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                     Őri HírekŐri HírekŐri Hírek   
    ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA         

2013. július 16. 

Teljesített küldetés 
Ha a legfontosabb egy mondatot kellene megfogalmazni a Vásárról, akkor azt ír-

nám, hogy a 33. Őrségi Vásárnak  ismét sikerült teljesíteni a nagy elődök (Prém 

Jenő és az Őrségi Baráti Kör) által életre hívott küldetést: ápolni a hagyományokat 

és a kézműves mesterségek gyakorlóinak a helyzetbe hozásával erősíteni a helyi a 

gazdaságot. De érdemes egy kicsit bővebben is kibontani ezt a gondolatot. Minden 

eddiginél több kézműves mester kínálta ugyanis értékes portékáját a Vásár főutcá-

ján és az egyéb vásározók, kereskedők száma is rekordot döntött. Színvonalasak 

voltak és sok érdeklődőt vonzottak a vásári kiállítások nemcsak helyben, hanem a 

programokba bekapcsolódó őrségi településeken, Bajánsenyén és Kerkáskápolnán 

is. Kapornakon pedig valóban megelevenedett az Őrség múltja a színjátszásról szó-

ló előadásokon és a Kerkabarka Színjátszó Csoport meggyőző és kifejező játékán 

keresztül. Új és üde színfolt volt a Helyi Termelői Piac árusainak a részvétele az  

Őrségi Vásáron, akik egyértelműen javították a programkínálat és a vásár minősé-

gét és ráerősítettek arra a bizonyos korábban megfogalmazott térségi küldetésre 

tartalomban és nívóban egyaránt. Azt gondolom, hogy a kulturális programkínálat-

ra sem lehetett komoly panasz, hiszen a komoly húzó névnek számító és remek 

hangulatot produkáló Piramis Együttes mellett volt népzene, népdal, néptánc, gyer-

mek programok, sőt, még kíntornás is akadt a Vásár utcában már jól megszokott és 

megszeretett dél-amerikai indián zenészeken kívül. Igaz, a programok a nagy me-

leg miatt csak később kezdődtek és a két rendezvényhelyszín miatti párhuzamosság 

elkerülése érdekében „hézagos” struktúrában voltak szervezve. Persze az új szerve-

zési elv költséghatékonysági szempontja sem volt elhanyagolható… Itt szeretném 

megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem mindazok lelkiismeretes munkáját és 

derekas helytállását, akik a vásár előkészítésében, lebonyolításában bármilyen mó-

don részt vettek! Hálás köszönet érte! (Folytatás a második oldalon)  
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Teljesített küldetés 

Az idén hat helyszínen, köztük Őriszentpéteren, szervezett 

konferenciasorozatot a Magyar Önkormányzatok Szövetsé-

ge (MÖSZ). A konzultációk témájául a vidékfejlesztés aktu-

ális kérdései szolgáltak. A rendezvényekre polgármesterek 

és településvezetők kaptak meghívást. Az áprilisi őriszent-

péteri eseményt Pelyhe József a MÖSZ titkára nyitotta meg. 

A tanácskozás résztvevőit a házigazda Őriszentpéter polgár-

mestere, Őr Zoltán köszöntötte, és egyben bemutatta a régiót 

és a kisvárost. Az Őrség egy kétarcú térség, amely híres ter-

mészeti és kulturális értékeiről, épített örökségéről, turizmu-

sáról, ugyanakkor nehéz a sorsa az itt lakóknak, hiszen hát-

rányos helyzetű területről beszélünk. Nemcsak földrajzi, 

hanem történelmi tájegysége is ez az országnak, mivel az itt 

élő emberek a honfoglalás kora óta egy helyben élnek. Őri-

szentpéter városa két rekordot is a magáénak tudhat, az 

egyik, hogy a legkisebb városa hazánknak, a másik pedig az, 

hogy 13 településsel hozott létre közös hivatalt ez év elejé-

től. Béndek József a Belügyminisztérium közfoglalkoztatá-

sért felelős államtitkára a közfoglalkoztatás 2013-as rend-

szerét mutatta be a fórumon. Elöljáróban a téma már ismert 

területei kerültek szóba, majd a változásokról is szó esett. A 

közfoglalkoztatottak szempontjából fontos újdonság, hogy 

áprilistól a heti fizetés helyett a havi bérfizetésre térnek át, 

20 nap szabadság és táppénz is jár nekik, 3-90 nap között 

fizetés nélküli szabadságot vehetnek ki, az állásidőre is kap-

nak juttatást és szerepelnek a nyugdíj és társadalombiztosí-

tás rendszerében. Kis Zoltán a Vidékfejlesztési Minisztéri-

um osztályvezetője a tárca 2020-ig terjedő vidékfejlesztési 

stratégiáját ismertette. A minisztériumban elkészítették a 

„vidék alkotmányát”. A 140 oldalas dokumentum legfőbb 

célkitűzései: megerősíteni a családi kis-és középvállalkozá-

sokat, újjászervezni a háztáji gazdálkodást, megművelni a 

kiskerteket, benépesíteni az ólakat ás újra indítani a gyógy-

növénytermesztést. A kormány ennek a finanszírozását visz-

sza nem térítendő támogatási rendszerrel segítené. Az osz-

tályvezető kiemelte még a térségi összefogás szükségességét 

és a helyi termékek előállításának és értékesítésének fontos-

ságát. Ehhez a témához kapcsolódott Őr Zoltán polgármes-

ter előadása, amely a helyi termékpiacot mutatta be a turiz-

mus tükrén keresztül. Régóta dédelgetett álma volt már a 

város önkormányzatának egy helyi piac kialakítása, főleg 

azért, mert igény is mutatkozott rá. Végül az elmúlt év nya-

rán, megfelelve a szigorú jogszabályi előírásoknak is, meg-

nyílt a helyi termelői piac. A helyi termékeket árusítók itt 

terület bérleti díj nélkül kínálhatják termékeiket. Ugyanezt 

tehették az elmúlt Őrségi Vásárkor és a Tökfesztivál idején.  

Az itt kínált termékeket nemcsak a helybéliek vásárolják, 

hanem egyre több turista is keresi, a piac idegenforgalmi 

„látványosság” is lett.  Dr. Markovics Tibor az Őrségi Nem-

zeti Park igazgatója a nemzeti park vidékfejlesztési lehető-

ségeiről számolt be konzultáción. Az Őrségi Nemzeti Park 

az egyedüli, amely a létrejöttét nagyszabású társadalmi kez-

deményezésnek köszönheti. A feladataik közé tartozik a 

kutatás,  az oktatás, az idegenforgalom és turizmus fejleszté-

se, valamint a természeti és kulturális örökség megőrzése. 

Jelenleg 2,1 milliárd forintos uniós támogatás lebonyolítását 

végzi a nemzeti park. Több pályázatban konzorciumi part-

nerként vesznek részt hazai és külföldi partnerekkel. Mint-

egy 60 önkormányzattal, 50 gazdálkodóval és 250 turisztikai 

szolgáltatóval állnak kapcsolatban. Tourinform irodát mű-

ködtetnek, állatkihelyezéssel segítik a háztáji gazdaságok 

beindítását, szorgalmazzák a szövetkezés formáját, átvették 

és felújították a Pityerszeri műemlék-együttest. A fentiek is 

bizonyítják, hogy rejlenek lehetőségek a nemzeti park tarso-

lyában a vidékfejlesztésre.          /K.Gy./ 

Fórum a vidékstratégiáról 

A pozitívumok után a hitelesség és a teljesség kedvéért azon-

ban szólni illik és kell az Őrségi Vásár margójára írandó dol-

gokról…  Itt nem feltétlenül a Vásárt követő nap szeméthe-

gyeinek a lehangoló látványára gondolok, hiszen azt a Város-

gazdálkodás munkatársai bámulatos gyorsasággal eltűntetik és 

egy nap múlva már nyoma sincs annak a rendetlenségnek, ami 

egy ekkora rendezvény (sajnos) természetes velejárója. Az 

Őrségi Vásár imázsát és megítélését ugyanis évek óta beár-

nyékolja egy bizonyos „kereskedői csoport” nem túl áldásos, 

de annál rafináltabb és bosszantóbb ténykedése, akik mozgó 

árusként hol itt, hol ott (de inkább szinte mindenhol…) fel-

bukkanva rámenősségükkel, erőszakosságukkal zavarják a 

vásár látogatóit. Ellenük sajnos a megfelelő jogszabályi háttér 

hiányában nem csak a vásár szervezői, de a hivatalos szervek 

képviselői sem tudnak kellő hatékonysággal fellépni. Szintén 

nagyon zavaró volt a vásár gépkocsival történő megközelíthe-

tősége és elhagyhatósága szempontjából a közlekedés lassúsá-

ga, nehézkessége, több órás dugóvá fajulása vasárnap délután-

ra, valamint a parkolási lehetőségek korlátozott volta. Mind-

ezek miatt azt gondolom, hogy abszolút időszerűvé vált az 

Őrségi Vásár szervezési elveinek átértékelése a vásár színvo-

nala, a rend fenntarthatósága,valamint  a parkolási -  és a köz-

lekedési lehetőségek biztosítása szempontjából.                                                                                  

            Őr Zoltán 
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Az ebtartás szabályai 

Tilos bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani. Bekerített 

ingatlanon eb szabadon csak úgy tartható, hogy onnan sem a 

szomszédos ingatlanra, sem a közterületre ne juthasson át, oda 

kinyúlni ne tudjon. Az állattartó köteles gondoskodni, hogy az 

eb közterületre felügyelet nélkül ne juthasson ki. Közterületen 

ebet csak pórázon szabad vezetni. Játszóterek területére kutyát 

bevinni pórázon vezetve is tilos. Támadó kiszámíthatatlan ter-

mészetű ebet közterületen szájkosárral kell ellátni. A kutya 

által okozott sérülésekért az állattartó tartozik felelősséggel.  

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabály-

sértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 

193. § szerint aki a felügyelete alatt álló kutyát 

a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterü-

letre, vagy kóborolni hagyja, 

b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterü-

leten – a vadászkutya kivételével – póráz nélkül elengedi, vagy 

kóborolni hagyja, 

c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszkö-

zön – vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya 

kivételével – szállítja, 

d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy ját-

szótérre – vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő ku-

tya kivételével – beenged, illetőleg bevisz, valamint aki hara-

pós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház 

(lakás) bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelő figyelmez-

tető táblát, szabálysértést követ el. Szabálysértés miatt alkal-

mazható büntetés a pénzbírság, melynek legalacsonyabb össze-

ge ötezer forint, legmagasabb összege százötvenezer forint. 

 2012. április 15-től az általános hatáskörű szabálysértési 

hatóság a megyei kormányhivatal.  

 

Ingatlantulajdonosok kötelességei 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a köztisztasággal 

és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről 

szóló 1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM  együttes rendelet 6. §-a sze-

rint a tulajdonos köteles gondoskodni 

- az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy 

méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is 

van, az úttestig terjedő teljes terület); 

- a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtár-

gyai, továbbá 

-  tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek 

gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisz-

tántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó 

anyagok és más hulladékok eltávolításáról. 

A fenti jogszabály értelmében kérjük a lakosságot, hogy 

személyre szóló felszólítás nélkül szíveskedjenek a saját ingat-

lanuk előtti járdát, árkot rendben tartani!  

 

Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok  

(1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban kom-

posztálással történhet. 

(2) Tűzgyújtás és égetés közterületen és ingatlanon belül heti 

két alkalommal hétfői és pénteki napokon 8-18 óra között, 

szélmentes időben megengedett. Az égetés max. 30 percig tart-

hat, tartós füstölés nem megengedett. Szeles időben, továbbá 

nyári évszakban (június 1-jétől augusztus 31-ig) avar és kerti 

hulladék égetés céljából tűzgyújtás szabad térben nem megen-

gedett. A tűzvédelmi szabályok szigorúan betartandók. 

(3) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, a vagyoni és 

személyi biztonságot nem veszélyeztető módon lehet. Az ége-

tést végző személy a tűzrakóhely oltásáról az égetést befejező-

en köteles gondoskodni. 

(4) Az égetendő hulladék nem tartalmazhat ipari eredetű hulla-

dékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek ma-

radékait).                       Dr. Papp Krisztina aljegyző 

A hagyományoknak megfelelően az idei Őrségi Vásár prog-

ramjait is több kiállítás színesítette. Kerkáskápolnán Harry 

Brenner és Doris Brenner szobrászművész házaspár kiállítását 

nyitották meg otthonukban, majd Bajánsenyén „Tűz és víz” 

címmel nyílott kiállítás régi kályhákból, tűzhelyekből és üve-

gekből. Őriszentpéteren a vásár hivatalos megnyitóját követően 

nyitottak meg kiállításokat a Művelődési Házban. „Az Őrségi 

Vásárok szervezése során kiállításainkkal évről-évre arra törek-

szünk, hogy az Őrség gazdagságának, értékeinek valamely 

szegmensét bemutassuk, felidézzük múltunkat, láttassuk azt az 

alapot, amelyre jövőnket építhetjük” – ezekkel, a szavakkal 

kezdte ünnepi beszédét Tóth László művész-tanár, önkormány-

zati képviselő az „Őrség kincse a fa” című kiállítás megnyitó-

ján. – Tavaly az építészet, azt megelőzően a hagyományos népi 

konyhakultúra, még korábban a vidék múltjának fotódokumen-

tációja került a reflektorfénybe. Az idei kiállítás az Őrség egyik 

legnagyobb kincsét, a fát, annak nevelését, feldolgozását, meg-

munkálását és használatát tárja elénk. Mindennek fókuszában 

pedig a nemrégiben elhunyt Palatkás Józsefnek, a népművészet 

mesterének és fiának, ifj. Palatkás Józsefnek a gyönyörű mun-

kái kerültek. Legyen hát e tárlat egyúttal tisztelgés is az elhunyt 

alkotó előtt, - mondta megnyitójában a képviselő, majd szóba 

kerültek még az őrségi erdők, a bennük fellelhető fák, azok 

felhasználásának lehetőségei, a belőlük készült tárgyak. A kiál-

lítás keretein belül tárgyi és fotódokumentációval bemutatásra 

került az Őrség erdészeti múltja és jelene. Az erdők csodálatos 

természeti környezetét bemutató fotókat Kemencei Ilona, ké-

szítette. Tóth László művész-tanár megnyitó beszédének végén 

megköszönte mindazoknak a segítségét, akik e tárlat létrehozá-

sában segédkeztek. A művelődési ház klubhelységében 

Hesinger László fafaragónak és feleségének a kiállítása nyílt 

meg ezután.               /K.Gy./ 

Fontos jogszabályi tudnivalók 

Kiállítások vásár idején 
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Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal Vas megye (de 

talán az ország) legtöbb települést ellátó hivatala, a következő a 

Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal 12 településsel, majd 7

-9 településes hivatalok következnek. A települések lakosság-

száma a 3800 főt meghaladja, a Közös Hivatal illetékességi te-

rületén km-ben mért távolság is jelentős. 

 

A hivatal létrejötte 

Az érintett települések sokat küzdöttek a meglévő hivatalaik 

fennmaradásáért, viszont a jogszabályi rendelkezések és geopo-

litikai adottságok az új hivatal létrehozására irányt szabtak. Ba-

jánsenye, Magyarszombatfa, Hegyhátszenjakab, Szőce Körjegy-

zőség és Polgármesteri Hivatal Őriszentpéter Hivatal feloszlása 

számos feladatot adott. Az új hivatal létrehozása során, az iratok 

pakolásától a rendszeradminisztrációs átállásoktól elkezdve a 

személyi ügyek rendezéséig a működés alapfeltételeit is biztosí-

tani kellett.  

 

Az átalakulás elhúzódott, közben pedig költségvetési időszak 

feladatai, a zárszámadások tárgyalása is végrehajtandó feladat 

volt. A települési ügyfélfogadások rendjét ki kellett alakítani, de 

az ügyfélfogadásban részt vevő alkalmazottak kapacitása na-

gyon hiányzik az érdemi ügyintézésből. Nyugdíjba vonulások, 

gyermekvállalások, köztisztviselők járáshoz átkerülése okán 

volt szükség személyi kérdésekben döntések meghozatalára és 

új munkatársak felvételére. A bajánsenyei és hegyhátszentjakabi 

kirendeltségen 2-2 fővel kellett indulni, melyet sikerült hamar 3-

3 főre bővíteni a 22 település finanszírozási többletéből.  

Törzshivatalban két osztály, pénzügyi és igazgatási létrehozása 

megtörtént.  

 

Az új hivatali struktúra és rendszer kialakítása során az őriszent-

péteri központi szerver kibővítése elsődleges feladat volt, mivel 

fontos volt a kirendeltségek számára is elérhetővé tenni. Ez biz-

tosítja a jegyzőkönyvek kezelését és az iktatás is ezen a rendsze-

ren történik. Informatikai hálózat fejlesztése, a sávszélesség 

növelése, telefonok, internetek összehangolása is sok utánajá-

rással járt.  

 

Célok 

A honlapon (www.oriszentpeterikoh.hu) a tartalmakat frissíteni 

kell, hogy az állampolgárok innen is hasznos információkat 

kaphassanak. 

Fontos a pályázatok figyelésére, kezelésére és koordinálása, 

mely a LEADER pályázatok kapcsán beigazolódott.  

Munkafeltételek biztosítása, javítása folyamatos cél.  Jobb infor-

máció áramlást kell biztosítani nem csak az alkalmazottak, de a 

testületek, polgármesterek irányában is. 

A nehézségek mellett, a Hivatal finanszírozása nagyon jól ala-

kult. 29 főre jutó támogatás megközelíti a 124 millió Ft-os költ-

ségvetést, mely a feladatellátás fedezetét teljes egészében bizto-

sítja. 

 

Közelmúlt, jelen, jövő 

Fél év – átmeneti időszak - után a hivatal működtetéséhez szük-

séges alapfeltételek rendelkezésre állhatnak.  

A második félévben már a hivatalnak a testületek, állampolgár-

ok megelégedésére kell működnie. 

2014-re tervezünk egy Őrségi közigazgatási minta projeketet az 

Ivánci Közös Önkormányzati Hivatallal és a Körmendi Járási 

Hivatal Őriszentpéteri Kirendeltségével közösen, melyben a 

technikai eszközök fejlesztésével, a személyi állomány szakmai 

színvonalának növelésével és a koordináció fejlesztésével emelt 

szintű közigazgatási szolgáltatásokat biztosítanánk. Bízunk ab-

ban, hogy erre a forrás rendelkezésre fog állni, a Hivatal jövője 

is biztosított lesz az új közigazgatási rendben is. 

 

Végezetül köszönjük a polgármesterek, képviselő-testületek 

segítségét, munkáját és türelmét, melyet az átalakulás során 

nyújtottak a Hivatal részére, hisz bátran elmondhatjuk hogy 

dolgos, sűrű és nehéz időszakion vagyunk túl. 

 

Dr. Papp Krisztina             Tóth Jenő 

       aljegyző     jegyző 

 

 

Az Őriszentpéterért Egyesület szervezésében 2013. július 4-én 

került sor a Bárkás-tónál a számháborúra. A programon részt 

vettek a Déváról érkezett, itt nyaraló gyerekek és kísérőik is. 

Miután a támadó csapat megszerezte a védők zászlaját, elkészült 

az üstben a főtt gulyás. A lelkes csatározás után mindenkinek 

jólesett a vacsora. Az Egyesület tagjainak köszönhetően süte-

mény, üdítő várta még a gyerekeket. 

2013. július 27-én kirándulni indul az Egyesület 

Balatonfelvidéket megcélozva. 

Szeretnénk felhívni azok figyelmét, akik nem tartoznak a tagok 

közé, hogy mindenkit szívesen hívunk és várunk a programja-

inkra, így a kirándulásra is. 

Érdeklődni az Egyesület vezetőjénél lehet. 

Ezúton kívánunk mindenkinek pihenéssel teli szép nyarat. 

                        Őriszentpéterért Egyesület Kovácsné H. Katalin 

Az Őriszentpéteri Önkormányzat támogatásával az elmúlt évek-

hez hasonlóan ismét nagyszabású ünnepséget tartottak a város-

ban. Civil szervezetek, egyesületek fogtak össze a gyermekek 

szórakoztatására. Rendőrségi, Tűzoltó– és Mentős bemutató 

mellett közös táncolásra és egyéb vígasságokra is sor került. A 

rendezvény közös sütés-főzéssel zárult.   

 Közös Hivatali fél év 

Kirándulni indulnak 

Gyereknap 

http://www.oriszentpeterikoh.hu


II. évfolyam 2. szám  5 

 

Őri Hírek 

Az őriszentpéteri önkéntes tűzoltóknak az idei esztendő már 

eddig is adott feladatot bőven. A változékony időjárás próbára 

tette tudásukat, árvizeknél és időjárás okozta károknál kellett 

helyt állniuk. Mindemellett azonban jutott idejük másra is. Az 

önkéntesek részt vettek a megyei Szent Flórián Tűzoltó Szövet-

ség által rendezett majálison. A tűzoltó egyesület elnöke 

Zsigovits Józsefné a tűzvédelem érdekében kifejtett eredmé-

nyes munkájának elismeréséül Gróf Széchenyi Ödön Emlék-

plakettet vehetett át. Könye Imre és Papp László tűzoltók dísz-

oklevelet kaptak a tűzoltásban végzett önzetlen munkájukért. 

Május 25-én két fővel képviseltették magukat az 

őriszentpéteriek az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek Országos 

Szakmai Napján, Budapesten. Az egyesület az elmúlt évek 

gyakorlatához hasonlóan aktív szerepet vállalt a település kö-

zösségi életében. Ismét részt vett a csapat a gyermeknapi ren-

dezvényeken, és 14 fővel segítette az Őrségi Vásár lebonyolítá-

sát. Tagjai közül öten részt vettek a dunai árvízi védekezésben.

(képünkön, külön cikk: Legények a gáton) A tavaszra tervezett 

minősítő gyakorlat a Dunai-árvíz miatt most július 13-án lett 

megtartva. Az árvízi védekezésben az őriszentpéteri lánglova-

gok is aktív szerepet játszottak. (lásd külön cikk) Járási tűzoltó 

versenyen Iváncon az őriszentpéteri önkéntesek tartottak feszí-

tő-vágó mentési bemutatót. Szakszerűen, gyorsan dolgozott a 

csapat. Több sikeres pályázatnak köszönhetően tovább lehet 

gyarapítani az egyesület eszköz készletét, amely már így is 

megfelel a követelményeknek. Minden tűzoltási és mentési 

munkát el tudnak végezni. A lánglovagok bíznak abban, hogy 

hamarosan lehetőség nyílik a szertár felújítására is. Az önkor-

mányzat támogatja ezt a törekvésüket. A tűzoltók kérik a lakos-

ságot, hogy tűzgyújtásnál kellő óvatossággal járjanak el. Ve-

gyék figyelembe az időjárási viszonyokat, a nagy szárazságot, 

vagy éppen a szeles időt. Gondossággal, odafigyeléssel meg-

előzhetők a nyári tűzesetek, és az általuk okozott milliós károk. 

Tűz esetén a helyi elérhetőségek a követezőek: 06/30/ 435-

5682, 06/20/ 970-4045, 06/30/ 428-5160, 06/20/520-8584.                                  

Zsigovits Józsefné – KGy. 

Helyi szállásadók, vendéglátók és szolgáltatók tartottak megbe-

szélést még a tavasz elején. Az összejövetelt az érdekeltek saját 

maguk szervezték, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy valami-

lyen érdekvédelmi közösséget hozzanak létre azok számára, 

akik a városban ezzel foglalkoznak. Az „Őrség” név mára jól 

csengő márkanév lett. Ezt egyre többen igyekeznek kihasznál-

ni. Elég csak az internetes felületeket vizsgálni, meg lehet bizo-

nyosodni róla. A helybéliek azt szeretnék elérni, hogy legalább 

a város honlapján a jövőben csak az általuk kínált szolgáltatá-

sok kapjanak helyt. Felkérték a jelenlévő alpolgármestert, Ri-

mán Lászlónét, hogy ügyüket a képviselőtestület előtt képvisel-

je. Az alpolgármester olyan önkormányzati rendelet megalkotá-

sát kezdeményezte, amely arról szól, hogy Őriszentpéter hon-

lapján a jövőben csak a helybéli szállásadók, vendéglátók és 

szolgáltatók jelenjenek meg. Az önkormányzati képviselők az 

erről szóló rendeletet elfogadták. A szállásadó és szolgáltatók 

arról is döntöttek első tanácskozásukon, hogy egyesületet alakí-

tanak közös érdekeik védelmére és egymás segítésére. A turisz-

tikai összefogás szükségességéről és annak lehetőségeiről az 

elmúlt évben több alkalommal és több helyszínen folytak tár-

gyalások a régióban. Szó esett egy Turisztikai Desztináció Me-

nedzsment létrehozásáról is. Az ebben érdekeltek akkor pozití-

van álltak a kérdéshez, ám végül nem lett belőle semmi. Nem 

sokkal később az Őri Alapítvány égisze alatt a Hétrétország 

fesztiválban érdekeltek egy lazább szervezeti formát, a klasztert 

választották turisztikai együttműködésük alapjául. Az első ösz-

szejövetelük után két héttel már egyesületalakító gyűlésre jöt-

tek össze a helyi szállásadók, vendéglátók és szolgáltatók. Az 

új civil szervezetet támogatásáról biztosította és megalakulásá-

nál segédkezett a város korábbi vezetője Lőrinczné Dolgos 

Ilona. A tapasztalatára szükség is volt, mivel egyesület alakítá-

sát szigorú törvények és jogszabályok szabályozzák, és a bü-

rokrácia útvesztőiben könnyű eltévedni. Az alakuló ülés az 

idevonatkozó jogszabályok előírásai szerint zajlott. Az egyesü-

let az alapszabályában fő tevékenységként a turizmust és az 

idegenforgalmat jelöli meg. A fő tevékenység mellett a felada-

tai között szerepel még többek közt a kulturális és épített örök-

ség védelme, hagyományok ápolása és újak teremtése, rendez-

vény és szabadidős programok szervezése és még jó pár dolog. 

Az alakuló ülésen megválasztották az egyesület vezetőségét és 

az ellenőrző bizottságot. A 21 taggal és számos pártoló taggal 

tehát megalakult az Őriszentpéteri Szállásadók és Szolgáltatók 

Egyesülete. Az új civil szervezet vezetője Babos Mária lett. Az 

egyesület jelenleg a cégbírósági bejegyzésre vár, hogy hivatalo-

san is megkezdhesse tevékenységét. Tagjai azonban ez alatt 

sem tétlenkedtek. A következő összejövetelükön arról határoz-

tak, hogy védnökséget vállalnak a Szikszay örökség felett, gon-

dozói lesznek gyűjteménynek és a családi síremléknek. Ezen a 

tanácskozáson vett részt és volt vendége az egyesületnek Őr 

Zoltán polgármester, aki több más egyéb mellett a település 

pályázati terveiről is beszámolt a tagságnak. Külön hangsúlyt 

kaptak az idegenforgalmat érintő projektek és tervek.   

                     /K.Gy./ 

Sikerek az ÖTE életében 

Legfiatalabb Egyesület 
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33. Őrségi Vásár 
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Alsó sor: Vajda Szilárd, Simon Bence Levente, Takács Péter, Nyári Ádám, Szépné László Valéria (osztályfőnök), Vörös Kata, 

Czipa Borbála, Somogyi Evelin, Dancsecz Vivien Középső sor: Reider Richárd, Annus Alina, Szabó Gréta, Kenéz Anna, Perjési 

Boróka Edit, Perjési Anna Katinka, Horváth Fanni, Kovács Réka, Fekete Emília, Berke Martin Felső sor: Nagy Martin, Szakál 

Norbert László, Albert Benedek, Vass Kristóf, Tornay Bánk Ádám, Kovács Dávid, Cseh László 

Az őriszentpéteri ballagó nyolcadik osztály 

Tavaly július 7-én indult útjára a Helyi Termelői Piac Őriszentpéteren és üzemel azóta is megszakítások nélkül szombat délelőt-

tönként a Parkban, a Sportöltöző melletti területen. A lelkes és összetartó közösségnek köszönhetően töretlen a fejlődése és 

önálló turisztikai attrakciót is nyújt az ide látogatók számára amellett, hogy friss, finom, egészséges és legfőképpen helyi termé-

kekkel szolgálja ki a vásárlókat. Az egész éves lelkes munkát és Őriszentpéter iránt tanúsított hűséget köszönte meg Őr Zoltán 

polgármester egy születésnapi tortával az árusoknak az egy éves évfordulón.                                                                   Őri Info 

1 éves az őriszentpéteri helyi termelői piac 
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Elsőre úgy tűnt, hogy az idei óvodai tanévzáró semmiben sem 
különbözik a korábbi évekétől. A június első napján megtartott 
eseményre szülők, nagyszülők kísérték el az Őriszentpéteri 
Katica Óvodába járó gyerkőcöket. Csupa csillogó szempár volt 
most is az óvoda. A kicsik szemébe a jól sikerült szereplés, szü-
leik szemébe a büszkeség, az óvónők szemébe pedig az egész 
évben végzett munka gyümölcse csalta a fényeket. Talán csak 
egy szempár volt, amely most másképp csillogott, a nyugdíjba 
vonuló vezető óvónőéjé, Hodásziné Papp Zitáé. A tanévzáró 
rendezvény adta az aktuális hátteret annak a bensőséges ün-
nepségnek, amelyen kollégái, a gyerekek, a szülők és nem 
utolsósorban a város vezetése elköszönt a több mint négy évti-
zedet a pályán töltő pedagógustól. Zita néni – és maradjunk is 
ennél a megszólításnál, hiszen Őriszentpéteren mindenki így 
ismeri – 1971 szeptemberétől dolgozott az óvodai oktatás és 
nevelés területén. 1973. májusában került az őriszentpéteri 
óvodába, ahol először beosztott óvónőként, majd 1978-tól 
vezetőként dolgozott egészen mostanáig. Munkájára már be-
osztott óvónőként is a precízség, a tudatosság és a gyermekek 
szeretete volt a jellemző. Vezetőként nagy volt a szerepe ab-
ban, hogy a körzetben az óvodai oktató-nevelő munka kima-
gasló színvonalú és töretlenül fejlődik. Vezetői munkája során 
támaszkodott kollégái véleményére, akikkel hosszú évtizedekig 
dolgozott együtt. Döntéseiben mindig a gyerekek érdekeit 
tartotta szem előtt. Szerette és tisztelte a gyerekeket és a ve-
lük foglalkozó felnőtteket. Igyekezett mindenkiben megkeresni 
az egyéni értéket, amely aztán segítette a szakmai célkitűzések 
megvalósítását. Vezetői hitvallása az volt, hogy az óvoda irá-
nyítását egy sajátos megbízatásnak tekintette, melyben a ve-
zető óvónő első az egyenlők között. Óvodavezetőként azt val-
lotta, hogy az óvodának, mint közoktatási intézménynek köz-
feladatok elvégzésére is mozgósítania kell. Alkalmazottait, a 
gyerekeket és a szülőket az óvodára kiszabott feladatok elvég-
zésére motiválta, szervezte. Vezetőként és óvónőként több 
generáción keresztül oktatta-nevelte a település gyermekeit. 
Munkáját 1998-ban Brunszvik Teréz díjjal jutalmazta a szakma. 
Nyugdíjba vonulása alkalmából a több mint, négy évtizedes 
pedagógiai munkássága elismeréseként Pedagógus Szolgálati 
Emlékérem kitüntetésben részesült. A díjat Tóth Jenő Őriszent-
péter város jegyzője adta át Hodásziné Papp Zitának a tanévzá-

ró ünnepségen. A város vezetése nevében Rimán Lászlóné 
alpolgármester köszönt el Zita nénitől. – Nagy megtiszteltetés 
számomra, hogy az őriszentpéteri önkormányzat nevében én 
köszönhetem meg a több mint negyvenévi hűséges oktató-
nevelő munkát. Úgy gondolom a gyerekeket mindenkinek sze-
retni, oltalmazni kell, az óvó néniknek különösen meghatározó 
szerep jut a kicsik életében. A gyerekek ebben a korban a leg-
fogékonyabbak, ragaszkodók, hálásak a figyelemért a kedves 
szóért. Így lehet elnyerni bizalmukat, szeretetüket, és rajtuk 
keresztül a szüleik szeretetét és megbecsülését. A kicsik sok 
időt töltenek az óvodában, ezért fontos az óvoda hangulata 
légköre. Az óvó néniknek fontos szerep jut a gyerkőcök életé-
ben, a játszva tanításban, az első feladatok meghatározásában, 
a közösségi életre nevelésben és az iskolai életre történő felké-
szítésben. A mai nap is ékes bizonyítéka annak, hogy ezeket a 
feladatokat sikerült megvalósítani – mondta köszöntőjében az 
alpolgármester asszony, majd az önkormányzat nevében gra-
tulált az elért sikerekhez és eredményekhez, és tartalmas és 
boldog nyugdíjas éveket kívánt családja körében Zita néninek. 

– Akik ma veled itt vagyunk, körbeveszünk, nem búcsúzunk, 
csak elköszönünk, minden jót neked! – fejeződött be Rimán 
Lászlóné köszöntője. És valóban így volt! Elköszöntek még Zita 
nénitől a munkatársai, a gyerekek, a szülők és mindenki, aki 
ismerte, tisztelte és szerette ez alatt a hosszú pálya alatt. És 
csak csillogott-csillogott az a szempár, most másképp, mint 
máskor!                                                                                /K.Gy./ 

Köszönjük Zita néni  

Az árvízi védekezésben résztvevőket ünnepeltek és részesítettek elismerésben Őriszentpéteren, június 24-én ünnepélyes testületi 

ülés keretein belül. Az Őrség – Raab – Gorickó mentőcsoport tagjaként öt helyi fiatal -  Dávid Szabolcs, Könye Gábor, Róka 

Lajos, Rozsnyai Mihály Törő Zoltán – Győrújfaluban és Dunaszentpálon vettek részt a védekezési munkálatokban június 5-e és 

10-e közötti időszakban. Munkájuk és helytállásuk elismeréseként dicsérő oklevelet és pénzjutalmat vehettek át. A fiataloknak 

Őr Zoltán Őriszentpéter polgármestere mondott köszönetet az önzetlen segítésért. – Vannak olyan tettek, vannak olyan teljesít-

mények, amelyek automatikusan kivívják az emberek szimpátiáját, és amelyek mellett nem lehet szó nélkül elmenni egy normá-

lis értékrendet képviselő közösségben. Az önök árvízi védekezésben nyújtott önzetlen helytállása ilyen cselekedet volt. Nemcsak 

hazafias kötelezettségükről tettek tanúbizonyságot, ez több volt annál. Szülőhelyüktől távolabb kellett helytállniuk, és ezt az Őr-

ség – Raab – Goricko mentőcsoport tagjaként, félig önkéntesen, félig hivatásosként megtették – kezdte köszöntőjét a polgármes-

ter, majd arról beszélt, hogy az őriszentpéteri önkéntesek „legények voltak a gáton” elismerést szereztek közösségüknek, szű-

kebb hazájuknak, az Őrségnek, és öregbítették annak hírnevét. A dicsérő oklevelek és a pénzjutalmak átadása után az ünnepélyes 

testületi ülés résztvevői pezsgővel koccintottak az ünnepeltek egészségére. (Kép a kitüntetettekről a tűzoltók életéről szóló cikk-

ben látható)                                                /K.Gy./ 

Legények a gáton 



II. évfolyam 2. szám  9 

 

Őri Hírek 

Ahogy az már lenni szokott az óvoda életében, igencsak gazdag 

volt programokban a tanév vége. Először talán érdemes megem-

líteni a már hagyományos, május végén megtartott gyermekna-

pot. A rossz időjárás ellenére a hangulatra panasz nem lehetett. 

Ez köszönhető az udvaron felállított ugráló-várnak, az ügyes 

rendőrkutyáknak és gazdájuknak, a helyi tűzoltók autójának. A 

rá következő héten került sor a szokásos tanévzáró ünnepségre. 

A gyerkőcök itt csoportonként számot adtak mindarról, amit az 

esztendő során tanultak. Szüleik, nagyszüleik, testvéreik és a 

meghívott vendégek előtt szerepeltek, vidám verseket, mondó-

kákat, énekeket adtak elő. Nagyon ügyesek voltak a kicsik, ez 

nemcsak szüleiket, hanem az óvó nénik is büszkeséggel töltötte 

el. Még ki sem pihenték a gyerekek a tanévzáró okozta izgalma-

kat, máris újabb program várt rájuk. A nagycsoportosok az el-

múlt évekhez hasonlóan most is kirándulni voltak. A célállomás 

ezúttal Kőszeg volt, ahol az Őrségi Nemzeti Park látogatóköz-

pontjában a madarak életével ismerkedtek meg interaktív mó-

don, majd a szomszédos a Chernel-kert Arborétumban tettek 

sétát és ellátogattak az itt lévő madárvédelmi telep állatkórházá-

ba. Még élénken éltek a kirándulás emlékei a lurkókban, amikor 

egy újabb, - talán a legjobban várt – eseményre került sor. A 

tavalyi sikerének köszönhetően az idén is úgynevezett „ottalvós 

bulival” köszöntek el óvodájuktól a legnagyobbak, akik szept-

embertől már az iskolapadokat koptatják. Az esemény a kora 

esti órákban kezdődött, amikor a szülőkkel együtt közös szalon-

na és kolbászsütésre került sor. Mire besötétedett a szülők haza-

mentek, a gyerekekre pedig egy izgalmas program várt, elem-

lámpás „kincskeresés” az óvoda udvarán. Az este aztán már bent 

az óvodában folytatódott. Tisztálkodás, rajzfilmnézés, mese és 

az elmaradhatatlan párnacsata az óvó nénikkel, - következett.  A 

takarodóra kellően elfáradt mindenki, nem is volt gond az alvás-

sal. Másnap reggeli után szüleik már izgatottan várták csemetéi-

ket, hiszen sokan voltak köztük olyanok, akik még a családi kö-

teléken kívül nem töltöttek idegenben éjszakát. A gyerkőcök 

lelkesen számoltak be az eseményekről szüleiknek, szinte egész 

hazáig mesélték az este és éjszaka történteket. Az idők során 

majd sok mindent elfelejtenek az óvodás éveikből, de az 

„ottalvós bulira” még sokáig emlékezni fognak.    /Kálmánné/ 

 

Május végén rendkívüli együttes testületi ülésen döntöttek a 

fenntartó önkormányzatok képviselői az egységes óvoda-

bölcsőde létrehozásáról Őriszentpéteren. Bár a korábbi években 

már többször napirendre került a téma, a normatív finanszírozási 

rendszer, valamint az önkormányzatok anyagi helyzete ezt nem 

tette lehetővé. Mostanában ismét igényként merült fel, hogy 

bevezessék az őriszentpéteri óvodában bölcsődei szolgáltatást. A 

lakosság jobb ellátása és az intézmény hosszú távú fenntartható-

sága miatt került szóba a kérdés. Az óvoda társulási tanácsa tá-

mogatta az elképzelést, a fenntartók – Őriszentpéter, Ispánk, 

Kondorfa, Nagyrákos, Szalafő, Szatta önkormányzatai – pedig 

egyhangúan támogatták azt. Így a következő tanévtől már böl-

csődei szolgáltatás is lesz az intézményben. A Szociális és Gyer-

mekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztálya elkészítette 

a szakmai véleményt az egységes óvoda – bölcsőde kialakítására 

vonatkozóan. Ebből többek közt kiderül, hogy a bevezetett fel-

adatfinanszírozási rendszer lehetőséget biztosít gondozónő al-

kalmazására az óvodában. A bölcsődéseket ellátó csoportban 

szükséges az óvónők továbbképzése, melynek anyagi fedezete a 

költségvetésben biztosított. Kis értékű tárgyi eszközök beszerzé-

se szerepel a költségvetésben, csupán a bölcsődések számára 

előírt, „csúszdás vár homokozóval”, fedezete nincs meg. Ez 

azonban nem lehet akadálya az egységes óvoda-bölcsődei szol-

gáltatás bevezetésének.                                                 /K.Gy./ 

Programokban gazdag időszak 

Óvoda - bölcsőde lesz  
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Őri Hírek 

Május 10. – Kulturális bemutató 

Az Őriszentpéteri Általános Iskola hagyományos kulturális 

bemutatóját minden évben, májusban rendezte. Ekkor mutat-

koztak be a szakkörök, egyéni vers és prózamondók, néptánco-

sok, és az énekkar tagjai. Megtekinthettük a „Mestermunkák” 

készítőinek szebbnél szebb produktumait. Tárgyi készítmény 

lehetett napló, album, esetleg gerendaház, vagy számítógépes 

bemutató, amit a tanulók választhattak. A műsort a bábszakkö-

rösök mesejelenete kezdte. A megjelentek három rövidfilmben 

is gyönyörködhettek. Szabó Gréta finoman érzékeny természeti 

képei, Horváth Fanni méhekről szóló ismeretterjesztő filmje 

elismerést keltett. Jó ötlet volt, és nagy élményt nyújtott Tornay 

Bánk filmje, mely az idő múlását visszafelé mutatta. Elismerés 

a fiatal filmkészítőknek. A matematika szakkörösök a szlovéni-

ai nagytótlaki templom szárnyas oltáráról készítettek filmet. 

Az énekkar magas színvonalú munkáját dicsérte Janikovszky 

Éva „Ha én felnőtt volnék” című énekes-zenés feldolgozása. A 

színjátszó szakkör adta elő a prózai részt, sok humorral. Az 

iskola pedagógusai, szülők, és vendégek jóleső érzéssel nyug-

tázták, komoly és eredményes munka áll a teljesítmények mö-

gött, és a gyerekekkel együtt kellemes estét tölthettek el közö-

sen. 

Május 15. – Madarak és fák napja 

Májusban „Jeles napok a természetben” program keretében 

túrát szerveztünk. Külön hangsúlyt kapott az év fájának és az 

év madarának a megismerése. Ha észrevesszük az apró csodá-

kat, jobban megértjük, hogy vigyázni kell természeti értékeink-

re: madarainkra, fáinkra, növényeinkre. 

 

Május 24. – Gyermeknap 

Sokéves hagyomány, hogy a gyereknap előtti pénteken az őri-

szentpéteri iskolához tartozó gyerekeknek a pedagógusok, szü-

lők vidám napot szerveznek. A rendezvényt a szülői munkakö-

zösség segítségével, vállalkozók, magánszemélyek anyagi tá-

mogatásával sikerült megvalósítani. A gyereknapi programja-

ink az Egészséges közösségek pályázat keretein belül valósul-

tak meg. A napközi épületében 9 órától félórás váltásban osztá-

lyonként a korszerű táplálkozással ismerkedhettek a gyerekek, 

melyeket a helyi konyha dolgozói készítettek el. Szikora Péter 

budapesti séf segítségével minden tanuló megkóstolhatta a ha-

gyományos és új őrségi ízeket. Tanácsokat kaptak, az ismert 

élelmiszerek újszerű elkészítésére. A nap második attrakciója a 

hagyományos éjszakai túra. Este háromnegyed kilenckor az 

engedéllyel rendelkező felső tagozatos tanulók az iskola torna-

terméhez gyülekeztek. Szemerkélő eső ellenére vidáman telt a 

túra. A gyerekek és az értük jövő szülők megköszönték a peda-

gógusoknak a szervezőmunkát, és a sok élményt. 

Június 4-8. – Tanulmányi kirándulások 

Tavasszal a 3-4. osztályosok és a felső tagozatos tanulók jól 

szervezett tanulmányi kirándulásokon vehettek részt. Az alsó-

sok Lenti, Zalaegerszeg környékén, az 5. osztályosok Sopron-

ban, Fertődön, a 6. osztályosok Budapesten és a Dunakanyar-

ban, a 7. osztályosok Pécsett kirándultak. A nyolcadikosok az 

Északi-középhegységben, Aggtelek környékén töltöttek el há-

rom élménnyel teli napot. A Nemzeti Összetartozás Napját 

méltóképpen megünnepeltük.  A tanév utolsó napjaiban sok 

mérkőzéssel teli sportnapot szerveztünk és élmény dús osztály-

napot. 

Július 12-18. – Nyári tábor 

Nyáron a sportoló gyermekek sorozatban a 19. alkalommal 

táboroznak. Idén Csopakon lesz a központ és innen indulva a 

Balaton környékének természeti- és kulturális szépségeit cso-

dálhatják meg tanulóink.  

Tanulmányi verseny eredmények 

Az Őrségi Kistérségi tanulmányi versenyen a 3. osztályosok 

versenyét magyar nyelvből Batha Bence, matematikából Ba-

bos Lili nyerte. Májusban a csörötneki mesemondó versenyen 

elsöprő őriszentpéteri siker született. Stefanich Anna, Mihály 

Sára, Tornay Nóra megnyerte korosztálya mesemondó verse-

nyét. A szereplés után a szentgotthárdi TV külön felvételt ké-

szített Tornay Nóra 4., Mihály Sára 3., Stefanich Anna és Feke-

te Attila 2. osztályos tanulóinkkal. Német nyelvű versmondás 

megyei versenyén, melyet alsó tagozatos tanulóknak írtak ki, 

Tornay Nóra 2. helyen végzett. Zrínyi Ilona matematika ver-

seny megyei fordulójában 4. lett Doszpoth Piroska 5. osztá-

lyos, 9. lett Kulcsár Kata Lilla 6.a osztályos tanuló. Az alsó 

tagozatos tanulók használt anyagokból kreatív hulladék pályá-

zaton sikeresen szerepeltek. Az első osztályosok csapata és a 

negyedikes Tóth Elizabet első lett. 

Sport eredmények 

Ikerváron a kisiskolák diákolimpia megyei döntőjén lánycsapa-

tunk 2. helyezést ért el. A Szombathelyen megrendezésre került 

diákolimpia megyei atlétika többpróba csapatversenyén a IV. 

korcsoport lányai 3. helyezést értek el. A csapat tagjai: Balogh 

Letícia, Dancsecz Alexandra, Horváth Fanni, Perjési Anna, 

Szabó Gréta, Vörös Kata. Perjési Anna egyéni 9. helyezést ért 

el. A Diákolimpia megyei atlétika egyéni versenyét a IV: kor-

csoportban Szombathelyen rendezték meg. 1500 m síkfutás 1. 

helyezettje Móczó András. Ő az országos döntőn a Puskás 

Ferenc Stadionban versenyezhetett, ahol 12. helyen végzett. 

Magasugrásban Szabó Gréta megyei 2., 300 m futásban 

Perjési Anna 3. lett. Kislabdahajításban Tornay Bánk 62m 23 

cm-rel 3. helyen végzett. Kisiskolák diákolimpiai sportverse-

nyének megyei döntőjén atlétika csapatbajnokságban a lányok 

1. helyen végeztek. A csapat tagjai: Horváth Dóra, Németh 

Vanda, Horváth Amarilisz, Nagy Nikolett, Perjési Anna, 

Szabó Gréta. A lány svédváltó szintén 1. helyen végzett. Tag-

jai: Németh Vanda, Nagy Nikolett, Perjési Anna, Kovács 

Réka. A fiú svédváltó 2. lett. Tagjai: Végh Erik, Hári Szilárd, 

Kercsmár Kristóf, Tornay Bánk. Egyéni 800 m síkfutásban 

Móczó András 1. helyezést ért el. Ő valamint a lánycsapat és a 

svédváltó szerepelt június 20-21-én Zánkán az országos döntő-

ben. A 3 próbáslányok az 5., a svédváltós lányok a 7. helyet 

szerezték meg az országos döntőn. Móczó András 800 méte-

ren ugyancsak 7. helyezést ért el. 

      Madarak és Fák napja                          Moczó András  

Továbbtanulás: 

Nyolcadik osztályban 25 tanulóból 10 fő gimnáziumban, 9 fő 

szakközépiskolában, 6 fő szakképző intézményben folytatja 

tanulmányait. 

Gratulálunk az egész éves munkához és a szép eredményekhez! 

Események az iskolai életben 
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Első alkalommal rendezte meg az Őriszentpéteri Sportegyesület 

az „Őrség Kupa” kispályás labdarúgó tornáját a Bozsik prog-

ramban szereplő U/7, U/9 és U/11-es korosztályok számára. 

Mindhárom korosztályban négy-négy csapat nevezett a tornára. 

Három pályán, körmérkőzéses formában zajlottak a küzdelmek. 

A nagy meleg ellenére jó mérkőzéseket láthatott a jobbára szü-

lőkből álló nagyszámú közönség. Az U/7-es korosztályban a 

győzelmet a szentgotthárdiak szerezték meg, megelőzve a má-

sodik Pankasz és a harmadik Őriszentpéter gárdáját. Ebben a 

csoportban a legnagyobb sikert azonban a rábagyarmati kicsik 

tudhatták magukénak. Ők ugyanis hatéves korosztállyal érkez-

tek, és bárcsak a negyedik hely jutott nekik, a közönségtől ők 

kapták a legnagyobb tapsot. A gólkirály a szentgotthárdi Rózsa 

Dániel, a legjobb játékos pedig a pankaszi Bita Levente lett 

ennél a korosztálynál. A kilencévesek csatározását a Sztg.-

Máriaújfalu csapata nyerte. Ők a Pankaszt, az Őriszentpétert és 

a Szentgotthárdot előzték meg. Ebben a csoportban a gólkirály 

Németh Marcell Sztg.-Máriaújfalu, a legjobb játékos Kovács 

Dominik Pankasz, és a legjobb kapus Szemán Máté  Őriszent-

péter lett. Az U/11-es korosztálynál hazai siker született, az 

őriszentpéteriek végeztek az élen. Második helyet a Pankasz, 

harmadikat a Sztg.-Máriaújfalu, míg a negyediket a 

Szengotthárd szerezték meg. Ebben a csoportban a gólkirály 

Horváth Adrián (Pankasz)lett. Legjobb játékosnak Gaál Balázst 

(Őriszentpéter), míg legjobb kapusnak Lang Zalánt 

(Szentgotthárd) választották. A helyezéseknek megfelelően 

minden lurkó érmet kapott.  A csapatokat, kísérőiket, valamint a 

közönséget is a sportegyesület vendégül látta. Mihály Ferenc az 

egyesület elnöke a torna zárásakor elmondta, hogy ezzel az ese-

ménnyel hagyományt szeretnének teremteni.             /K.Gy./ 

Nincs könnyű helyzetben az, aki labdarúgó csapatunk 2012/-

2012/2013-as bajnoki szereplésének összegzésére vállalko-

zik. A megyei másodosztály körmendi csoportjában szereplő 

gárda felemásra sikerült bajnokságot tudhat maga mögött. Az 

elmúlt nyáron jól sikerült az erősítés, a csapat a játékosállo-

mányát tekintve a legjobbak közé tartozott. Az őszi eredmé-

nyek is ezt látszottak igazolni. A téli pihenőre a negyedik 

helyről vonult az együttes, úgy, hogy 28 pontot gyűjtött. Ha-

zai pályán voltak ekkor sikeresebbek (16 pont) de az idegen-

beli szereplésre sem lehetett panasz (12 pont). Bár hét pont 

volt a hátrány a dobogósokkal szemben, mégsem látszott 

merész feladatnak megcélozni azt. Főleg annak tükrében, 

hogy jól sikerült a téli alapozás és a játékos keret is bővült 

bevethető labdarúgókkal. Ennek ellenére nagyságrendekkel 

gyengébb eredményt sikerült elérni a tavasszal. Az őszinél 

11 ponttal kevesebbet, mindössze 17-t, szereztek ebben az 

időszakban a játékosaink. Sem a hazai (9 pont), sem pedig az 

idegenbeli (8 pont) eredményre sem lehetnek büszkék. A 

dobogósok mögötti középmezőny erőssége és a körbeverések 

miatt azonban ezzel a 45 ponttal is az előkelő ötödik helyre 

lehetett volna érni. Miért is ez a feltételes mód? A felnőtt 

csapat eredményéből ugyanis a tavasz folyamán négy pontot 

levont a szövetség az utánpótlásgárda, több esetben is előfor-

duló létszámhiányos kiállása miatt. Így aztán a 2012/2013-as 

bajnoki végeredményt összegző táblázaton a 7. helyre került 

az Őriszentpéter labdarúgó csapata. Arról már esett szó, hogy 

az őszi szereplés jobb volt a tavaszinál, akárcsak a hazai az 

idegenbelinél. Utóbbi esetben azonban nincs akkora különb-

ség, hazai pályán 25, idegenben 20 pontot gyűjtött a gárda.  

Az együttes által rúgott 64 gólon tizennégyen osztoznak. 

Házi gólkirály 17 találattal Csonka Adrián lett, őt Horváth 

Roland követi 14 góllal, míg a harmadik Sály Károly 9 talá-

lattal. Sajnos a bajnokság végére góllövő csatárainkat kiállí-

tás sorsára jutottak, és több mérkőzéses eltiltásuk miatt nem 

tudtak a csapat segítségére lenni. Ennek is köszönhetően a 

bajnokság utolsó négy mérkőzését vesztesen hagyta el csapa-

tunk. A fegyelmi helyzeten van még mit javítani. A szövet-

ség által elkészített sportszerűségi táblázaton igencsak hátul-

ra került a gárda. Hét kiállítás, - ebből öt a tavasszal – vala-

mint 70 sárga lap került a nevünk mellé. Az utánpótlás csa-

patunk a 15. helyen fejezte be a pontvadászatot. 6 győzelem 

5 döntetlen és 19 vereség került a nevük mellé. Három nega-

tív rekordot is a magukénak tudhatnak a fiatalok. A mezőny-

ben egyedüliként kaptak 100 gólnál többet (118), ők rúgták a 

legkevesebbet (32) és nekik a legnagyobb a negatív gólkü-

lönbségük (-86). Az ő szerplésükből is levontak két pontot, 

mint a felnőttektől. A sportszerűségi táblázaton az utolsó az 

együttes az utánpótláskorúak között. Ez a 8 kiállítás és a 40 

sárgalap mellett annak is köszönhető, hogy a létszámhiányos 

kiállás miatti egyesületi elmarasztalásokat is náluk vették 

figyelembe. Összegezve a fentieket: a felnőtt csapat a vára-

kozásoknak megfelelően teljesített. A pontlevonásokról nem 

ők tehetnek, arról viszont igen, hogy a kiállítások miatt tarta-

lékossá vált a gárda a pontvadászat végére.         /K.Gy./  

Felemásra sikerült pontvadászat 

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. 

Őri Hírek 

Őrség Kupa lurkóknak 

SPORTSPORT  

Lapunk következő száma 2013. október közepén 

jelenik meg. 
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Kulináris Kavalkád 

Főzőverseny 

Őriszentpéter 

Sportpálya 

2013. augusztus 10. 

(Szombat) 

HÁRSFA FOGADÓHÁRSFA FOGADÓHÁRSFA FOGADÓ   

ŐRISZENTPÉTERŐRISZENTPÉTER  

SISKASZER 13/A.SISKASZER 13/A.  

Tel: 30/2683-625 
Tel: 94/428-390 AVIAAVIAAVIA   BEBZINKÚTBEBZINKÚTBEBZINKÚT   

Őri Hírek 

 

 

TRI-PORTA Kereskedelmi, Szolgáltató és       

Számítástechnikai Kft. 

9941 Őriszentpéter, Égésszer 4. 

Tel: 30/7542-566 

e-mail: triportakft@gmail.com 

web: www.tri-porta.hu 

III. Parasztolimpia Határok Nélkül – Reszneki módra  

Az Őrség Határok Nélkül Egyesület szervezésében idén harma-

dik alkalommal kerül megrendezésre a Parasztolimpia Őriszent-

péteren, a Sportpályán és környékén. A területileg három kistér-

séget és 49 települést lefedő Egyesület emblematikus rendezvé-

nye 2010-ben indult útjára, miután óriási sikerrel képviselte tér-

ségünket Budapesten, a Vajdahunyadvár környezetében megren-

dezett Magyar Vidék Napján. Az elmúlt években körbejárta 

mindhárom kistérséget (Őriszentpéteri, Szentgotthárdi és Lenti), 

így idén, 2013. augusztus 31-én ismét visszatér hozzánk, az Őri-

szentpéteri Kistérségbe ez a térségi identitás tudatot is erősítő 

nagyszerű rendezvény. A klasszikus versenyszámok (szekér szét

- és összeszerelés, bála gurítás, kukorica morzsolás, tehén fejés, 

vasvillával célba dobás, stb.) mellett a reszneki lebonyolítók új, 

meglepetés versenyszámokat is kitaláltak és lesz természetesen 

az elmaradhatatlan „malac-sacc” is a tombola fődíj sorsát eldön-

tendő. A nemsokára megjelenő versenyfelhívásra várjuk az ere-

jüket összemérni szándékozó csapatok jelentkezését, augusztus 

31-én, szombaton pedig mindenkit sok szeretettel várunk!  

Őrségi Sütőipari H. Kft. kenyérboltja 

9941 Őriszentpéter, Városszer 25. 

Volt Őrségi Orvosi Ügyelet épülete 

ÚJ HELYRE KÖLTÖZTÜNK!!! 
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