnek

29 Forduló

Június

2

17:00 óra Csákánydoroszló

-

Őriszentpéter

30 Forduló

Június

9

17:00 óra

Őriszentpéter

-

Rábagyarmat

Őriszentpéter

-

Őrimagyarósd

17 Forduló

Időpont Kijelölés alatt
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Tel: 94/428-027 30/2372-566
E-mail: bognaretterem@citromail.hu
Web: www.bognaretterem.hu

Tel: 94/428-026

20/2602-765

FEZÓ 8.sz. Diszkont
ŐRISZENTPÉTER

Encián Gyógyszertár
9941 Őriszentpéter, Városszer 26.
Tel.: 94/548-044

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET
KÍVÁNUNK!

Őrségi Sütőipari H. Kft.
9941 Őriszentpéter, Városszer 16.
Tel.: 94/548-053

K&H Biztosító Zrt.
9941 Őriszentpéter, Alszer 28/B. Buszpályaudvarnál
Tel: 94/429-175 ; Mobil: 30/855 1944
E-mail: orihajnalka@freemail.hu
Biztosítások: lakás, gépjármű, vállalkozói vagyon–
és felelősség

Gyöngykosár Bt.
9941 Őriszentpéter, Városszer 102.
Mobil: 30/487 3814

Őrségi Kályha
Muhály Ferenc és Mihály András
Mobil: 20/968 7023

