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Megreformált vásár
Talán nem tévedek, amikor azt állítom, hogy komoly várakozásokkal tekintettünk
mindannyian az idei Őrségi Vásár elé, hiszen jelentős változásokat szerettünk volna elérni a korábbi esztendőkhöz képest. A változtatási vágy, amit nyugodtan hívhatunk kényszernek is, már évek óta érlelődött bennünk. Ez évben végre nem hiányzott a törvényi felhatalmazás sem az új szabálysértési törvény életbe léptetésével, amelynek segítségével végre érvényt szerezhettünk az akaratunknak és vághattunk neki a Vásár „profiltisztításának”. A szervező munka még a télen elkezdődött.
A szervezési elvek tisztázása és a reformelképzelések megfogalmazása után elsőként a műsorkínálat összeállítása került terítékre, amit egy internetes szavazás se-
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gítségével a nagyközönségre bíztunk. A módszert mindenképpen eredményesnek
érzem, hiszen az emberek fogékonyak voltak a kezdeményezésre, és éltek a közvetlen beleszólás lehetőségével. Köszönjük a segítséget mindenkinek! Jövőre újra
számítunk a véleményekre! Aztán folytatódott a belső koordináció és a konkrét
feladatok és tennivalók átbeszélése a résztvevő személyek és szervezetek között,
amit heti-kétheti rendszerességgel hajtottunk végre. A profiltisztítás mellett komoly
hangsúlyt kapott a rendezvény megközelíthetőségének, közlekedhetőségének és a
parkolási gondok megoldásának a kérdése is. Ezt egyrészt úgy próbáltuk megoldani, hogy Alszer végénél megerősítettük a gázlóhoz vezető utat mindkét oldalról és
a nagyrákosi útcsatlakozásnál behajtani tilos tábla kihelyezésével egy menekülő
útvonalat alakítottunk ki. Másrészről a lakosság önzetlen segítségével sikerült a
parkolóhelyek területét a duplájára növelni az előző évhez képest. Hálás köszönet
érte a Király családnak, a Könye családnak, a Szemerics családnak, Kerber Ágnesnek, Lőrincz Lászlónak, Nemes Tamásnak és az Erdészetnek! Így érkeztünk el a
XXXIV Őrségi Vásárhoz, összegezzük hát az eredményeket és a tapasztalatokat! A
nagyrendezvény nívóját a több mint kettőszáz kézműves, száz kereskedő, harminc
helyi termelői piacos és húsz-harminc vendéglátós részvétele mellett az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Leader-pályázati támogatásának köszönhető
közel 8 millió forintos forrásból megújított vásári infrastruktúra (20 db nyári és 8
db téli pavilon) és a gazdag kulturális programkínálat egyértelműen emelte épp
úgy, mint a több őrségi település bekapcsolódása a vásári programokba. Várakozáson felül teljesültek azok az eredmény elvárások, amiket az Őrségi Vásár megreformálásának a szándékával célul tűztünk ki magunk elé.
(folytatás a 2. oldalon)
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Ezt egyértelműen visszaigazolják a személyes tapasztalatokon
túl azok a lakossági, és vendég visszajelzések, amiket a rendezvény programjai során kaptam pozitív vélemények és lelkes
köszönetnyilvánítások formájában. Ez az elmúlt években nagyon ritkán fordult csak elő, inkább a negatív visszhangok voltak túlsúlyban. Az egyik jó barátom vasárnap délelőtt hívott fel
beszámolni róla, hogy a Vásárba elhozott budapesti vendégei
teljesen le voltak nyűgözve a programoktól és magától az Őrségi Vásár élményétől, amit nagyon-nagyon köszönnek. Ő pedig
azt köszönte meg, hogy volt mivel büszkélkednie, és egy kiváló
programot tudott kínálni a vendégeinek. Én pedig köszönettel
tartozom mindezekért a rendezvény szervezésében résztvevőknek, mert társaim és támogatóim voltak a reformok elkötelezett
véghezvitelében, és ugyancsak köszönet illeti a vásár lebonyolításában résztvevő munkatársaimat, a helyi civileket és a rendőrség dolgozóit, akik nem hagyták magukat eltéríteni az erős
nyomás ellenére sem a korábban megbeszéltektől! A helyi lakosságnak pedig ismét megköszönöm a türelmét és az önzetlen
felajánlásait! Nem állítom persze, hogy nem maradtak elvarrni
való szálak, kijavításra váró problémák, hiszen egy év alatt, a

reform első évében nem lehet minden gondot egy csapásra
megoldani. A jövőben még több gondot kell fordítanunk például a hulladékgyűjtő edények számának a növelésére és a rendszeresebb ürítésére. Tovább kell folytatnunk a harcot a mozgóárusítás végleges megszűntetéséért is. Jeleznünk kell a 30-as
mobilszolgáltató felé a nagyon komoly és bosszantó műszaki
zavarokat a hálózat használhatóságában. És talán ki lehetne
alakítani egy-két pihenő, frissítő helyet is a Vásár forgatagában
a daráló effektus mérséklésére.
Azt azonban egyértelműen kijelenthetjük, hogy az Őrségi Vásár letisztultabb, élvezetesebb, a vaklármának bizonyuló bombariadótól eltekintve nyugodtabb is lett.
Mi más is lehet a reform célja az alapító atyák által kijelölt út
és az alapvető értékek tiszteletben tartása mellett?
Egy olyan Őrségi Vásárra van szükségünk, amely szerethető,
vállalható; amire büszkék lehetünk, amitől „kihúzhatjuk magunkat”; ami erősíti helyi identitásunkat, őriszentpéteri és őrségi kötődésünket. Úgy érzem, hogy az első, legfontosabb lépések megtörténtek ebbe az irányba, amit a következő években
folytatni kell!
Őr Zoltán polgármester

Önkormányzatunk háza-tájáról
Új hely az alkalmi árusoknak

Választási eredmények

Betiltották Őriszentpéter központjában az alkalmi árusítást, erről döntöttek nemrégiben az önkormányzati képviselők.
Hosszú évek óta problémaként jelentkezett az alkalmi árusok
hétvégi kipakolása a város centrumában. A járdán és a parkolóban portékájukat kínáló kereskedők miatt nem egy esetben balesetveszélyes helyzet alakult ki. A hétvégeken amúgy is forgalmas és zsúfolt területen nehézkessé vált a gyalogos és a gépkocsival történő közlekedés. A helyzetet súlyosbította az egyre
növekedő turista forgalom is. Mindent mérlegre téve döntöttek
a képviselők az alkalmi árusítás központról való kitiltásáról. Az

Az április 6-i országgyűlési képviselő választásokon Őriszentpéteren 966 fő szerepelt a szavazásra jogosultak névjegyzékében. Voksolni 655-en mentek el, ez 67,8%-os részvételt jelent,
amely jóval magasabb az országos átlagnál. Az urnákhoz járultaknak nem volt egyszerű dolga, mivel Vas megyei 3. számú
választókörzetbe listán 18 pártra vagy szövetségre lehetett szavazni, és 16 egyéni jelölt is volt. A pártok listáira leadott szavazatok közül legtöbbet a FIDESZ-KDNP pártszövetség kapta. A
350 voks a szavazatok 53,43 %-át tette ki. Második helyre a
Kormányváltó erők kerültek, 145 vokssal, a szavazatok 22,13
%-val. A Jobbikot 99-en jelölték meg, amely így a szavazatok
15,11 %-nak lett a birtokosa, míg a negyedik párt az LMP lett
39 szavazattal, a szavazatok 5, 95 %-val. Az összes többi listán
szereplő párt mindössze 19 jelölést kapott, amely a szavazatok
2,9 %-át teszi ki csupán. Volt köztük több olyan is, amely szavazatot sem kapott. Az egyéni győztes a városban a korábbi
országgyűlési képviselő és vidékfejlesztési államtitkár, V. Németh Zsolt (FIDESZ-KDNP) lett. Ő a szavazatok 53,43 %-át
kapta, amely szám szerint 353 voksot jelent. A második helyre
a Kormányváltó erők képviselőjelöltje Wrzava Pál futott be
138 szavazattal, a szavazatok 21,06 %-val. A Jobbikos Bana
Tibor 108 voksot kapott, ez 16,48 %-nak felel meg, és a harmadik helyre elég míg az LMP jelöltje Baracska Péter 32 szavazattal, a szavazatok 4,88 %-val lett negyedik. A többi 12 jelöltre összesen 20-an voksoltak, ez csupán a szavazok 3,05 %-nak
felel meg. A fentiekből látható, hogy az őriszentpéteri eredmények hasonlóan alakultak az országos eredményekhez. Ugyanazt a négy pártot illetve szövetséget juttatták a parlamentbe a
választópolgárok, mint máshol. Ide tartozó hír még, hogy Bana
Tibor, a Jobbik jelöltje listán bejutott a parlamentbe, így Vas
megyének 4, azon belül pedig a 3. számú választási körzetnek 2
képviselője van a törvényhozásban. A választási bizottság jelentése szerint a választások Őriszentpéteren nyugodt légkörben, rendben, zökkenőmentesen zajlottak le.
Kgy.

Őrségi vásárkor már nem lehet ott árulni, a parkoló akkor más
célra kellett. Mivel azonban ezek az árusok egy bizonyos hiányt pótolnak, valamint az ellátást is segítik, nem kívánják őket
elüldözni. A futballpálya felé vezető úton, a központtól 150
méterre a régi gázcsere-telep helyét jelölték ki új elárusítóhelyként. Amíg az új helyet beüzemelik, augusztus végéig nem kell
helypénzt fizetniük az árusoknak. Az önkormányzatnál bíznak
abban, hogy az árusok megkedvelik az új helyüket, amely nincs
messze a centrumtól, központi helyen van, és pont útba esik a
termelői piacra igyekvőknek.
Kálmán György

Lapunk következő száma 2014. október közepén jelenik
meg.
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Megrendítő és fájó
érzés búcsút venni
valakitől, aki oly sokat
tett értünk, akinek
annyi mindent köszönhetünk és akit
ennyire a szívünkbe
zártunk. Gazdag és
tartalmas
életpálya
szakadt meg szeretett
díszpolgárunk, Prém
Jenő bácsi halálával,
akit
Őriszentpéter,
Nagyrákos, Szalafő,
Szatta és Ispánk önkormányzatai mellett
gyászol az erdész szakma és a természetvédelem is. Prém Jenő
1928. november 26-án született az Északi–középhegységben
található Tornaszentjakabon. Apja Prém Béla, anyja Priski Anna. Két kisebb testvére már a Bakonyban született, ahol édesapja a rédei Eszterházy család főerdészeként dolgozott. A II. világháborúban 16 évesen - leventeként - orosz hadifogságba
került, ahol közel négy évet töltött. Középfokú tanulmányait az
esztergomi erdészeti gimnáziumban kezdte és Sopronban, az
erdészeti technikumban bejezte be. Később jeles minősítésű
diplomával végezte el az Erdőmérnöki Főiskolát ugyanitt.
Előbb Kőszegen helyezkedett el erdészeti üzemegységvezetőként. Itt ismerkedett meg későbbi feleségével, Pohn Máriával, akivel két gyermeket neveltek fel. 1958-tól a Szombathelyi Állami Erdőgazdaság erdőművelési előadójaként dolgozott. 1964-ben helyezték át Őriszentpéterre erdészetvezetőnek,
1973-tól nyugdíjba vonulásáig az Őriszentpéteri Nagyközségi
Közös Tanács elnöke volt. Díszpolgári kitűntetését 2005-ben,
várossá avatásunk alkalmából vehette át munkássága elismeréseként. Prém Jenő nagystílű, karizmatikus vezető, innovatív és
kreatív reformer és mélyen érző ember volt. Derűs, közvetlen
és nyitott személyiség, aki könnyen el tudta fogadtatni saját
magát és a döntéseit. Sokkal megelőzve másokat ismerte fel az
örökségvédelem fontosságát, legyen szó természeti értékekről,
épített vagy kulturális örökségről, népi hagyományokról. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a szalafői őserdő megóvásában
és komoly erőfeszítései jelennek meg az Őrség 1978-as tájvédelmi körzeti besorolása mögött is. Az Őrségi Nemzeti Park
létrehozásának egyik legjelentősebb támogatója. A természetvédelemben kifejtett tevékenységéért 2002-ben Pro Naturadíjjal tüntették ki. A természet szeretete idősebb korában leginkább kiskertje művelésében öltött alakot, amit féltő gonddal,
művészi színvonalon végzett, édenkertté változtatatva a kis
földdarabot. Az Őrségi Baráti Kör alapító elnökeként számos,
máig ható, nagy jelentőségű kulturális missziót vállalt fel. 1982
-es megalakítása óta folyamatosan figyelemmel kísérte, segítette és bátorította a helyi népdalkör, az Őrségi Baráti Kar működését. Kezdeményezésére és a Baráti Kör finanszírozásával
jelenhetett meg Nemesnépi Zakál György „Eörséghnek Leírása” c. műve, az első magyar tájmonográfia. 1981. június 26-án
pedig útjára indította az akkor még Őrségi Napokként ismert
rendezvényt, az Őrségi Vásárt, utat mutatva a helyi gazdaságfejlesztés helyes, kívánatos, emberi léptékű irányának. Az idei
Őrségi Vásárt sajnos már nélküle, de lélekben most és a jövőben is mindig Vele ünnepeljük. Település vezetői munkásságát
céltudatosság, haladó szellemiség és az értékek tisztelete jellemezte. Erős, lendületes, de roppant kedélyes személyisége nagy

tettekre sarkallta. Épített társasházat Városszeren és új Óvodát
Kovácsszeren. A fiatalokra és a település jövőjére is gondolt,
amikor kedvezményes áron megvásárolható önkormányzati
telkeket jelölt ki. Külön támogatási rendszert dolgozott ki a
hagyományos építőanyagok használatának ösztönzésére. Elképesztő kurázsival oldotta meg a térség azóta is fájó turisztikai
problémáját, a fürdőzésre is alkalmas vizek hiányát és épített
tavat itt Őriszentpéteren a Disznósi-patak felduzzasztásával.
Aztán hihetetlen ügyességgel úszta meg keményebb büntetés
nélkül a megyei pártvezetés komoly nemtetszését kiváltó bravúrt, hiszen a tó engedély nélkül épült. Sokunknak volt ez az
egyik kedvenc története, amit többé már nem hallhatunk tőle.
Mély érzésekkel, feltétlen odaadással, elhívatottan végezte a
munkáját és ugyanez hatotta át emberi kapcsolatait, barátságait
is. Palatkás Jóska bácsiról olyan színesen és részletgazdagon
tudta felidézni a 40-50 évvel korábbi emlékeit, mintha csak
tegnap történtek volna. Ugyanilyen éles, kristálytiszta emlékeket őrzött élete, munkája minden egyes rezdüléséről is. A magyarázat pedig mindkét esetben csak az lehet, hogy szíve legmélyén raktározta el élményeit és érzéseit a munkájáról és öreg
barátjáról egyaránt. Prém Jenő élete és munkássága pedig Őriszentpéter egyik legfontosabb történetévé vált. Hiszen kedves
lénye mélyen belénk ivódott, keze munkája pedig éke és fontos
része annak az egyetemes folyamatnak, ami az Őrséget egyedi
arculatú, páratlan kulturtájjá alakította. Az Őrség nélküle egészen biztosan nem lenne ma az, ami, legalábbis nem lenne enynyire szerethető. Igazi vezéregyéniség volt, az Őrség újkori
történetének fantasztikus irányérzékkel megáldott legendás,
nagy alakja. Meglátásai, iránymutatásai időtállóak, maradandóak, hiszem, örökérvényűek! Barátságos, nyitott személyisége,
bölcsessége és élettapasztalata mindig erőt és nyugalmat árasztott, harmóniával töltött el beszélgetéseink során. A 80. születésnapját félig meddig meglepetten és nagyon meghatottan töltötte barátai, tisztelői körében az őriszentpéteri irodaház Nagytermében. A köszöntést pedig sok-sok kedves történettel hálálta
meg, amit mindannyian lenyűgözve hallgattunk. A nyolcvanötödiken – kérte nemrég – már ne legyen akkora felhajtás!
Majd a 90-et! Akkor majd újra lehet egy kicsivel nagyobb ünneplés. „De csakis akkor, ha a cehhet felesben álljuk!” – alkudozott kedvesen a saját hátrányára, hiszen örökké úriemberként
viselkedett. Így – igaz, csak nagyon szűk körben – újra előkerültek a régi híres történetek. Nem érződött, hogy már csak
kevés ideje van hátra. Jenő bácsi! Szívünk szerint kívánni szeretnénk Neked égi kerteket, mesés tájakat, erdei rengeteget, no
meg persze egy irányításra és alakításra, formálásra váró közösséget ott fenn, ahol őstehetségedet minden téren tovább kamatoztathatod. Felhatalmazásunk azonban már csak arra szól,
hogy köszönetet mondjunk Neked ezért a felsorolhatatlanul sok
mindenért és végső búcsút vegyünk Tőled, amit Nicolae Labis:
Az öreg erdész c. versének soraival szeretnék megtenni:
„Meglop az idő, s folyton tovaszáll,
terhekkel rak a tűnő tél s a nyár…
De ő nyugodtan tekinthet magába,
mert napról napra gyarapszik kamrája;
kincset terem az erdő fája, bokra,
amit ad neki, azt megszázszorozza,
s ha mennie kell, jön majd az a nap,
ő lesz mindünk közt a leggazdagabb.”
Isten Veled, nyugodj békében!
Őr Zoltán

4

III. évfolyam 2. szám

Őri Hírek
Erdélyen át haza

Tulajdonképpen egy rádióadás volt az apropója annak a teltházas és kitűnő hangulatú rendezvénynek, melyet május 16-án
bonyolítottak le a művelődési házban. 2013. március 3-án a
Kossuth Rádió „Arcvonások” című műsorában dr. Henics Tamás kutatóorvos, fotográfus, amatőr népzenész beszélt kalandos
életéről. A műsorban a riport alanya többször is nagy szeretettel
szólt az Őrségről, Őriszentpéterről, mint gyermekkorának meghatározó színteréről. Sokan hallották ezt az adást itthon Őriszentpéteren, és akkor fogant meg a gondolat, hogy az
„elszármazott gyermeket” meg kellene invitálni egy baráti találkozóra. Vörösné Vadász Gabriella, nyugdíjas tanárnő állt a kezdeményezés élére, és a gondolatot a tettek követték. A szervezésről és az előkészületekről Gabi néni szólt a rendezvényt megnyitó köszöntőjében:
Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a mai,- reményeim
szerint - örömteli estén. Köszöntöm elsősorban a hazahívott és
hazavárt Henics Tamást, családtagjait, zenész-táncos barátait,
ismerőseit. Köszöntöm Őr Zoltán polgármester urat és minden
jelenlévőt.

ségével, nyitottságával, jól tanult, eredményesen sportolt (Ernst
tanár úrral eljutott pl. a szegedi Úttörő Olimpiára, ahol helyezést is elért) és eljegyezte magát a zenével is. Tamás története
szüleivel kezdődött, erről ő maga soha sem feledkezett meg,
tegyünk említést róluk is. Édesanyja Tornyos Márta tanítónő 20
évig tanított a helyi általános iskolában, édesapja Henics Zoltán
agrárszakember 18 évig dogozott a termelőszövetkezetben, annak elnöke is volt. Ő írta meg az őriszentpéteri Őrség Termelőszövetkezet első 20 évének történetét. Mi még tudjuk kik voltak
az ő szülei, nyomuk még él bennünk és településünk történetében. Ezért is vagyunk ma ilyen sokan jelen – üdvözölve egymást
és kiemelten Tamást, a szintén „nyomot hagyó gyermekünket”.
Kívánok hasonló lehetőségeket a jelenben itt élő és tevékenykedő „derékhadnak” is, mert ez megmaradásunk záloga.
A baráti találkozó első részében fotókiállítás megnyitójára került sor. A kalandos életút alatt – a gyermekkor meghatározó
impulzusainak, illetve a hosszú külhoni éveknek köszönhetően
– Henics Tamás egyre mélyebb kapcsolatba került saját kultúrája, ezen belül is a népzene, néprajz, népi kulturális örökség közvetítette értékekkel. Szabadidejében Erdélybe jár, elsősorban
Kalotaszeg és a Mezőség kedvenc tájegységei. Fotóin az ott élő
emberek életét, mindennapjait igyekszik megörökíteni. Az Erdélyben készült képekből nyílt kiállítás a művelődési ház nagytermében. A tárlatot Rimán Lászlóné alpolgármester nyitotta
meg, ő ismertette az alkotó életútját és méltatta munkásságát:
”A kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék, újra meg újra meg nem
szerzi magának.” (Kodály Zoltán)

Köszönetemet szeretném kifejezni Tamásnak és kedves feleségének, valamint barátainak, hogy elfogadták invitálásunkat.
Henics Tamás is gyarapítja azon hazajárók sorát, - és itt a teljesség igénye nélkül említhetném ifj. Tóth Lászlót, Tolvaj Annamáriát, Bedő Andreát, Czikora Istvánt, Kovács Gábort - akikre
büszkék lehetünk, akikre büszkék vagyunk. Persze a helyben
maradók sem kivételek, ugyanis az még csak az igazi nagy kaland, ha valaki helyben próbál megélni, alkotni, teljesíteni, önmagáért és a településünkért. Én változatlanul hiszek az összefogás, a szeretet erejében! Hitem és tapasztalatom szerint kellenek a kötődések a kiegyensúlyozott, élhető élethez.
A szervezőknek is szeretnék köszönetet mondani. Megemlíteném
Szabóné Marikát, Tamás volt osztályfőnökét, iskolatársai közül
a Póczak lányokat, Tamás apjának volt munkatársait:
Tamaskóné Erzsit. Róka bácsit, Törőné Zsuzsit Szalafőről. A
támogatókat sem felejtsem ki: Szemerics Antalnét, Gömbös Mátyást és Kovács Jánosné Mancit, és fő támogatónkat a születésnapos Rimán Lászlóné alpolgármester asszonyt. Nem utolsó
sorban a kedves megjelenteknek köszönöm, hogy elfogadták a
szíves invitálást és jelenlétükkel, batyus szeretetvendégséggel
tisztelik meg a művelődési ház rendezvényét, amelynek vezetőjét
Breszkócs Csillát és munkatársait szintén köszönet illeti. Ne
felejtsük: „Sokat ad az, aki idejéből másokra áldoz…” Gárdonyi szerint: „A gyermek olyan, mint a tavaszi vetés: csupa ígéret!” Ma, egy elszármazott felnőtté vált „gyermekünk” teljesülő
ígéretének lehetünk tanúi.

Dr. Henics Tamás kutatóorvos, fotográfus, amatőr népzenész 15
éves koráig élt Őriszentpéteren. Középiskolába Kaposváron
járt, ott érettségizett, majd a Pécsi Orvostudományi Egyetemen
folytatta tanulmányait. Az egyetemen a diákkörös tudományos
munka hatására döntött úgy, hogy a klinikai orvoslás helyett a
kutatást választja élethívatásként. Friss diplomásként kerül az
Egyesült Államokba, majd a ”tanoncévek” után hazatelepül, de
a kutatásai pár év múlva újra az Államokba szólítják. 2001-től
Bécsben, a biotechnológiai kutatások egyik jelentős középeurópai centrumában dolgozik. Szabadidejében Erdélybe jár,
évente 5-6 alkalommal, elsősorban Kalotaszeg, Mezőség, illetve
e tájegységek szórvány magyarságának, falvainak, mindennapi
életének, szokásainak, zenéjének, fotódokumentálásával foglalkozik. Apai ágon burgenlandi horvát gyökerekkel bír, zenészként
ápolja a burgenlandi horvátság zenei-táncos örökségét a bécsi,
Kolo Slavuj Együttesben. Létre hozta és közel 10 éve, szervezi
fogadott falujában, a szigetközi Mecséren a régió kiemelkedő
népzenei és néptáncos kulturális seregszemléjét, a Ladikos fesztivált.

Henics Tamás, a fotográfus: Gyönyörűek ezek a fekete-fehér
fotók, szinte az egész Erdély benne van. A fényképezés szinonimája a magyar nyelvben: a megörökítés, a tünékeny világ megőrzése, annak, ami volt és mára már a múlt, bármilyen közeli.
Nagyon jó, hogy egy ilyen komoly, a hagyományok ismerete,
szeretete mellett elkötelezett ember szemével nézhetjük a képeket. A falusi világ szeretete, a helyben élők megbecsülése, a régi
hagyományok szerint élők megörökítése Tamásnál belső indíttatás. A gyermekkorából fakad, az itt, az akkor még zártabb közösségben eltöltött időből ered, mondhatni apai örökség. Hiszen
édesapja is becsülte és segítette a vidéki embereket, hangot talált velük, észrevette, orvosolta a bajaikat, osztozott örömükben,
bánatukban. Nagy és fontos dolog ez az életünkben. Követendő,
Tamás, aki már általános iskolás korában kitűnt színes egyéniszemélyes példa. Értéket őriz, értéket teremt, értékrendet >>
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mutat. Évtizedes munka van a képekben, megannyi koncert,
fesztivál, táncházakban töltött idő. A népzene, a táncházak világa, az arra fogékony művészi meglátással dolgozó fotósnál
elgondolkoztatásra késztet, ahogy apák a fiúkra örökítik a tudásukat, átadják azt, a népi hagyományok művelésének szeretetét. Nagyszerű, hogy vannak Henics Tamások, akik hisznek,
tesznek ezekért az eszmékért, hogy a régről ránk maradt hagyományok tovább élhessenek.
Henics Tamás az amatőr népzenész brácsás: Egyetemista korában beszippantotta a táncház mozgalom, Pécs sokszínű kulturális élete. Az Erdélyben megtapasztalt élő népi kultúra hatására a klasszikus zene után elkezdett népzenét tanulni, a brácsa a
hangszere. Beszélt anyanyelvünk mellett a zenei a táncos anyanyelv számos olyan érzést hordoz, amit nem tudunk szavakkal
kifejezni, aminek kifejezésére kevés a nyelv. Nincs is szükség
ilyenkor szavakra. Az együtt muzsikálás, a tánc, a kézműves
dolgok szépsége hallatszik, érződik, látszódik. Nincs szükség
magyarázatokra, ez az életérzés egyszerűen nagyszerű. Hálásak lehetünk, hogy ez a sok élmény, szépség, dokumentálva van,
Erdély és több magyar helyszín után hazajött az Őrségbe.
Rimán Lászlóné a kiállítás megnyitó és az alkotót méltató beszédének végén Henics Tamás könyveit ajánlotta elolvasásra a
jelenlévőknek. Az „Apák és fiúk”, valamint „A juhmérés Visában” című kötetek a kutatóorvos „erdélyi falvainak” életét mutatják be. Utóbbi könyvből több tucatot is hozott magával a
szerző, melyeket dedikált és ajándékba adta őrségi barátainak.
Az est Henics Tamás köszöntőjével folytatódott: – Bármely
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megnyitót a soproni Fajkusz banda zenéje színesítette, melynek
brácsása Henics Tamás volt. Muszka Ilona és György igazi
ornamentikus kalotaszegi, mérai táncokat adtak elő. Róluk tudni kell, hogy jelenleg Győrszentivánon élnek, a népművészet
mesterei, és sok száz gyermek köszönheti tánctudását nekik. A
rendezvény kötetlen része késő éjszaka ért véget, de még így is
kevés volt az idő a baráti találkozásokra, beszélgetésekre, nosztalgiázásra. Osztálytársak, iskolatársak, barátok, ismerősök,
valamint a szülők kollégái, munkatársai szinte egymásnak adták Henics Tamást. Mindenki szeretett volna pár szót váltani
vele, és talán jutott is mindenkinek pár szó. Akiknek mégsem,
azoknak jó hír, hogy Henics Tamás ígéretet tett arra, hogy hamarosan, már az idei Tökfesztiválra ismét ellátogat gyermekkora helyszínére az Őrségbe, Őriszentpéterre. Kálmán György

Találkoztak a reformátusok
Az Őrségi vásárt követő héten került lebonyolításra Őriszentpéteren a Református Egyházi Napok a Dunántúlon (REND) elnevezésű rendezvény. Az eseményt 2004 óta rendezik meg a
hazai reformátusok. Az alapötlet Németországból származik, tudtuk meg Szakál Péter esperestől, az Őrségi Egyházmegye
első emberétől: Dr. Márkus Mihály nyugalmazott püspök egy
németországi látogatása során vett részt az ott évente sorra kerülő „Kirchen Tag” elnevezésű eseményen, majd hazatérve
vetette fel egy hasonló rendezésének gondolatát. 2004-ben volt
az első, az idei a 6. a sorban. A Dunántúli Református Egyházkerülethez tartozó egyházmegyék egymás után kétévente voltak
házigazdái a találkozónak. A Pápai a Somogyi, a Tatai és a
Mezőföldi Református Egyházmegyéket követően az Őrségi
Egyházmegye kapta meg az idén a rendezés jogát. Győr, Kaposvár, Komárom, Pápa és Székesfehérvár után Őriszentpéter
az ötödik város, ahol randevúztak a reformátusok. Az Őrségi
Református Egyházmegye a Dunántúli Református Egyházkerület területileg legnagyobb, ám lélekszámát tekintve a legkisebb egyházmegyéje. Az egyházmegye névadó tájegységének
„fővárosát” Őriszenpétert választották a találkozó helyszínéül,
mivel itt és a környező településeken nagy számban élnek református hívők – mondta Szakál Péter, majd azzal folytatta,
hogy nem döntöttek rosszul. Őriszentpéter és az Őrség jó házigazdája volt az eseménynek. A háromnapos rendezvényre több
mint 6200–an regisztráltatták magukat. Sokat mondó adat még
az is, - tudtuk meg az esperes úrtól - hogy a három napon tartott
istentiszteleteken 1.350 000,- forint perselypénz gyűlt össze.
Ezt az összeget egy nemes célra, templom felújításra ajánlják
fel. Ukrajnában Kárpátalján, a Beregszászi járásban, Munkácstól 22 kilométerre van egy település, Rafajnaújfalu. A 95 százalékban magyarok lakta kis falu református temploma, - amely
1828-ban épült klasszicista stílusban - leromlott állapotban van,
ennek a renoválásához kívánnak hozzájárulni. A református
találkozóval kapcsolatos első visszajelzések pozitívak voltak az
idelátogató vendégek részéről. A bőséges programkínálat, a
színvonalas kulturális bemutatók, az őrségiek vendégszeretete
és a csodálatos vidék emlékezetessé teszik mindenki számára
az idei eseményt. A REND teljesítette küldetését. A református
fesztivál egy olyan seregszemle volt, ahol a találkozás mellett
lehetőség nyílt az elcsendesedésre is. A nyitottság a programsorozat fesztivál jellegéről árulkodott, és ez tetten érhető volt
abban, hogy az egyházi alkalmak mellett más műfajok is képviseltették magukat. Szakál Péter esperes elmondta még, hogy
köszönet illeti Őriszentpéter önkormányzatát, amiért felkarolták a rendezvényt. A reformátusok következő találkozójára
2016-ban Zánkán kerül sor.
Kálmán György

szegletében is voltam a világnak, mindig is büszke voltam arra,
hogy őrségi vagyok – kezdte mondandóját, majd arról beszélt,
hogy tisztában van vele, hogy a nagy érdeklődés részben a szüleinek is szól, ám bízik abban, hogy ő is hozzá tud tenni valamit ahhoz, hogy e találkozás mindenki számára emlékezetes
maradjon. Külön köszönetét fejezte ki a szervezőknek az önzetlen segítségéért, valamint családjának, hogy támogatták eddigi
tevékenységét. - A gyermekkor meghatározó mindenki életében. Az idilli környezetben lévő emberi közösségnek, és a tanáraimnak sokat köszönhetek, ők indítottak el az utamon. Az Őrségben tapasztalható volt még az igazi falusi lét, amelyben nagyon-nagyon jó volt gyermeknek lenni. A gyermekkor adott
még mást is, kialakult a hagyományokhoz, a közösségekhez, az
örökséghez, az emberi kapcsolatokhoz való viszonyom, amelyet később még Erdélyben is megleltem – folytatta Henics
Tamás, majd a fotókról ejtett pár szót. - A képek a mezőségi és
a kalotaszegi tájakon készültek. Az ott élők emberek életét mutatják be, köztük élve, beállítás nélkül. Így igazán hitelesek az
ottani mindennapok történései, - tudtuk meg tőle. A kiállítás /A református találkozóról készült fotó-montázs a 7. oldalon./
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Két éves a termelői piac
Majdnem napra pontosan két évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit
Őriszentpéteren a termelői piac. Régóta dédelgetett álma valósult ezzel meg ezzel az önkormányzatnak. Nem volt egyszerű a
feladat az indulás. Számtalan szakhatósági engedélyre volt
szükség, és sok, jogszabályokban előírt feltételnek kellett megfelelni ahhoz, hogy ma a sportpálya mellett kialakított piactéren
helyi és környékbeli termelők kínálhassák portékáikat. Már a
kezdeti időszakban bebizonyosodott, hogy jó döntés született.
A piac amellett, hogy lehetőséget kínál a helyben megtermelt
áruk értékesítésére, és ellátási igényt elégít ki, még turisztikai
attrakciónak is számít. A turistaszezonban egyre több vendég
látogat el oda, hogy a tájegységre jellemző, egészséges termékeket vásároljanak. A kiskertek zöldségeitől a tökmagolajig, a

Az őriszentpéteri képviselő testület nemrégiben tartott ülésének
napirendjén szerepelt az Őriszentpéteri Rendőrőrs 2013. évi
beszámoló jelentése. A jelentés az őrs illetékességi területén a
települések közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
szólt. A beszámolót Kovács László rendőr alezredes, őrsparancsnok készítette, aki kollégájával, Pongrácz Csaba rendőr
főtörzszászlós, szolgálatparancsnokkal együtt részt vett a testületi ülésen. Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően ugyancsak részt vett a tanácskozáson Szendrődi Barnabás rendőr
alezredes, rendőrségi főtanácsos, a körmendi kapitányság vezetője. A képviselők elé került írásos előterjesztést Kovács László
őrsparancsnok röviden szóban is kiegészítette. Elmondta, hogy
az őrs szervezeti struktúrája a 2013-as évben nem változott, az
állománytábla 100%-osan feltöltött. A kis létszám ellenére az
őrs állománya megfelelt a folyamatosan változó bűnügyi és
közrendvédelmi helyzet támasztotta feladatoknak. A 2013-ban
91 bűncselekmény vált ismertté, amely összességében az előző
évihez képest 36%-os csökkenést jelent. Az ismertté vált bűncselekményeket és felderítési eredményességüket értékelve
megállapítható, hogy az őrs működési területének közbiztonsága stabil, súlyos, a közvéleményt negatívan befolyásoló esemény nem történt. Ha a bűncselekmények strukturális megoszlását vesszük figyelembe, akkor megállapítható, hogy a rendőrőrs működési területén a megélhetési bűnözés jeleit mutató
kisebb súlyú és kárértékű bűncselekmények a meghatározóak.
Voltak ugyan nagyobb értékre elkövetett bűncselekmények is,
amelyekre jellemző volt, hogy az elkövetői körük máshonnan
származott. Az őrsparancsnok elmondta még, hogy 9 polgárőr
egyesülettel tartják a kapcsolatot, közülük az őriszentpéterivel
példaértékű az együttműködésük. A turisztikai szezon beindulásával a rendezvénybiztosításokról is szó esett. A legnagyobb
kihívás mindig is az Őrségi Vásár lebonyolítása volt. Szerencsére egy jogszabályi változás az idén már lehetővé teszi, hogy
eredményesen lehessen eljárni a vásárban megjelenő és engedély nélkül árusítók ellen. Ennek az önkormányzatnál is nagyon örülnek, mivel az egyik legnagyobb gondot jelentette
évek óta. Szendrődi Barnabás kapitányságvezető pozitívan értékelte az őriszentpéteri rendőrőrs tevékenységét. Az őrs állománya nemcsak az illetékességi területükön, hanem a járási
székhelyeken is látott el járőrszolgálatot. A kapitány a térfigyelő kamerarendszer bűncselekmények felderítésében nyújtott
szerepére is kitért, biztatva az önkormányzatokat az ilyenek
pályázat útján történő beszerzésére. Kálmán György

mézektől a házi lekvárokig, a gyümölcsszörpöktől a gombáig
minden megtalálható itt, ami szem-szájnak ingere. A két év
alatt a piac infrastrukturálisan is fejlődött. A kezdeti asztalon
történő árusítás után, ma már 20 nyári és 8 téli pavilonban kínálják a portékát az eladók. Ezeket az önkormányzat pályázat
útján nyerte, és állította „hadrendbe” az idén. Szükség is van rá,
hiszen a kezdeti 8-10 árus után ma már több mint húszan árul-

nak itt szombaton délelőttönként. Aki ide kilátogat, nemcsak
bőséges kínálatot, hanem jó kedvet, vidámságot is megtapasztalhat. A termelők a két év folyamán igazi közösséggé formálódtak. Nem vetélytársai, hanem barátai lettek egymásnak.
Mindennaposak köztük a szakmai eszmecserék, rendszeresen
látogatják egymás portáit. Őr Zoltán polgármester és az önkormányzat szívügyüknek tekintik a termelői piacot, és igyekszenek minden segítséget megadni nekik. Nagyobb rendezvényeken, mint az Őrségi Vásár, vagy a Tökfesztivál, a termelői piacosok helypénz nélkül árulhatnak. Megjelenésük ezeken az
eseményeken kuriózumnak számít, színesítik azokat. Őriszentpéteren a termelői piac teljesíti és betölti küldetését.
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Számtalan kulturális és szórakoztató program várta az Őrségbe,
Őriszentpéterre érkezőket a pünkösdi hosszú hétvégén. Közülük
a legnagyobb múltú, és a legnagyobb érdeklődést kiváltó esemény az idén is a Virágzás Napjai Fesztivál volt, amelyet már a
21. alkalommal rendeztek meg. Sülyi Péter az Őri Alapítvány
kuratóriumának elnöke, az őriszentpéteri Teleház vezetője, a
fesztivál főrendezője a nyitónapon tartott sajtótájékoztatón több
örömteli hírről is beszámolt. Elmondta, hogy közel húsz évet
kellett arra várni, hogy megújuljon a rendezvényeknek helyt adó
malomépület és a hozzá tartozó épületek. Jelenleg három vasat
is tartanak a tűzben, három sikeres pályázatuk bonyolódik éppen. Egyik épületükből kerékpáros pihenőt, kerékpártárolót,
kerékpárszervizt alakítanak ki, amely a térségbe biciklivel érkezők kényelmét szolgálja majd. Egy másik projekt keretein belül
megújul a malomépület, és annak hátsó részén egy helyi termékeket értékesítő boltot alakítanak ki. A harmadik sikeres pályázatuk eredménye pedig a látogatóközpont kialakítása. Az épületben központi fűtést szereltek, korszerűsítették az informatikai
rendszert és a kiállítóhelyeket. Ez utóbbi beruházás egy új helyzetet teremtett, - mondta Sülyi Péter - hiszen azzal, hogy a malomépület fűthetővé vált, egész évre lehet programokat szervezni az itt kialakított látogatóközpontban. Program szervezésében
pedig már nagy gyakorlatra tettek szert. Ezt mi sem bizonyítja
jobban, mint az idei Virágzás Napi rendezvénysorozat, és annak
látogatottsága. A fesztivál nyitó hangversenyén, pénteken az
őriszentpéteri művelődési házban a Zala Szimfonikus Zenekar
adott nagyszerű koncertet. A zenei fellépők közt volt még töb-

horgonyzott nálunk. Nem csodálkoznék, ha csodálkoznál. Én
is ezt teszem, folyamatosan,
mióta egyszer körülnéztem, és
itt
találtam
magam
Hétrétországban. (Ennek már
13 esztendeje. Hétrétország
azóta Hétrétország.) Ez persze
egy virtuális ország, de még
mindig jobb, mint némely nem
virtuális. Momentán itt vagy Te
is, virtuálisan betoppanó, és
máris megütötte füledet a
Csönd. Hétrétország csöndje.
Igen, ez a specialitásunk. Kell is
ez. Különben mivel tudnánk
túlkiabálni a környező fesztiváltól harsány, lármás Valódiát? (Nézz csak körül, akár itt,akár
túl…) Szemhunyorítás, hümmögés (szinte látom): „Na jó, mi van
még ebben a híres kis Hétrétországban?” Mindenekelőtt tágasság, erdei zöld, fűszál hegyén ringatózás, magas égen felhőfutás,
szárnyvillanás, domboldalon szabad szellő, virágos rét, szám szerint 7 – egyébként számtalan. Van
még Pajtaszínház, régi Malom,
enyészettől visszahódított, új funkcióval megtöltött közösségi terek
(még ha vakolat nem is mindenhol
folytonos vagy hibátlan). Aztán itt
vannak a környék falvainak apró
templomai, melyek évszázados
csendet halmoztak fel, és most
zenére áhítoznak. Szerek, porták,
műhelyek és műtermek, szívélyes
emberek – a Vendégváró Nyitott
Porták! Lakhelyek és történetek, megőrzött sorslenyomatként.
Csupa olyasmi, ami máshol nincs. Ezért érdemes idejönni. De
nem ígérek semmit. Önmagában mindez csak szóvirág. Kellesz
hozzá. Nélküled minden ott marad, fölfedezetlen, a térkép túlsó
oldalán.
Kálmán György - Sülyi Péter

bek közt „Egy Kiss Erzsi Zene” elnevezésű formáció, a Kobzos
együttes és Szokolay Dongó Balázs népzenész. A kercaszomori
református templomban Gyermán Júlia és Vedres Csaba adtak
hegedű-orgona koncertet. Ismét lehetőséget kaptak a fiatal zenészek a bemutatkozásra, volt filmvetítés, előadói est, és gondolkodó együttlét is. Érdekes volt megfigyelni, hogy milyen sokan
érkeztek gyerekekkel. Tehették, mivel a rendezők már hosszú
évek óta figyelnek arra, hogy itt ilyenkor minden korosztály, így
a gyerekek is, találjanak maguknak hasznos elfoglaltságot. Míg
a szülők az előadásokon vettek részt, a gyerkőcök játszóházban,
vagy éppen kézműves foglalkozásokon töltötték az idejüket.
Mivel az időjárás is kegyeibe fogadta a virágzást, az idén ismét
sikeres volt az „emberi találkozó a művészetek fényénél”.

Európai béketúra

Az Európai Béke Túra 2014. július 28-án indul Bécsből az I.
Világháború 100 éves évfordulóján azért, hogy hat európai ország érintésével, 550 km megtétele után megérkezzék Triesztbe.
A résztvevők 23 nap alatt teljesítik a távot. Az EPW egyik magyarországi állomáshelye Őriszentpéter, ahova augusztus 5-én
érkezik meg az első turnus és ezt követően érkezik még naponta
20-30 angol anyanyelvű túrázó főként az Egyesült Államokból,
Kanadából, az Egyesült Királyságból és Ausztráliából. A rendezvényről jelent már meg hír a New York Times utazási mellékletében és a Wall Street Journalban is. Ez nem kis reklámlehetőséget jelent Őriszentpéternek és az Őrségnek és természetesen akár komolyabb bevételt is a turizmus szereplőinek. A szervezők elképzelése szerint a jövőben 2 hónapos lesz a túra időtarÜdvözlet a térkép túlsó oldaláról!
tama a mostani két hét helyet és egy EU-s pályázat segítségével
Kedves Lapforgató (sorok között is) Olvasó! Vedd úgy, hogy
az út állomásainak a turisztikai infrastruktúráját is szeretnék
képeslapot kaptál. „Üdvözlettel Hétrétországból: abból a jeles
fejleszteni a résztvevő önkormányzatok segítségével. Őr Zoltán
alkalomból, hogy figyelmed szélfutta bárkája egy pillanatra le-
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Hétköznapi csoda

Az idén tavasszal már harmadik alkalommal rendezte meg az
Őriszentpéteri Ifjúsági Egyesület a „Hétköznapi csoda” elnevezésű tehetségkutató, tehetséget bemutató, tehetséget ápoló rendezvényét. Mihály Klaudia az egyesület vezetője elmondta,
hogy az elmúlt évek sikerein felbuzdulva rendezték meg az
idén is az eseményt a helyi művelődési házban. Versmondók,
énekesek, zenészek, színjátszók mutathatják meg az ilyen alkalmakkor a tudásukat, és egy kiállítás keretein belül képzőmű-

vészeti alkotások is megtekinthetők. Az este folyamán színpadra léptek, Bodonczi Orsolya, Bodonczi Emese és Mihály Sára
versmondók. A Szentgotthárdról érkező Enjoy táncegyüttes
latin-amerikai standard és show-táncokkal szórakoztatták a
közönséget. Saját szerzeményeit adta elő Varga Bence, a népszerű szentgotthárdi zenekar, a Zsaporozsec énekes-gitáros
zeneszerzője. A rábagyarmati Kóbor Zsóka kedvenc dalaival
érkezett a bemutatóra. Az énekes gitáros lány a szentgotthárdi
„Megacsillag” győztese volt. A színjátszókat a helyi Tritikálé
Társulat képviselte. A 2004-ben alakult együttes az
„Elvonókúra” című darabjával nagy sikert aratott. A kiállításra,
amelyet Tóth László művész tanár nyitott meg, az intézmény
klubjában került sor. Itt Major Flóra, Pongrácz Tímea, Németh
Marcell, Herczeg Csaba, Tóth Dávid és Tóth Gergely alkotásait
lehetett megtekinteni. Az egyesület vezetője arról is beszélt
még, hogy a nagyszámú támogatók nélkül nem jöhetett volna
létre esemény. Köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik valamilyen formában segítették a rendezvényüket. Az egyesület
jövőre is szeretné megrendezni a tehetségkutató bemutatóját.

Iskolások kulturális bemutatója
Hagyománnyá vált Őriszentpéteren a minden év májusában
megrendezésre kerülő Kulturális bemutató, ahol a helyi általános iskola tehetségei mutatkozhatnak be a nagyérdemű előtt.
Az órákon kívül a diákok szakkörök, énekkar, citerazenekar
munkájában vesznek részt, az alsó tagozatosok néptáncot is
tanulnak, így a műsor összeállításakor színes volt a repertoár.
Az utóbbi években saját készítésű „mestermunkák” is megtekinthetők a bemutató alkalmából. A Mestermunkákat szintén a
kulturális bemutató keretében mutatták be a tanulók. A fűzött
gyöngysoroktól a fonalból, fából készült tárgyakon át a kutyakiképző makettig sok ötletes dolog született. Az efféle kézműves munkák ízelítőt adnak az iskolában folyó kreatív munkáról,
és mindig osztatlan sikert aratnak a közönség körében. A műsort a hagyományokhoz híven a citerások nyitották meg, majd
ezt követően a költészet napjáról emlékeztek meg az alsó és
felső tagozatos tanulók. A második osztályos Pivonka Panna,
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az 1-2. osztályosok versmondó versenyének győztese, Petőfi
Sándor Arany Lacinak című versét szavalta el. A bábszakkörösök ebben az évben a Pipe kisasszony című mesejátékot játszották el. Iskolánk hírnevét öregbítette Tornay Nóra a vasvári
Arany János versmondó versenyen, ahol kiemelt aranyérmet
szerzett, közönségünket pedig Lászlóffy Aladár Szamarika
című versével örvendeztette meg. Az alsó tagozatosok rábaközi
csárdásokból álló néptáncprodukcióját lelkesedéssel fogadta a
hallgatóság. A tánc után ismét vers következett, ezúttal a negyedik osztályos Dömötör Máté szavalt a pódiumon, aki Petőfi
Sándor Falu végén kurta kocsma című versét adta elő. A színjátszók produkciója idén is nagy sikert aratott, a rátóti csikótojás örökzöld története csalt mosolyt a nézők arcára. A kisfilmek előtt a harmadik és negyedik osztályosak tánca színesítette
a műsort. Egy viszonylag új műfajban, a kisfilmekben is tehetségesnek bizonyultak tanulóink. Két nyolcadik osztályos lány,
Kapornaky Veronika és Kovács Luca emlékezetes alkotásokkal
készült a természetről és Tóth János fazekasmester munkájáról
a bemutatóra. Műfajnál maradva, de más vizekre evezve a
matematikaszakkörösök is előrukkoltak egy frappáns filmmel,
„Matekszakkör és az elbuherált idő” címmel. A versek sorában
Bodonczi Emese következett, aki egy mosolyogtató történetet
mesélt el Tök Magdáról. Emese ezzel a produkcióval az Arany
János versmondó versenyen bronz díjat szerzett. A jó hangulatú

este zárásaként az énekkar klasszikus Mozart-darabokkal köszönt el a közönségtől. Ezúton is gratulálunk minden résztvevő
tanulónknak a színvonalas produkciókhoz és a szemet gyönyörködtető „mestermunkákhoz”!
Pátiné Horváth Ilona

Városi gyermeknap
Az elmúlt évek hagyományaihoz hasonlóan az idén is megrendezték a Városi Gyereknapot Őriszentpéteren. Duplán ünnepelhettek a kisváros gyerkőcei, hiszen előtte pénteken is gazdag
programot kínált az őrségi egészségnap. Előbbi rendezvény
pályázati támogatásból valósult meg, míg utóbbira példamutató
összefogással került sor. A város önkormányzata, művelődési
háza és a helyi egyesületek és civil szervezetek hozták tető alá
a rendezvényt az idei esztendőben is. A már-már nyári kánikulát idéző időben a tűzoltók fecskendős bemutatója és rögtönzött
locsolása jólesett. A sportpályán légvár és óriáscsúszda volt
felállítva, a fák nyújtotta árnyékos részen pedig bűvész produkció várta a gyerekeket. Ügyességi sor-és váltóversenyen az
izmokat, a szimultán sakkversenyen az agyat lehetett megdolgoztatni. Nem maradhatott ki a programokból a kézműves foglalkozás, és az arc és hajfestés. Fazekas Máté gyermek discója
adta mindehhez a kellemes zenét. Jutott a támogatók jóvoltából
jégkrém is a lurkóknak, aki pedig megéhezett, a családi sütögetés közben elkészült falatokkal csitíthatta éhségét.
K.Gy.
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lett, és ugyancsak 5. helyezést ért el Móczó András 800 méteren. A lányok egyéni versenyében Farkas Réka 800 méteren 8.
A 2013/2014-es bajnokság volt a 10., amelyet zsinórban a me- helyen ért a célba. A diákolimpia atlétika egyéni versenyének
gyei másodosztályban töltött Őriszentpéter labdarúgócsapata. A
jubileumi szezon azonban nem sikerült valami fényesen, sőt a
szerzett pontok tekintetében most volt a leggyengébb a csapat
teljesítménye. A gárda a 16 csapatos mezőnyben a 14. helyet
szerezte meg. 6 győzelem és 7 döntetlen mellett 17 alkalommal
vereséggel hagyták el a pályát a focisták. A szerzet 24 pont a
legkevesebb azóta, mióta ismét a másodosztály tagja az együttes. Még az első évben is, - amikor a csapat a 14. kieső helyen
végzett – több pontot, szám szerint 27-et sikerült gyűjteni. Különösen a tavaszi szereplés nevezhető katasztrofálisnak. Az
őszi 19 pont mellé ekkor mindössze 5 (!) pontot sikerült gyűjteni. Ebből hármat idegenben, és kettőt (!) itthon. A két időszak
közötti kontrasztot talán az mutatja a legjobban, hogy míg őszszel veretlen tudott maradni hazai pályán a csapat, addig a tavaszi szezonban nyeretlen lett, és mindössze két döntetlenre telt
az erejéből. A csoportban a legkevesebb gólt lőtték, 35-öt,
amely épphogy csak meghaladja a mérkőzésenkénti egygólos
átlagot. Szerencsére a hátsó alakzat tartotta magát, így az megyei döntőjén III. korcsoportban Albert Virág 600 méteres
együttes igazi nagy vereséget csak kétszer szenvedett el, jel- síkfutásban 2. lett, IV. korcsoportban Farkas Réka 800 méteren
lemzően ezeket is a pontvadászat második felében. Ráadásul szintén 2. lett és Móczó András ugyanezen távon elsőként ért
tavasszal - az azóta már ismert - morális és pénzügyi problé- célba. Az első helyezett Móczó András és Albert Virág, mert
mák sújtották az egyesületet, melynek árnyékában nem is lehe- elérte a meghívási szintet, ők szerepeltek eredményesen az ortett jobban teljesíteni. Mihály Ferenc elnöknek ezt az időt szin- szágos versenyen Budapesten a Puskás Ferenc Stadionban. A
te magának kellett levezényelnie. Tette ezt becsülettel. Az ön- diákolimpia mezei futóversenyének megyei döntőjén III. korkormányzat a pénzügyi nehézségek megoldásában igyekezett csoportban Albert Virág a 3. helyen ért célba. A IV. korcsoporsegítséget nyújtani a csapatnak, ám az egyéb gondokat nem tos lányok csapata pedig 2. helyezett lett (Farkas Réka, Nagy
vehetett a vállára. A gyenge teljesítmény ellenére a csapat to- Nikolett,az országoson Pörs Zsuzsanna helyette, Laczó Éva,
vábbra is a másodosztály tagja maradt. Sajnos az utánpótlás Cseh Gabriella, Dancsecz Alexandra összeállításban). Az orkérdése még mindig nem oldódott meg megnyugtatóan. Az U- szágos döntő Gödöllőn került megrendezésre, ahova Albert
21-es gárda úgy végzett az utolsó helyen, hogy nem tudott mér- Virág és a IV. korcsoportos csapat jutott. Gratulálunk az iskolákőzést nyerni a bajnokság során, csupán egy árva döntetlenre soknak a sportsikerekhez. Velencén sporttáboroznak az idén az
futotta a fiatalok erejéből. Az idén csupán egy pontot vontak le, őriszentpéteri iskola diákjai. Több mint negyven diák, utazott el
- ellentétben a tavalyi 4-gyel - a felnőtt csapat eredményéből az július közepén a Velencei tó partjára. A fürdőzés és pihenés
utánpótlás gárda létszámhiányos kiállása miatt. Ezt talán lehet- mellett gyalog- kerékpár- és kenu túrákra is sor kerül és terméne pozitívumként említeni, ám ne tegyük. Sarkalatos pontja az szetesen sokat sportolnak a gyerekek. Szépné László Valéria
utánpótlás nevelése az egyesületeknek. Ahol erre komoly energiát fordítottak, ott a felnőtt csapat jövője is biztosított. Csak
bízni lehet abban, hogy az augusztusban kezdődő 2014/2015-ös 2014. július 26-án este 8 órától a Tritikálé Színjátszó csoport
bajnokságban jobban szerepelnek az őriszentpéteri focisták fellépése Szalafőn, amelyre mindenkit szertettel várunk. Darab
címe: Az alkohol öl. Augusztus 9-én immáron harmadik alkaszurkolóik örömére. K.Gy.
lommal kerül megrendezésre a Kulináris Kavalkád elnevezésű
főzőverseny. A programon csapatok mérhetik össze főzési tudományukat. „Aroma mestere” címért folyik a verseny, illetve
A kisiskolák diákolimpiai sportversenyében kézilabda sportágŐrségi édességek díjazása is sorra kerül. Ezúton is szeretettel
ban a megyei döntőn az őriszentpéteri lányok a dobogó harmahívunk és várunk mindenkit. Augusztus 17-én Reszneken, audik fokára állhattak fel. Atlétika sportágban a megyei versegusztus 30-án Magyarlakon kerül sor az idei Parasztolimpiára.
nyen a fiú csapat 4. a leány csapat harmadik helyezést ért el. A
Az egyesület csapata mindkét helyen részt vesz a megméretteSVÉD- váltók is jól szerepeltek. A Horváth Denton, Röszler
tésen. Szurkolótábor jelenlétére számítunk! Szeptember 6-án
Márton, Hári Szilárd, Móczó András összeállítású fiú csapat a
kirándulást szervezünk a szlovéniai Bledi-tóhoz, illetve Auszt2. helyen, míg a Balogh Cintia, Nyári Luca., Ozsváth Júlia.
riába. A buszon még pár hely szabad, aki kedvet érez a kiránFarkas Réka leány csapat az 1. helyen ért a célba. Ugyanezen
duláshoz jelentkezzen az egyesület vezetőjénél. Programjainversenyen egyéniben is taroltak az őriszentpéteriek. A III. korkon mindenkit szertettel látunk.
csoportban a lányoknál Albert Virág, a fiúknál Iván Levente
aratott győzelmet 600 méteres síkfutásban. A IV. korcsoportŐri Hírek
ban a lányoknál Farkas Réka, a fiúknál Móczó András ért első
Őriszentpéteren élők lapja Megjelenik : negyedévente
helyen célba. A négy egyéni első helyezett, valamint a leány
Kiadja: Őriszentpéter Város Önkormányzata
svéd-váltó jutott az országos versenyre, mely Debrecenben
Szerkesztőség: Kálmán György, Őr Zoltán, Őr Péter,
kerül megrendezésre június 19-21. között. Itt a leány svédváltó
Fotó: Kemencei Ilona
és az egyéni versenyzők is bekerültek az „A” döntőbe. A láCím: Őriszentpéter,Városszer 106. Tel: 94/548-050
nyok végül a 7. helyen végeztek. Iván Levente 600 méteren 5.
Nyomdai munkák: VASPRINT Kft.

Tíz bajnoki év a második vonalban

Őriszentpéterért Egyesület hírei

Iskolai sporteredmények
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Felső sor(balról-jobbra): Gaál Lajos, Móczó András, Hári Szilárd, Nagy Róbert, Forgács Sámuel, Krizsai Dominik, Kercsmár
Kristóf, Röszler Levente Középső sor: Róka Dávid, Szabó Szabolcs, Reisz Viktória, Nagy Nikolett, Németh Ibolya
(osztályfőnök), Horváth Amarillisz, Kulcsár Boglárka, Dancsecz Alexandra, Csikós Richárd Alsó sor: Molnár Erzsébet, Balogh
Letícia, Kovács Luca, Doszpoth Hanna, Cseh Gabriella, Pörs Zsuzsanna, Farkas Réka, Kapornaky Veronika, Orbán Virág

Szép korúak köszöntése Őriszentpéteren
Mindig nagyon
szép és kellemes
feladat, amikor a
polgármester úr
társaságában
felköszöntjük jó
szívvel, szívesen
városunk
90
éves lakóit. Írni
róla egy kicsit
nehezebb,
hiszen mindenhol
más és más, de egy dolog közös, a szeretetteljes légkör, a torta, a kedves fogadtatás. „Mikor múlik el a gyermekkor? S mikor az ifjúság? S az élet? Észre sem venni” Radnóti Miklós
örökérvényű szépséges szavai jönnek segítségemre akkor, ha
kisvárosunk 90 éveseinek köszöntésére keresem a szavakat.
Gyorsan, túlságosan is gyorsan múlnak el felettünk az évek,
ezért is nagyon tanulságos beszélgetni
a szép kort megért emberekkel és
gyerekeikkel. Sántha Rezső bácsiéknál az unokája is ott volt, kellemes, jó
hangulatú beszélgetéssel gyorsan
elszaladt az idő. Páti Gyuláné édesanyjának a köszöntésekor előkerültek
a régi és új fényképek, albumok, történések sora. Szabó Gyuláné, Margit
néni, aki Gyimesbükkön született,
lánya, unokája és pici dédunokája
társaságában várt bennünket. Jó volt

látni a régi képeken,
fiatalon,
szépen az ottani
hazai ruhájában.
Az emlékezés, a
bizalom
megnyilvánulása
mindig feltöltődést jelent annak
is akit köszöntenek, és annak is
aki
köszönt.
Fontos dolog az életünkben az egymásra figyelés, megtisztelve
ezzel az ünnepeltet és a családot. Sokkal több beszélgetésre
lenne szükség, a régi történések, tapasztalatok nem vesznének
el. Amikor egy-egy ilyen alkalom után hazamegyek, mindig
eszembe jut, hogy dokumentálni kellene, vagy legalább is lejegyzetelni az utódoknak, bízva abban, hogy egyszer még értékesnek találják, lesz rá idejük, hogy elolvassák. Milyen volt az életük? Küzdelmes, boldog, egyszerű, békés? Hogyan is
éltek? Köszönet az évekért, köszönet az
időseknek az értünk, a településünkért
végzett munkájukért, azért, hogy vannak. Tiszteletreméltó, hogy itt maradtak
Őriszentpéteren az Őrségben, hazánknak
ezen a szépséges, de könnyű kenyeret
ma sem adó tájegységén, s próbáltak
megélni.
Rimán Lászlóné alpolgármester

