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Jézus feltámadt, Alleluja!
„Mária Magdolna húsvét vasárnap kora reggel, amikor még sötét volt, kiment Jézus sírjához.” /Jn.20,1./
Mária Magdolna, azaz előzőleg bűnös asszony, aki megtért és követte Jézust térítő
utjain. Aki ott állt a kereszt tövében és fájdalmasan siratta Mesterét. Már korán
reggel elindult a sírhoz kenettel, hogy bekenje Jézus halott testét, de a sír üres volt.
Kétségbeesetten visszarohant az apostolokhoz, hogy jelentse: „Elvitték az Urat a
sírból, s nem tudni hová tették.” Kereste Jézust, hiszen nem csak a sír volt üres,
hanem az Ő lelke is. Hiszen életének értelme távozott el vele együtt. És most még
a teste sincs. Visszament a sírkertbe tovább kereste és ott találta. A feltámadt Jézus
ugyanis a nevén szólította. „Mária” erre megfordult, csak annyit mondott:
„Rabboni”, ami annyit jelent: Mester. És hírül adta a tanítványoknak: „ Láttam az
Urat.” A keresztre szegezett Názáreti Jézus újra él! Betették a sírba, de az nem tudja magában tartani. Szétfeszítette a halál bilincsét. Jézus feltámadta a halálból!
Életre kelt de, nem csupán a földi életre, hanem a végtelenre. Az Ő feltámadta teste
nem ismeri a tér és az idő korlátjait. A falakon is át tud hatolni. A testét már nem
éri többé romlás. Meg sem öregszik, hanem örök fiatalságban és feltámadt szépségben marad. Megdicsőült benne az emberi test. Az új teremtmény megszületett
Jézusban. A feltámadt Jézus reményt
öntött az emberbe. A szenvedés nem
végleges, hanem átmegy a tökéletes állapotba. A szomorúságból az örömbe, a
romlásból a romlatlanságba, az elmúlásból a végtelenbe. Isten eloszlatja a halálból való félelmet. Megdönti a gonosznak
egyedüli uralmát. A bűnt megbocsájtja:
kinyitja a mennyek országát, visszaadja
az istengyermeki méltóságot. A húsvét
remény üzenete új távlatokat nyit az
ember számára. Nem hatalmaskodhat el
bennünk a bizonytalanság, sem a bátortalanság, az „úgyis mindegy” magatartás. Semmiféle kudarc vagy csalódás
sem kedvetleníthet el, mert sikertelenségből van feltámadás. Minden eltévelyedésből kikerülhet az ember a helyesre
és az igazra. Minden elrontott élethelyzetet kijavíthat. Minden bűnből, amelylyel az Istent megbántotta, kiemelkedhet. Minden hibát jóra változtathat. Mindezt a
keresztre feszített, de feltámadt Jézus erejének köszönheti. Mert az a Jézus, aki
engedelmes volt a halálig, még pedig a kereszthalálig, aki megbotránkoztatásig
felismerhetetlen és rút volt, most végtelen szépségben ragyog. Ezért az isten megjutalmazta Őt olyan képességgel, hogy ezután mindenütt jelen lehessen, és mindenki számára elérhetővé legyen.
Jézusnak, Te itt vagy az életünkben. Te húsvéti örömben részesíted híveidet. Itt
vagy velünk szenvedéseinkben, zarándokutunkon kísérsz, ha elvesztünk Te megkeresel, válladra veszel és a tieidhez viszel vissza. Hogy Krisztus feltámadásában
részesüljek, nekem is fel kell támadnom az evilági szemléletből. E világban nincsen otthonunk, csak átmenet egy végtelenre. A földi kincsek ideiglenes élvezete
megszűnik, nem maradandó. A feltámadt Krisztushoz kapcsolódjam azzal, hogy az
evilági szemlélet bilincseiből kiemelkedjem.
Ezt a napot az Úristen adta, örvendjünk és vigadjunk rajta! Alleluja!
Varga Ottó Címzetes Esperes
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A Képviselő-testület február 3-án
fogadta el Őriszentpéter Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetését 352 millió Ft-os mérlegfőösszeggel 5,2 millió Ft-os támogatási igény (azaz működési hiány) mellett. Viszonyításképpen érdemes
megjegyezni, hogy 2006 és 2012
között átlagosan 40-50 millió Ft közötti költségvetési hiánnyal
lehetett a legspórolósabban is megtervezni egy-egy gazdasági
évet, mivel éves szinten 25 millió Ft értékű adósságteher sújtotta az adott évi büdzsét. Mindez azt eredményezte, hogy nemhogy a kötelező önkormányzati feladatok ellátására nem volt
elegendő forrás, de az intézményi dolgozók béreit is csak nagy
kuporgatva sikerült hónapról hónapra kigazdálkodni és az is
sajnos megszokott dolog volt, hogy az évfordulókat 10-20 millió Ft közötti kifizetetlen szállítói tartozásállománnyal lehetett
zárni. Így adódott, hogy a 2012. decemberi adósságkonszolidáció idejére - amely közel 40 millió Ft értékű hitelállománytól
szabadította meg önkormányzatunkat – a hiteleink 80-85%-át
már visszafizettük. A konszolidációnak a 2013-as költségvetés
elfogadásakor már azonnal érzékelhető jótékony hatásai voltak,
ezért egy szolid, 11,3 millió Ft-os költségvetési hiánnyal kalkulálhattunk a 365 millió Ft-os költségvetési főösszegen belül,
amelynek nagy részét szisztematikus munkával sikerült év végére eltűntetni. Az idei évkezdés pedig még ennél is derűsebb
képet mutat, hiszen a tavalyi költségvetési hiányszám megfeleződött. A hiány persze akkor is hiány, mondhatjuk, de ez már
tényleg a nagyon könnyen kezelhető kategória. Hiszen az idei
évben is számítunk arra, hogy eredményesen szerepelünk a BM
az önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló
pályázatán, másrészről pedig a tavalyi évben megvalósult napelemes termelő beruházásunknak köszönhetően akár pozitívba
is átbillenhet a mérleg! Mit is jelent mindez a következményeket illetően a gyakorlatban? Két olyan dolgot, amelyre az elmúlt időszakban sajnos csak elég ritkán akadt példa. Először is
a költségvetés helyzetét illetően már egész biztosan
„nyugodtabban alhatunk”, mert már nem fojtogatnak a szállítói
tartozások és dolgozóink munkabérének a határidőn belüli kifizetését sem veszélyezteti már semmi. Másodszor – és ez jelenti
a tényleg nagy változást! – ez a költségvetés stabil alapját képezheti annak a komoly építőmunkának, amire az elmúlt időszakban csak másodlagosan, a mindennapi pénzügyi tűzoltó
munkák mellett kerülhetett sor. Magyarul innentől kezdve minden energiánkat és erőfeszítésünket új értékek teremtésére, a
régiek megőrzésére és a tudatos jövőépítésre koncentrálhatjuk!
Ezek talán most túl nagy szavaknak tűnhetnek, de ezt most az
az öröm mondatja velem, amely abból fakad, hogy a 2012 előtti
időszakhoz képest végre újra levegőhöz juthattunk és ez megsokszorozhatja az erőnket! Milyen terveink vannak tehát 2014re? Három sikeres pályázatunkat említeném először megvalósulási sorrendben. A Művelődési Ház oldalszárnyának föld-
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szinti részén 2x30 m2-en konditermet rendezünk be májusban,
amelyet az Ifjúsági Egyesület fog működtetni. Szintén május
elejére fog elkészülni az a 20 db pavilon, amely a Helyi Termelői Piac árusait szolgálja majd elsődlegesen, de hozzá fog járulni a nagyrendezvényeink egységes arculatának kialakításához
is. Júniusra elkészül még 8 db téliesített pavilon is, amely az
időjárás biztonságot hivatott megteremteni. A későbbiekben
további pavilonbeszerzésekre is sor kerülhet egy másik pályázatnak köszönhetően. Az év második felére újulhat meg a Tűzoltó szertár épülete 12,5 millió Ft értékben, amely nyílászárók
cseréjét, a padlózat felújítását, hőszigetelést és tetőcserét, valamint a fűtéskorszerűsítési munkákat foglalja magába. Nem
pályázati pénzből, hanem önerőből, a költségvetésbe betervezetten fog megvalósulni nyáron az Egészségház parkolójának a
térkövezése. Csereérett ugyan már régóta, de a városi státusz
miatt eddig nem tudtunk és ezután sem fogunk tudni pályázni
új Falubuszra, ezért egy keveset futott, fiatal gépkocsi megvásárlását tervezzük valamelyik sikeresen pályázó településtől,
aki értékesíteni kényszerül a lecserélt példányt. Turisztikai célú
beruházást többet is tervezünk az idén. Egyrészt kitáblázzuk az
Őrség kerékpáros túraútvonalakat, amely új turisztikai attrakciót is szolgáltat, másrészt a régi vasúti töltés nyomvonalának
kitisztításával majd pedig kitáblázásával egy teljesen új útvonalat is kínálunk a turistáknak és a pihenni vágyóknak. Új turista
térképet is szeretnénk kihelyezni információs táblán, amely már
feltünteti az új látványosságokat is a régiek mellett és tervezzük
olyan információs táblák kihelyezését is, amely könnyebb tájékozódást biztosít a településen belüli a szeri utak házszám rejtelmeinek a felfedésével. A település honlapja 2000-es kiadású
és már képtelen követni az új igényeket és kihívásokat, ezért
egy új weboldal elkészítését tervezzük. A látványosabb fejlesztések közül forrást kell még szereznünk az alszeri villanyoszlopok áthelyezéséhez és néhány új villanyoszlop kihelyezéséhez. Ennek a megvalósulását azonban csak a következő évekre
merem ígérni a bonyolult engedélyezési procedúra és a jelentősebb költségigények miatt. Van viszont remény az Őrségi Vásár helyszínének az idei évi villamos korszerűsítésére, amely
villamos elosztódobozok kihelyezését és földkábel lefektetését
jelenti a Vásár utca két oldalán és a Szabadtéri színpad közelében.
Őr Zoltán

Reformok előtt az Őrségi Vásár
Az idei esztendőben már januárban megkezdődött az Őrségi
Vásár szervezése. Tették mindezt azért is ilyen korán, mert
komoly változásokat terveznek. Őr Zoltán polgármester elmondta, hogy a vásár kapcsán felül kell vizsgálniuk a korábbi
elveket, úgy érzik, hogy egy olyan irányba ment el a vásár,
amely nem vezet jóra. A zavaró hatások mennyisége elérte azt
a kritikus tömeget, amit már nem lehet szó és tettek nélkül
hagyni. Már nemcsak beszélni kell a változtatások szükségességéről, hanem azokat meg is kell tenni. Erről a komoly és sziklaszilárd elhatározásról fejtette ki véleményét a polgármester a
vásárt szervező bizottság legelső ülésén. - A szervezeti struktúrát, a rendezési elveket és a tarifarendszert kellet felülvizsgálni,
ezek hármassága jelenti a reformokat – kezdte mondandóját Őr
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Zoltán polgármester. A vásárt szervező bizottságba az önkor-
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mányzat kulturális bizottságának tagjai, - beleértve a külsősöket is – a közös hivatal igazgatási osztálya, a művelődési ház
Szállásadóknak tartottak tájékoztatót
munkatársai és a városgazdálkodás emberei kerültek be. Már
Az Őriszentpéteri Közös Öntavaly, amikor megszűnt az Ellátó Szervezet, felmerült a kérkormányzati hivatalhoz tartodés, hogy a művelődési ház, vagy a hivatal legyen a vásár szerzó 13 település szállásadóit
vezéséért a felelős. Kiderült, egyik sem nélkülözhető, ennek a
hívták nemrégiben össze egy
jogszabály értelmező tanácskozásra. A megbeszélést a
hivatal kezdeményezte – tudtuk meg Tóth Jenő jegyzőtől,
aki a munkatársaival együtt
segített eligazodni az új rendelkezések útvesztőiben az
érintetteknek. - Az ellenőrzések során kiderült, hogy a szállásadóknak az volt a legnagyobb problémája, hogy kikerült a
törvényből, hogy milyen vendégkönyvet, vagy nyilvántartást
kell vezetniük a vendégekről. Mindegy, hogy minek nevezzük,
két szervezetnek szoros együttműködésére van szükség. Kooraz adójogszabály szerint olyan nyilvántartás kell, megállapíthadinációjukat a hivatal igazgatási osztálya látja el, mivel jogi és
tó kell, hogy legyen az adó alapja, a mentességek, a kedvezméhatósági természetű problémák is adódhatnak, és nem utolsónyek, illetve a fizetendő adó összege. Az ellenőrzés során ensorban a komoly pénzügyi kontroll miatt. A vásár lebonyolítánek a nyilvántartásnak rendelkezésre kell állnia, és azt a kisának fő koordinátora az igazgatási osztály vezetője lesz, a
adott lakó, vagy üdülő ingatlannál kell tartani – mondta Tóth
vásár szervezésében érintett egységeknek a koordinálását a
Jenő, majd arról beszélt, hogy a régi vendégkönyv adatvédelmi
vásár kezdetéig a polgármester látja el. Az idén félig-meddig új
szempontból aggályos, ezért helyi rendelettel szabályozzák a
csapattal vágnak neki a lebonyolításnak. A tarifarendszer megnyilvántartás vezetést. Sorszámozott nyilvántartó lapot vezetváltoztatására, megemelésére szükség volt. Ezzel kapcsolatban
nek be a forgatható vendégkönyv helyett. A nyilvántartás veérdemes megjegyezni, hogy az Őrségi Vásár helydíj rendszere
zetése mellett a másik fontos kérdés az adózás volt. Idegenfora régiós rendezvényekhez képest méltánytalanul alacsony volt.
galmi adót annak kell fizetni, aki az adott település területén,
A rendezési elvek tekintetében a polgármester arról beszélt,
nem állandó lakosként legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az
hogy a „növelni, vagy nevelni” elvek tekintetében kell rendet
idegenforgalmi adót a szállóvendég fizeti, a szállásadó szedi be
tenni. A vásár eddig a „növelni” irányba ment el, a féligés továbbítja az adóhatóság felé. A beszedett adót a beszedésmeddig tévesen kapott és tévesen értelmezett impulzusok
re kötelezett legkésőbb a beszedést követő hónap 15-ig kötemiatt. – A kulturális programkínálat esetében helyes út, hogy
les feladni az „idegenforgalmi adó beszedési számla” megjelömeg kell felelni a széles rétegeknek, azt azonban felül kell vizslésű postautalványon, vagy az önkormányzat idegenforgalmi
gálni, hogy ez-e a helyzet az árusokkal kapcsolatban is. Az
számlaszámra utalni. A beszedett és befizetett idegenforgalmi
utóbbi vásárokon már a „Jézuskától a géppuskáig” mindent
adóról a beszedésre kötelezett havi bevallást köteles benyújtalehetett kapni. A minőség és az Őrségi Vásár hagyományteni legkésőbb a beszedést követő hó 15-ig. Ez nemcsak a teleremtő jellege felett érzett felelősségünk miatt ez nem járható
pülések önkormányzatainak, hanem a bevallásokat és a befizeút. Változtatni ezen egyik pillanatról a másikra nem lehet, de
téseket rendszeresen teljesítő szállásadók elvárása is. A jegyző
meg kell tenni az első lépéseket. Minőségi irányba kell elmozelmondta még, hogy a szállásadók nyilvántartása és az internedulnunk, tehát „nevelni” kell, még akkor is, ha kevesebb lesz a
ten való közzététele kormányrendelet alapján kötelező. Ezt a
vásározó – mondta a polgármester, majd a vásárt zavaró téwww.oriszentpeterikoh.hu honlapon meg is tették. A tanácsnyezőkről is szót ejtett. Az egyik ilyen zavaró tényezőként az
kozáson jelen volt Őr Zoltán Őriszentpéter polgármestere is,
erőszakos mozgó árusokat nevezte meg. Ők rendkívüli módon
aki tájékoztatta a jelenlévőket, a térséget érintő turisztikai
tudják zavarni a vásárt, és a vásár megítélését. Kiszűrésük és a
fejlesztésekről és tervekről.
Tóth Jenő Jegyző
vásártól való távol tartásuk komoly feladat, amely egyedül a
rendezőknek nem megy. Mivel e tekintetben kicsi a mozgásA XXXIV. Őrségi Vásár tervezett
tér, hatékonyan kell együttműködni a rendőrséggel, a civil
szervezetekkel. Ha sikerül megtalálni a partnereket, jó a szerprogramja
vezettség és komoly a szándék, akkor, ha nem is egy év alatt
de vissza lehet vezetni a vásárt arra az útra, ahonnan elindult. Június 28. Szombat, Szabadtéri Színpad
A másik zavaró tényező a közlekedésbiztonság és a parkolás
15:00 Néptánc műsor
kérdése. A látogatók nagy száma miatt több parkolóhelyre
lenne szükség, és a közlekedési dugók kialakulását pedig kive- 16:00 Bognár Szilvi és az etNoé
zető utak kijelölésével kellene megoldani. A közlekedési prob- 18:00 Örökség (Kormorán) Együttes koncertje
lémák megoldásának lehetőségeit még vizsgálják. A vásárt 20:00 Sipőcz Rock Band
kísérő kulturális és szórakoztató program már kialakult. A műJúnius 29. Vasárnap, Szabadtéri Színpad
sor összeállításába bevonták a civileket, a leendő vásározókat.
15:00 Gyermek műsor
A szervezők bíznak abban, hogy a tervezett reformokat meg
16:00 Társastánc bemutató , Akrobatikus rock&roll
tudják valósítani, és az Őrségi Vásár méltó lesz hagyományai18:00 Rúzsa Magdi és zenekara élőkoncert
hoz mindenki megelégedésére.
Kálmán György
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Kitűntetett háziorvos
Nemzeti Ünnepünk alkalmából Szombathelyen, a megyeházán
ünnepi ülést tartottak, melynek keretein belül kitüntetések adományozására is sor került. Kovács Ferenc a megyei közgyűlés
elnöke elmondta, olyanok kaptak elismerést, akikre példaképp
tekinthetnek fel a munkahelyi közösségek, akik kiérdemelték
Vas megye lakosságának az elismerését. Több mint hatvanan
részesültek elismerésben, köztük volt Dr. Aradi Erzsébet őriszentpéteri háziorvos is, aki a Vas megye Önkormányzatának
Szolgálatáért emlékérem egészségügyi tagozat kitüntetést vehette át. Őr Zoltán Őriszentpéter polgármestere és Rimán Lászlóné
alpolgármester is köszöntötték az ünnepségen Dr. Aradi Erzsébetet, és átadták az őriszentpéteri önkormányzat ajándékát. Dr.

Aradi Erzsébet, - vagy ahogy Őriszentpéteren és az Őrségben
hívják – Zsóka néni az egyetem elvégzése után 1967-ben a férjével együtt került Őriszentpéterre. A körmendi kórház belgyógyászatán kezdett el dolgozni és közben szakvizsgázott belgyógyászatból és fertőző betegségekből. Őriszentpéteren 1975-ben
engedélyezték a II. számú körzet kialakítását, melynek ekkor
lett a körzeti orvosa. A termelőszövetkezetnél és a nagy lét-

Köszönjük Zsóka néni!
Helyén való és kitűnő az a szokás, hogy a Vas megyei Önkormányzat Elnöke a Nemzeti ünnepünk alkalmából elismerésben
részesíti mindazokat, akik messze az átlag felett, túl a kötelességükön teljesítettek. A mi kedves kitüntetettünk, Dr. Aradi Erzsébet, Zsóka néni kiválósága több évtizedben mérhető az élet számos területén. 46 év a gyógyítás szolgálatában, - javarészt Őriszentpéteren - 30 éves Vöröskeresztes múlt, ugyanennyi idő az
Őrségi Baráti Karban és közben tevékenyen részt vett az
őriszentpéreti önkormányzat családvédelmi bizottságának munkájában. Én ehhez a nagyszerű teljesítményhez szeretnék szívből gratulálni magam, az önkormányzat és minden őriszentpéteri lakos nevében és kívánni további derűs évtizedeket és nagyon
jó egészséget! Köszönjük Zsóka néni!
Őr Zoltán, Őriszentpéter város polgármestere.
számmal működő cipőgyárnál üzemorvosi teendőket látott el, és
gyermekorvos nem lévén, ezt a feladatot is ő végezte az iskolában és az óvodában. 1976. és 1983. között felülvizsgáló főorvosi státuszt töltött be. 1996-ban megalakította az Aradi Egészségügyi Bt-t, és háziorvosként látta el a betegeket az őriszentpéteri
II. számú körzetben és Ispánk községben. 1999-ben foglalkozás
egészségügyi szakvizsgát tett, és az óta a térségben a munkaegészségügyi vizsgálatokat ő végezte. Aradi doktornő nyugdíjasként is tovább praktizált, egészen az elmúlt esztendőig. A

tavalyi év nyarán hozta meg azt a döntését, hogy 2013-as év
végén befejezi a praktizálást, és ténylegesen nyugdíjba vonul.
Zsóka néni 46 évig állt a betegei szolgálatában. Betegségeik,
kisebb-nagyobb bajaik mellett ismerte hétköznapi gondjaikat,
örömüket, bánatukat. Hosszú évek során részévé vált az itteni
emberek, családok mindennapjainak. Orvosi esküjéhez híven
végezte munkáját, folyamatosan képezte magát, hogy mindig a
legjobb tudása szerint tudjon segíteni a rászorulóknak. Belgyógyász szakvizsgája háziorvosként nagyon nagy segítséget jelentett az idős betegek a helyben történő gyógyításában. Dr. Aradi
Erzsébet a közösségi munkából is kivette részét. 1977 és 2006között közel 30 évig volt a Vöröskereszt helyi szervezetének
elnöke. Nemcsak szervezte a véradásokat, példát is mutatott,
több mint 50 szeres véradó volt. Alapító tagja és 30 évig lelkes
tagja volt az Őrségi Baráti Karnak. 1990-től külsős tagként több
cikluson keresztül dolgozott az önkormányzat családvédelmi
bizottságában. Dr. Aradi Erzsébet életét és pályafutását a kötelességtudás, a munkaszeretet és a nagy teherbírás jellemezte.
2014-től Szombathely lesz a városa a doktornőnek, mivel oda
költözik, ám az elmúlt közel fél évszázaddal Őriszentpéter és az
Őrség történetéből kitörölhetetlen lesz.
Kálmán György

A Lánglovagok éve
Nyugodt szívvel ki lehet jelenteni, hogy a 2013-as esztendő a
lánglovagok éve volt Őriszentpéteren. Zsigovits Józsefné egyesületi elnök elmondta, hogy az elmúlt évet a februári közgyűléssel nyitották. Itt az előző év munkájáról és a 2014-es év terveiről esett szó. Az év folyamán megszerezték a tudást az új technikai eszközök használatához és kezeléséhez. A kondorfai minősítő versenyen az első kategóriába kerültek és így önállóan is
tevékenykedhetnek. Az árvízi védekezésben résztvevő tűzoltókat a helyi önkormányzat és az országos Tűzoltószövetség is
kitűntette. Az egyesület tagjai rész vállalnak a város és környék
rendezvényeinek lebonyolításában. Folyamatosan figyelik a
pályázati lehetőségeket, melynek eredményeképpen több alkalommal is tudtak felszerelést vásárolni. Ennek köszönhetően
mára a kor követelményeinek megfelelő ruházattal és eszközökkel rendelkeznek. A település önkormányzata sikeresen pályázott a tűzoltószertár felújítására. Az idén 12 millió forintot fordíthatnak az épület tetejének, padlózatának felújítására, nyílászárók cseréjére és a fűtés korszerűsítésére. Régi gondja oldódik
meg ezzel a tűzoltóknak.
ŐÖTE
Lapunk következő száma 2014. július közepén jelenik meg.
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Napelemek az intézményeken
Egy sikeres pályázati konstrukció eredményeként az elmúlt év
végén a város négy önkormányzati intézményének – az iskola,
az óvoda, a művelődési ház és a közös önkormányzati hivatal tetejére kerültek napelemek. A napelemmel történő
villamosenergia termelés környezetbarát technológia és bárhol
telepíthető a környezeti adottságok és hatások figyelembevételével. Káros anyag kibocsátás nincs. A modulok leadott teljesítménye meglehetősen jól előre tervezhető a meteorológiai megfigyelések és a működésmód ismeretében, így a megtérülés és a
haszon előre ismert. A panelek 25 év gyártói garanciával rendelkeznek, élettartamuk minimum 30 év. A napelemes
villamosenergia termelés erősíti az önkormányzat energiatudatos gondolkodását és nem utolsó sorban csökkenti a
villamosenergia költségeket. A négy intézmény összes hasznos
tetőfelülete 211, 283 m2, melyre 183 napelem modul került fel.
A rendszer összesen 44 kW energiát termel. A teljes beruházási
költség 53 és félmillió forint. A beruházásnak a támogatás
szempontjából elismerhető bekerülési költsége ugyanannyi.

5

nak is hasznot jelent, mert az iskola a Klebersberg Intézményfenntartóhoz tartozik. A polgármester fontosnak tartotta még
elmondani, hogy a 2012-es adósságkonszolidációt követően a
város önkormányzata is jelentős hitelállománytól szabadult
meg. Ettől kezdve elkezdődhetett egy olyan építőmunka,
amelyre már régen vártak. Őr Zoltán köszönetet mondott mindenkinek, akik valamilyen módon hozzájárulta a napelemes
projekt megvalósulásához. V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért
felelős államtitkár
ünnepi beszédében
többek közt a megújuló energiák felhasználásának fontosságára hívta fel a
figyelmet, mivel az
elmúlt évszázadok
jelentős változásokat hoztak. - Megváltozott a klímánk,
változott a népesség, megváltoztak a
társadalmak, megváltoztak az igényeink és a lehetőségeink. Az élet minden
területén szükség van energiára. A fosszilis energiahordozók
kárt okoznak, fogytán vannak és egyre drágábbak. Magyarország energiaszükségletének 75 százalékát külföldről szerzi be,
ezért is van nagy szerepe a megújuló energiáknak. A kormány
stratégiájának központjában a kisléptékű, térségi, autonóm
energiatermelő rendszerek állnak. Az Európai Unió 2020-ra 13
százalékos megújuló energiarészesedést ír elő hazánknak. A
hazai megújuló energia terv erre még rátesz egy lapáttal, 14
százalék fölötti értékben határozza meg azt. Ennek a teljesítéséhez kellenek az őriszentpéterihez hasonló beruházások. Erre
kínál lehetőséget a környezet és energia operatív program a
jövőben is – mondta az államtitkár. Az önkormányzati hivatal
bejáratánál jelképesen kifeszített nemzeti színű szalag átvágásával V. Németh Zsolt és Őr Zoltán hivatalosan is átadták a
napelemes beruházást. Az átadó ünnepséget kulturális műsor
színesítette.
Kálmán György

A napelemes energiatermelő rendszer hivatalos átadó ünnepségére április 3-án, csütörtökön került sor. Az új Széchenyi Terv
Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszere
keretében a kisváros önkormányzata pályázatot nyújtott be
„Napelemes energiatermelő rendszer telepítése Őriszentpéter
intézményeire” címmel. Az elnyert támogatásból négy intézmény – az iskola, az óvoda, a művelődési ház és a közös önkormányzati hivatal – energia ellátását oldják meg. Az átadó ünnepségen Őr Zoltán a város polgármestere köszöntötte a meghíA remek időjárásnak köszönhevott vendégeket, - köztük V. Németh Zsolt környezetvédelmi
tően már március elejétől ismét
államtitkárt, a térség országgyűlési képviselőjét - majd arról
látogatható a termelői piac. A
beszélt, hogy a település intézményrendszerének megújulásával
régi helyén, a sportpályája mellezárult egy korszak. A jövőben olyan termelő beruházások
letti területen egyre több árus
megvalósítására kell törekedni, amelyek hozzájárulnak a térség
kínálja a portékáit és látva a
népességmegtartó erejének fenntartásához, jövedelmet biztosílátogatók számát a piac népszetanak és költséget takarítanak meg. A most átadott projekt ilyen
rűsége töretlen. A téli szünetet
és ezzel egy új fejezet kezdődik a város életében. A napelemes
sem töltötték haszontalanul és
beruházás joggal nevezhető a város legjelentősebb fejlesztéséakárcsak a megelőző évben,
nek, mivel nem felújítás, nem rekonstrukció, hanem színtiszta
most is a művelődési házban
termelés. Jelentősége azért is nagy, mert környezetvédelmi
kínálták portékáikat. Bár nem
beruházás. A megvalósult fejlesztés közel 45 millió forintos
volt annyi vásárló, mint amikor
támogatásból és 8 milliós önrészből tevődött össze. Az önerőt
szabadtéri árusítás folyt, így
természetesen vállalni tudta volna az önkormányzat, ám abban
sem panaszkodhattak. Május
a szerencsés helyzetben voltak, hogy erre is sikerült pályázati
elejétől új pavilonok alatt kínálforrást találni, így az önkormányzatnak nem került egy fillérjéhatják a portékáikat a termelői
be sem. Nemcsak Őriszentpéter önkormányzatának válik hasz- piac eladói. Egységes és rendezett képe lesz a piacnak, amely a
nára a beruházás, hanem annak a 12 községnek is, amelyek a nyári időszakban mindamellett, hogy helyi igényeket elégít ki,
közös önkormányzati hivatalhoz tartoznak, sőt még az állam- még egyben turistalátványosság is.
Kálmán

Kinyitott a termelői piac
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A napelemes beruházás helyszínei és az átadó ünnepség képei
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Így báloztunk 2014-ben :)
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Őri Hírek
Fórumok a gazdáknak

A Nemzeti Agrár Kamara Vas megyei Igazgatósága február
második felében több helyszínen is a mezőgazdaság aktualitásaival foglalkozó gazdafórumot tartott. Az őrségi gazdák február 25-én találkoztak a szakemberekkel az őriszentpéteri művelődési házban. Sárvár, Vasvár, Celldömölk, Körmend, és Vép
után, Kőszeg előtt ért a térségbe az „agrár-roadshow”. Azt,
hogy a tanácskozás mennyire fontos kérdésekről szólt, mi sem
bizonyítja jobban, mint az, hogy zsúfolásig megtelt a művelődési ház nagyterme. A rendezvényen több térségi polgármester
mellett részt vett még, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. részéről
Bugán József vezérigazgató, valamint az Őrségi Nemzeti Park
Igazgatóságától dr. Markovics Tibor igazgató. Dr. Pusztavámi
Márton a Vas megyei Agrár Kamara elnöke köszöntötte a fórum résztvevőit, és adta át a szót az első napirendi pont előadójának, Szabó Lajosnak, a Vas megyei Földhivatal vezetőjének,
akinek előadása a földforgalmi törvény aktualitásairól és változásairól szólt. Az előadó többek közt beszélt arról, hogy a témában szinte naponta jelennek meg jogszabályok. A földügyek
rendbetételének és a zsebszerződések kiszűrésének első lépéseként a földforgalmi törvény rendbetételét nevezte meg. Az előadás után a hallgatóságból többeket az osztatlan közös erdők
utáni állami támogatás kérdése érdekelte. Az uniós támogatás
csak magánszemélyeknek jár, amennyiben az osztatlan közösben van állami tulajdonú erdőrész is, akkor nem jár a támogatás, tudhatták meg a jelenlévők. Dr. Pusztavámi Márton a megyei kamarai elnök a búzatermesztés aktualitásairól tartott előadást „A búza és a NAK” címmel. Az előadó kitért a búzának a
világ élelmezésében betöltött szerepére is, és a legfontosabbnak
azt nevezte, hogy hazánkban növelni kell a búza termésátlagát.
Ez nem politikai, hanem kamarai kérdés. A mezőgazdaságban
dolgozóknak tudást, tőkét és technológiát kell adni. Mint szolgáltató kamara, ezt tűzték ők is a zászlajukra. Rácz Károly megyei alelnök, a NAK állattenyésztési bizottságának tagja, az
állattenyésztés aktuális helyzetéről szólt. A szarvasmarha tenyésztéstől kezdve a baromfitenyésztésen keresztül egészen a
méhészetig, szinte minden ágazatról hallhattak érdekességeket
a gazdafórum résztvevői. Szó esett az őshonos állatfajták tartásáról, a libatömés körüli hisztériáról, vagy éppen arról, hogy
miért kell hungarikummá válnia az akácméznek. A növénytermesztésről és az állattenyésztésről szóló beszámolók közben az
őszi vetésű növények aktuális növényvédelmi helyzetéről kaptak tájékoztatást a gazdák a Vas megyei Kormányhivatal
tanakajdi Növény és Talajvédelmi igazgatóságának szakemberétől.

Napra pontosan egy hónap múlva, március 25-én ismételten
tanácskozásra hívták az őrségi gazdákat. Ez alkalommal
Czerván György a Vidékfejlesztési Minisztérium agrárgazdasá-
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gért felelős államtitkára és V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért
felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője tájékoztatták a gazdákat. Czerván György elöljáróban arról szólt, hogy
a mezőgazdaság volt tavaly a magyar gazdaság növekedésének
motorja, teljesítménye a megelőző évhez képest 22 százalékkal
nőtt. A bruttó hozzáadott értékből az ágazat 4,8 százalékkal
részesedett. A következő hét év uniós támogatásairól elmondta,
hogy míg uniós szinten 48 millió euróval csökken a mezőgazdaság és vidékfejlesztés támogatása, addig Magyarország esetében 1,9 milliárd euróval nő, ami javítani fogja az ország versenyképességét. Kifejtette, hogy 2015-re 1,272 milliárd eurós
támogatási keretet tartalmaz a „tagállami nemzeti boríték”,
amelynek 53,7 százaléka fordítható földalapú támogatásokra
(SAPS), 15 százalékot tesz ki a termeléshez kötött támogatás,
4,5 százalékot a kisgazdaságok és 0,62 százalékot a fiatal gaz-

dák támogatása. A SAPS hektáronként 137 euró lesz évente,
amihez még 77 euró társulhat, ha a gazdák megfelelnek a környezetvédelmi szempontok érvényesítésének, a „zöldesítés”
feltételeinek. A fiatal gazdák további 64 eurós hektáronkénti
támogatásra számíthatnak. V. Németh Zsolt a vidékfejlesztés
prioritásai közé sorolta a tudásátadás innováció elősegítését, a
vidéki gazdaságok versenyképességének fokozását, a helyi
termékek piacra juttatásának elősegítését, a természetközeli
gazdálkodást és a szegénység csökkentését is. Az államtitkár
elmondta, közvetlenül a vidékfejlesztésre kevesebb pénz áll
majd rendelkezésre, mint eddig, de szeretnék elérni, hogy más
programokból is legyenek bevonható források, amelyekre eddig agrárvállalkozások nem pályázhattak. Példaként említette
az energiahatékonyságot és a környezetvédelmet szolgáló uniós
programokat. A művelődési ház nagytermét megtöltő gazdafórumon többen is túl magasnak tartották a földbérleti díjakat,
ezért javasolták, hogy az központilag és régióként legyen maximálva. Volt olyan hozzászóló is, aki állítása szerint osztrák
tulajdonostól bérli borsos áron a földet. Czerván György a felvetésekre elmondta, hogy elképzelhetőnek tartják, hogy régióként határt szabjanak a földbérleti díjak emelkedésének, amelyet most a kereslet és kínálat szabályoz. A külföldi tulajdonos
által magyar gazdának bérbe adott földről pedig elmondta,
hogy azt a szaktárca jogászai vizsgálják, mert az ilyen ügyleteknek aligha lehet törvényes alapja.
Kálmán György
Őri Hírek
Őriszentpéteren élők lapja Megjelenik : negyedévente
Kiadja: Őriszentpéter Város Önkormányzata
Szerkesztőség: Kálmán György, Őr Zoltán, Őr Péter,
Rókáné Simon Anita Fotó: Kemencei Ilona
Cím: Őriszentpéter,Városszer 106. Tel: 94/548-050
Nyomdai munkák: VASPRINT Kft.
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Ovis farsang
A hagyományoknak megfelelően húshagyó kedden tartották
meg jelmezes farsangi mulatságukat az őriszentpéteri óvodások.
A gyerekek már hetekkel korábban megtervezik a jelmezeiket a
szüleik segítségével. A farsangi mulatságon ezeket felöltve, versekkel, dalokkal búcsúztatták a telet. Ilyenkor az óvó nénik és a
dadusok is jelmezt öltenek a gyerkőcök legnagyobb örömére. A
vidám télbúcsúztató műsor után jöhetett a játék, móka, kacagás.
Vidám, színes és zajos kavalkád fogadta mindazokat, akik belátogattak ezen a délelőttön az óvodába. A bulizáshoz szükséges
finomságokról a szülői szervezet gondoskodott.

Katica hírek
2014. április 26-án szombaton 15.00-17.00 óra között sok szeretettel hívják és várják a leendő bölcsődéseket és óvodásokat
szüleikkel együtt az óvoda ismerkedős napjára. Ezen az eseményen a gyerekek és szüleik megismerkedhetnek az bölcsődeóvodával, az ott dolgozó óvó nénikkel, dajkákkal és gondozó
nénivel.
Az Őriszentpéteri Katica Egységes Óvoda-bölcsőde értesíti a
kedves szülőket, hogy 2014. április 28-29-30-án, hétfőn, kedden és szerdán 08.00-16.00 óra között bölcsődei és óvodai beíratás lesz. A beíratáshoz szükséges a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, a szülők személyi azonosítója,
Húsvéti ünnepek, majd pedig az édesanyák Anyák napi köszöntése. A gyermeknapra meglepetéssel készül a nevelő testület és a
szülői szervezet. Az események sorát az óvodai évzáró és a
nagycsoportosok immár hagyományosnak mondható „ottalvós”
búcsú bulija zárja.
Békesi Klára

A szabadság ünnepe
Nemzeti ünnepünk alkalmából március 14-én tartották meg a
városi ünnepséget. A művelődési házban megrendezett esemény
szónoka Tóth Jenő, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati
Hivatal jegyzője volt. A szónok ünnepi köszöntőjében kihangsúlyozta, hogy március 15-e a szabadság, a forradalom és a válto-

Az Őri Alapítvány segítségével, - egy pályázati lehetőségnek
köszönhetően - az óvodás gyerekek egy koncertsorozat keretein
belül megismerkedhettek a szimfonikus zenekar hangszereinek
világával. A kicsiket Ifj. Tóth László zenetanár kalauzolta azon
az úton, amelyen a különböző hangszercsoportokkal barátkozhattak meg. Egy alkalommal a református templom új orgonájának hangjával is megismerkedhettek. Élmény volt látni a gyerekek őszinte örömét ezeken az eseményeken. A Zaláért Egyesület
gondozásában egy hasonlóan gazdag programsorozat részesei

lehettek az óvodások. A nagy és a középső csoportosok népzenével, néptánccal, népi hangszerekkel ismerkedhettek meg. Kipróbálhattak különféle fúvós és vonós hangszereket és még bábelőadásokon és drámapedagógiai foglalkozásokon is részt vehettek. Az előadókat, a fellépő művészeket nagy örömmel fogadták
a gyerekek. Ezeknek a különböző kulturális pályázati lehetőségeknek köszönhetően élményekkel gazdagodtak a gyerekek,
általuk örök érvényű értékek kerültek testközelbe. A tavasz még
hátralévő részében sok élmény vár az ovisokra. Következnek a

zás ünnepe. Beszédében tudatosan nem e nap történéseit és eseményeit idézte fel, hanem az előzményekről, a történelmi környezetről és a következményekről beszélt. Mint mondta, ezek
nélkül nincs történelmi esemény. Kitért többek közt az Európai
környezet forradalomra gyakorolt hatására, a márciusi ifjak szerepére és a reformerek között lévő mély világnézeti és politikai
szakadékra, amely legmarkánsabban Kossuth és Széchenyi vitájában mutatkozott meg. Szó esett még továbbá az áprilisi törvényekről, a cenzúra eltörléséről és az általános érvénnyel kivívott
sajtószabadságról. Az ünnepségen nagy sikerrel szerepeltek a
helyi általános iskola tanulói, akik emlékműsorukkal felidézték a
166 évvel korábbi eseményeket. Ugyancsak sikeres volt és színesítette a programot az Őrségi Dalárda fellépése. Az ünnepséget követően a kisváros központjában lévő hősi emlékműnél
koszorúzásra került sor. Az önkormányzat, a történelmi egyházak és civil szervezetek helyezték el a megemlékezés koszorúit.
Az emlékművet a hagyományoknak megfelelően ugyanezen a
napon, még délelőtt felkeresték a város legfiatalabb polgárai, az
óvodások és zászlaikkal, kokárdáikkal feldíszítették azt. Március
15-én délelőtt a református templomban tartottak ünnepi Istentiszteletet, majd a templom melletti emlékműnél tartottak koszorúzást.
Kálmán György
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A Művelődési Ház életéből

Egészségesen Őrség!
Egy pályázati támogatásnak köszönhetően egészségmegőrző,
egészségre nevelő programok zajlanak Őriszentpéteren ez év
első felében. A programból megvalósuló rendezvények sokak
számára már ismerősen csengenek, hiszen számos érdeklődő
mellett tartottuk meg tőziketúránkat, az őriszentpéteri gyerekek
3 fordulós focibajnokságát és a lelki egészségvédelmi előadásokat. Hogy csak néhányat emeljünk ki a gazdag program kínálatból, melyből egyet különösen szeretnénk a figyelmükbe
ajánlani. Május 23-án, pénteken, gyereknappal egybekötött
Egészség Napot szervezünk a településen szűrővizsgálatokkal,
állapot felméréssel, az egészséges életmóddal kapcsolatos előadásokkal. Természetesen június végéig még lesz 4 alkalommal
túránk is, a programból hátra van a sakkverseny. Ezen kívül
mindenkit szeretettel várunk a most indult, kedd esti stressz
kezelő, meditációs tréningekre! E rövid beharangozó után az
érdeklődők kérdéseire szívesen válaszolunk bővebben is az
őriszentpéteri kultúrházban, illetve telefonon.
Húsvéti készülődés
Április 12-én délután a Művelődési Ház benépesült őriszentpéteri, őrségi kézművesekkel. A kínált portékák szín kavalkádja,
amely jelezte a tavasz közeledtét, minden belépő ember számára nyilvánvalóvá tette, hogy
a tél véget ért. A vásárra látogatók horgolt virágok, tavaszi
díszek és festett tojások sokaságából válogathattak. Közben
a színpad sem maradt üresen,
hiszen a zalalövői néptánccsoport, a felsőmaráci asszonykórus, valamint Sipos Vanda és
Sipos Lúcia produkciójukkal
szórakoztatták a közönséget.
Őket az őriszentpéteri Tritikálé
Társulat követte, akik vastaps
mellett mutatták be legújabb
darabjukat. Közben az előtérben kézműves műhelymunkák
folytak Tivadar Éva muravidéki népi iparművész irányításával,
hagyományos viaszos tojásfestési technikával ismerkedhettek
meg az érdeklődők. Bízunk benne, hogy minden résztvevő élménnyel gazdagon tölthetett egy Húsvétváró vidám délutánt a
Művelődési Házban. Ezúton szeretnénk minden kedves őriszentpéteri lakosnak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánni!
Művelődési Ház
Lakberendezési kellékek a múltból
Immár második éve gyűlnek össze az őriszentpéteri hímző
szakkör tagjai az őriszentpéteri Művelődési Házban, hogy Orbánné Gömbös Szidi irányításával megismerkedjenek a különböző hímzési technikákkal és tájegységek motívumaival. Az
idei év munkálkodását egy kiállítással zárták, melyet a régi
konyhák kedvelt dísze, a hímzett falvédő ihletett. A szakkör
tagjai, kiegészülve azokkal a helyi asszonyokkal, akik máig
megőrizték édesanyáik és nagymamáik emlékére ezen kézimunkákat, összegyűjtöttek egy kiállításra való anyagot, hogy
bemutassák az utókornak a sokféle, de egységes anyagot. Április 4-én kiállítás nyílt a Művelődési Házban a hímzett falvédőkből. A megnyitóra vendégül láttuk a hodosi hímzőkör tagjait is.
A kiállítás április végéig látható.
Művelődési Ház
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Múltidéző mozi
A határvidéken, Őriszentpéteren vetítették a KorFilm produkció, Boros Ferenc – Horváth Zoltán – Kozma Gábor alkotó
hármas „Határvidék” című dokumentumfilmjét, az ugyancsak
ebbe a kategóriába tartozó „Remeteidő” című filmmel együtt.
A művelődési házban megjelenteket a házigazda Vas megyei

TIT nevében Laczó László, a rendezvénynek hely adó település nevében pedig Őr Zoltán polgármester köszöntötte. Munkahelyi elfoglaltság miatt az alkotók közül csak Kozma Gábor
újságíró tudott eljönni. Laczó László köszöntőjében méltatta az
alkotók munkásságát, és arról is beszélt, hogy már nem először
szervezett a megyei TIT nagy érdeklődésre számot tartó rendezvényt Őriszentpéteren. Őr Zoltán polgármester többek közt
sorsszerűnek nevezte azt az egybeesést, hogy a „Határvidék”
című film
alapjeleneteit Szentpéterfán forgatták, a
„Remeteidő” helyszíne Pusztaszentpéter, és most a harmadik
Szentpéteren, Őriben láthatják a filmet. Kozma Gábor újságíró
elmondta, hogy a KorFilm független filmkészítő műhely 2007ben alakult. Boros Ferenc és Horváth Gábor már korábban,
2004. óta készítettek közösen filmeket. Specialitásuk Szombathely és Vas megye nagyjainak mozgóképes megörökítése volt.
Dokumentumfilmet készítettek többek közt Kuntár Lajosról, a
Don kanyar haditudósítójáról, Gál Ferusz Józsefről, a Savaria
Történelmi Karnevál elindítójáról, Palkó Istvánról, a szombathelyi főiskola első igazgatójáról, Nagy Marianna szombathelyi
születésű műkorcsolya olimpiai bajnokról, és számos más ismert személyről. 2007-ben csatalakozott az alkotópároshoz
Kozma Gábor. A „Határvidék” című film, melyet hat évig forgattak, a Nyugat-magyarországi lezárt határról, a vasfüggönyről, az annak az árnyékában élőkről szól. Bemutatja a kihalt és
kettévágott falvakat, elhagyott határőrlaktanyákat és átkelőket,
emberi sorsokat, szökéseket, tragédiákat egészen a schengeni
határnyitásig és a Vasfüggöny Emlékmúzeum megnyitásáig.
Az Őrség és Göcsej határán fekvő kihalt falucska,
Pusztaszentpéter utolsó lakójáról, Devecz Oszkárról szól a Remeteidő című alkotás. Az idős ember állataiból tartja fenn magát, és szabadidejében a magfizikáról gondolkodik. Mesél az
életéről, a mindennapjairól és volt szerelméről. Devecz Oszkár
a róla készült filmet már nem láthatta, mivel két nappal az utolsó forgatási napot követően 78 éves korában elhunyt. Mindkét
film már több fesztiválon is részt vett és több díjat is magáénak
tudhat. A vetítés végén az alkotó és a közönség közti beszélgetés felvezetőjében Kozma Gábor elmondta még, hogy független, amatőr filmesnek tartják magukat, náluk ez a filmezés szeretetét, a dokumentumfilmeknél értékmentést, a múlt megőrzését és a megismételhetetlen pillanat elkapását jelenti.
kgy.
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Készül az idei Virágzás Napjai program!

Gyenge tavaszi szereplés

Idén is megrendezésre kerül Pünkösdkor a 21 éves múltra viszszatekintő Virágzás Napjai – emberi találkozó a művészetek
fényénél, 4 napos összművészeti programsorozat. A rendezvényt immár hagyományosan a Zala Szimfonikus Zenekar ünnepi koncertje fogja megnyitni Őriszentpéteren. Visszatérő
elemként reggelente Fiatalok pódiuma keretében pályakezdő
hangszeres szólisták mutatkoznak be. Itt lesz Privát népzenéjével Szokolay Dongó Balázs, a Gyermán Júlia hegedűművész-,
Vedres Csaba orgonista, zeneszerző páros templomi kamarazenei koncerttel lép fel. A progresszív zene rajongóinak szóló
ajánlatunk: Egy Kiss Erzsi Zene. A gyerekeknek Iciri-piciri
játszóházzal kedveskedünk, a komolyabb gondolati szférákat
keresők pedig meghallgathatják dr. Böszörményi László, Fenyő
Ervin, Ungár István és Vedres Csaba előadásait. A régi Malomépület tereit a Kossuth-díjas festőművész, Aknay János művei
töltik be. Emellett helyet kapnak még különböző fotókiállítások. Lesznek színházi és bábszínházi előadások a Pajtaszínházban, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Befejezésként pedig a
fesztivál hagyományosnak mondható záró helyszínére, a Magyarföldi Fatemplomba hozza el a Kobzos együttes a „Három
aranyalmá”-t, istenes népi énekek formájában. Sülyi Péter

A megyei másodosztályú labdarúgó bajnokság körmendi csoportjában a10. helyről folytatta az Őriszentpéter csapata a pontvadászatot a téli szünet után. Az őszi szezont követően a csapatból senki sem távozott, ugyanazokkal a játékosokkal vágtak
neki a tavaszi szezonnak. A sorsolás szeszélye folytán a tavaszszal eddig lejátszott 7 fordulóból ötöt hazai pályán vívott meg a
csapat. Ez akár jó ómen is lehetett volna, hiszen az ősszel a
csapat hazai környezetben veretlen tudott maradni. Sajnos nem
így történt, mindjárt az első tavaszi mérkőzésen a Rábatótfalu
elvette a hazai veretlenséget. A következő hazai összecsapás is
vereséggel végződött, bár a Szarvaskend ellen a döntetlen igazságosabb lett volna. Ezután következett két hazai döntetlen az
Őrimagyarósd és az Egyházasrádóc ellen, majd legutóbb a Rábagyarmat távozott három ponttal. Amilyen jó volt a hazai környezet az ősszel, most annyira nem az, öt mérkőzés és mindössze két árva pontocska. Így aztán a gárda idegenben több
pontot szerzett, ehhez ugyanis elég volt a Csákánydoroszló
elleni győzelem, amely mindjárt három pontot eredményezett.
A Nádasdtól, igaz csak minimális különbséggel, de kikapott a
csapat. Továbbra sem megy a góllövés a csatároknak. Bár a
gárda a 11. helyen áll, a legkevesebb gólt lőtte a csoportban.
Még a mögöttük lévő és a kiesés rémétől fenyegetett csapatok
is több találattal rendelkeznek. Szerencsére a legkevesebb gólt
kapó együttesek listáján továbbra is őrzik az előkelő helyüket.
Az őszi szezont követően a nádasdiakkal együtt álltak ebben a
kategóriában az élen, ez most annyit romlott, hogy a Rábagyarmattól elszenvedett vereséget követően a harmadik helyre
csúsztak vissza. Csak a Nádasd és a Rábagyarmat kapott kevesebb gólt eddig, ami a védelmet dicséri. Jelenleg 11. helyen áll
a gárda 24 ponttal. Ez 12 ponttal több, mint az utolsó és kieső
helyen álló csapaté. Nem lehet tehát hátradőlni, főleg azért
nem, mert a következő három ellenfél nem akármilyen feladatot jelent. A sokáig listavezető és most harmadik helyezett Szakonyfalu jön húsvétkor „vendégségbe”, majd a jó erőkből álló
Körmend VSE-hez kell utazni, és utána pedig a jelenlegi listavezetőt, a Körmendi Téglagyár-t fogadják. Nem járunk messze
az igazságtól, ha arról beszélünk, hogy a következő három hétben szerzett pont, vagy pontok a bravúr kategóriájába tartoznának.
Kálmán György

Református Egyházi Napok
Azt már megszokhatták
az Őriszentpéteriek az
elmúlt három évtizedben,
hogy a város „lakossága”
az őrségi vásár idején,
többszörösére duzzad.
Most még egy ilyen alkalom lesz a nyáron, mégpedig közvetlen a vásár
utáni hétvégén. A Református Egyházi Napokat
július 4-6. között rendezik
meg. A REND egy református fesztivál, seregszemle, lehetőség a találkozásra, de ugyanúgy az elcsendesedésre is. A programsorozat
fesztivál jellege árulkodik annak nyitottságáról, amely megmutatkozik abban, hogy nemcsak egymással, hanem minden korosztállyal, felekezettel, érdeklődővel szeretnének találkozni. Ez
a nyitottság tetten érhető abban is, hogy a hagyományos egyházi alkalmakon túl más műfajok is jelen lesznek. A sokféle program mindegyikét összeköti azonban az, hogy méltó egy református egyházi fesztiválra. A célja pedig az, hogy megszólítsák
a ma emberét Jézus Krisztus evangéliumával, amely ma is közösségteremtő, gyógyító és rendet teremtő hatalom. A REND
programjai között szerepelnek a hagyományos egyházi alkalmak: istentisztelet, áhítat, imaközösség, lelki elcsendesedés.
Lesznek előadások és fórumbeszélgetések, amelyek a rendezvény igei témájáról szólnak. Nőszövetségi, kórus, lelkipásztori
és presbiteri találkozókra kerül sor, és színvonalas komoly és
könnyűzenei élőkoncertek várják a látogatókat. Fellép többek
közt a népszerű és kedvelt Csík zenekar is. Őriszentpéter város
önkormányzata felkarolta az esemény megszervezésének ügyét
és minden támogatást megad annak sikeres lebonyolításához.
Az őrségiek és a város nem akármilyen sorba lép be a REND
házigazdájaként. 2004-ben Győr, 2006-ban Kaposvár, 2008ban Komárom, 2010-ben Pápa és 2012-ben Székesfehérvár
adott otthont a rendezvénynek.
Kálmán György

Virágvasárnapi hangverseny
Az Őriszentpéterért Egyesület immáron hagyományosnak
mondható rendezvényét 2014. április 13-án 16 órakor tartotta
az Őriszentpéteri Református templomban, melyen felléptek:
Bánáti Benedek, Tornay Nóra, Mihály Sára, Boldog András,
Hidas Gabriella és az Őrségi Baráti Kar.

Őriszentpéter Egyesület
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Őrségi Nyár 2014.
Várágzás Napjai

Fazekas Napok

Őriszentpéter

Magyarszombatfa

Június 6 - 9.

Július 12 - 13.

Őrségi Vásár

Völgyhídi Vásár

Őriszentpéter

Nagyrákos

Június 27 - 29.

Július 18 - 20.

Református Egyházi Napok

Hétrétország Fesztivál

a Dunántúlon

Őrség

REND

Augusztus 9 - 20.

Őriszentpéter
Július 4 - 6.

Rotto Kupa

Őrségi

Foci Fesztivál

Nemzetközi

Szalafő

Tökfesztivál

Július 5 - 6. , 12.

Szeptember 26 -28.

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk minden kedves
Olvasónknak!

