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Tartalomból:
Önkormányzati hírek
A hatályos jogszabályok alapján avart és
kerti hulladékot csak abban az esetben szabad égetni, ha az égetés szabályairól a települési önkormányzat rendeletet alkotott.
Őriszentpéter Város Önkormányzata rendelete alapján az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése hétfői és pénteki napokon lehetséges.
2. oldal

Ultrahang készülék az Őrségnek
Komoly értékű, a betegellátást nagyban
segítő eszközadományt érkezett az Őrségbe
március elején. Az őriszentpéteri egészségházban helyezték el azt a modern ultrahang
készüléket, amelyet Bernhard Maier úr,
adományozott a régióban élőknek. 3. oldal

Őrségiek az Utazás Börzén
Március 13-14-én Szegeden kilencedik alkalommal rendezték meg az Utazás Börzét.
Az Őrséget és a régiót az Őrség és Vidéke
Élmény Klaszter képviselte a kiállításon.
10. oldal

Helyi Közösségi Akadémia
Önkormányzatunk még az elmúlt év elején
pályázatot nyújtott be a Nemzeti Közszolgálati Egyetem „Képzés a konvergencia
régiókban lévő önkormányzatoknak” elnevezésű projektre, illetve a Helyi Közösségi
Akadémiák (HKA) hálózatában való részvételre. A HKA egy önkormányzat bázisán
működő helyi tudásközpont, amelyhez felkészült, a térségben élő és dolgozó, a program keretében képzett szaktanácsadók és
háttérszolgáltatások kapcsolódnak. A pályázaton az 5000 főnél kisebb települések önkormányzatai vehetnek részt.
11.oldal

Ünnepre készülő – életre vágyó Kedves olvasók!
„De hála legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus
Krisztus által!” 1 Kor.15,57
Túrmezei Erzsébet: Változás
Én, durva, faragatlan kődarab,
ki ott hevertem annyi év alatt
sötéten, félrevetve,
hiú próbákat dacosan nevetve,
próbákat, hogy rajtam faragjanak;
én, aki meg akartam maradni
inkább csúnyán, sötéten, búsan, torzan:
most itt vagyok a Mester műhelyében
s boldogan várom szent vésővonását,
hogy megalkossa bennem képemását.
Csodás - egyházi – ünnepeink vannak. A szó legszorosabb értelmében:
CSODÁS!: Karácsonykor az inkarnáció tényét ünnepeljük.: „ Az ige testté lételét.” A húsvéti evangélium arról számol be, hogy akit megfeszítettek, az harmadnapon feltámadt a halálból. Pünkösdkor sebesen zúgó szél
töltötte be a házat, ahol az apostolok voltak és tüzes nyelvek formájában
kitöltetett a Szentlélek. Mind – mind csodás esemény. Isten szuverén belenyúlása a teremtett dolgok természetes rendjébe. Számunkra felfoghatatlan, csodálatos, megmagyarázhatatlan „jelenségek”. Az életet megváltoztató, átváltoztató történések. A mi mindennapjainkat, átformálja – befolyásolja Húsvét ünnepe? A legnagyobb örömhírt, a legnagyobb csodát:
az új életet - feltámadást a magunkénak tudjuk? Mert értünk, Te érted
történt! A bábszínházi előadások „csodás élményt” nyújtanak: Ahogy
életre kelnek a rongyból, műanyagból, fából készült bábuk. Ha egy üres,
élettelen, önmagától mozogni képtelen babát a hozzáértő kéz - annak gazdája – vesz kézbe, máris élettől, vidámságtól sugárzó, és másokat is mosolyra fakasztó, élőlény válik: ÉLŐ LÉNY! Tulajdonképpen ez Húsvét.:
Krisztus feltámadásának örömüzenete, az amúgy élettelen, robotszerű,
közönyös és rosszkedvű „bábú embereket” új életre kelti. Életkedvvel,
vidámsággal, optimizmussal, másokat is megörvendeztető élő lényekké
teszi.! Mi így vagyunk? Mi így élünk? KRISZTUS ÁLTAL , az ő feltámadása által , életre keltünk? Isten nem „csak” egyszer-kétszer, valamikor a múltban tett csodákat. Nem „csak” az első karácsonykor, húsvétkor,
pünkösdkor nyúlt bele a teremtett dolgok természetes rendjébe. Már egyszer megtette érted: hogy életed legyen - örök életed. De a csodát ma is
akarja és adja neked, nekem és minden embernek, hogy Krisztus feltámadása által ÚJ, ÖRVENDEZŐ életed legyen! Ezt a csodát, ezt az örömöt,
ÉLETTEL teli Húsvétot kívánok mindenkinek! Isten Áldásával.
Kollerné Loós Zsuzsanna – evangélikus lelkész
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Házunk tája - Önkormányzati hírek

Még januárban tárgyalták és fogadták
el az Őriszentpéteri
Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését. Őriszentpéter város és Bajánsenye, Felsőjánosfa,
Hegyhátszentjakab,
Ispánk, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Nagyrákos, Őrimagyarósd, Szalafő,
Szatta és Velemér községek képviselői elé Tóth Jenő jegyző
terjesztette be a 2015-ös év büdzsét. A közös hivatal 2015-ös
költségvetéséről tudni kell, hogy a 2014-es évhez képest a finanszírozás nem csökkent, így a feladatellátás az állami támogatásból biztosított, önkormányzati hozzájárulásra az idén sem
lesz szükség. A költségvetés bevételi és kiadási főösszege
122 473 ezer forintban lett megállapítva.
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meg, hogy a feladat ellátására szolgáltatót keresnek. A közszolgáltatás ellátására pályázatot kell kiírniuk. Nem lesz egyszerű
feladat, mivel a régióban nincs olyan gazdálkodó szervezet,
vagy vállalkozás, amely szippantott szennyvíz kezelésére engedéllyel rendelkezne. A szolgáltató kiválasztására, majd a megkötött szerződés után kerül sor a rendelet megalkotására. Fontos tényező, hogy a pályázónak a szippantott szennyvíz elhelyezésére szerződése legyen.

Február hónapban a képviselőtestület a hatályos törvényi rendelkezések figyelembe vételével készítette el a város 2015-ös
költségvetését. A normatív támogatási rendszer átalakulásával,
valamint a személyi jövedelemadó visszaosztás megszüntetésével, továbbá az alapfokú oktatás átalakulásával és a közigazgatási reform következtében jelentősen átalakult az önkormányzat
büdzséje az előző évekhez képest. A település nagysága és státusza miatt a reformok finanszírozási hatása vegyesen érintette
a költségvetést, amelyet végül 369 129 ezer forintos bevételi és
kiadási főösszeggel hagytak jóvá. Kiegyensúlyozott gazdálkodással olyan önerős beruházásokra is lehetőség nyílik, mint a
közvilágítás fejlesztése, tervkészítés a sárga házhoz és a vadászati kiállításhoz, energetikai akcióterv készítése, ingatlanváTóth Jenő jegyző a hivatal működéséről számolt be az együttes sárlás, szabadtéri színpadfedés, egészségházhoz kocsi beálló
ülésen. Elmondta, hogy fontosnak tartották egyes ügyek intézé- építése, vagy éppen földutak helyreállítása, szerek kitáblázása
sének racionalizálását. Kialakítottak egy olyan szervert, ame- és turista útvonalak kialakítása.
lyet minden dolgozó (a két kirendeltségen is) elér, és használni
A legutóbbi testületi ülésen a képviselők a vásárban alkalmatud. Elektronikus szerverre telepítették, és ezzel elérhetővé tetzandó helydíjak mértékéről döntöttek. A megye és a régió haték az iktatókönyvet. Ez év elejétől könyvelési programot váltotsonló rendezvényein, vásárain a kézművesek, kereskedők és a
tak, amely a hatékony és jogszabályszerű könyvelést segíti elő,
vendéglátósok nagyságrendekkel többet fizetnek. Az Őrségi
és jobban biztosítja, és közérthetőbbé teszi az adatfeldolgozást.
Vásár helydíjai annak idején nagyon alacsony összegben lettek
Ugyancsak ettől az időponttól kezdve egy új integrált gazdálkomegállapítva, ezeket az elmúlt 35 év alatt nem sokszor, és akkor
dási programmal cserélték le a régit, melynek előnye, hogy
is csak minimális mértékben változtatták. Ennek tükrében, valafelhasználóbarát, és egyértelműen szétválasztja a pénzügyi és
mint azért, hogy a másik őriszentpéteri nagyrendezvénnyel, a
számviteli munkát.
Tökfesztivállal harmonizáljanak az összegek, az alábbi döntés
Személyi változások a közös önkormányzati hivatalban. Dr. született: a helyi, az Őrségből érkező kézművesek továbbra is
Papp Krisztina aljegyző asszony anyai örömök elé néz, távollé- ingyen kapnak helyet. Máshonnan érkezett népművészek kéztére pályázatot írtak ki, melyre a határidő lejártáig nem volt művesek az eddigi 1000,-Ft helyett 1500,-Ft/nap/m2 fizetnek. A
jelentkező. Belső átszervezéssel és jogi végzettségű szakember kereskedők a 2500,-Ft helyett 3000,-Ft/nap/m2 kapnak helyet,
felvételével oldották meg a feladatot. Laczó Éva igazgatási míg a vendéglátósok 15.000-Ft/nap/m2 kell, hogy fizessenek
osztályvezető és Németh Ildikó igazgatási előadó látják el a ezután. Azt is rendeletbe foglalták, hogy a legkevesebb bérelhekirendeltségeken (Bajánsenye, Hegyhátszentjakab) az aljegyzői tő hely négy négyzetméter lehet. A parkolási díj mértékét 500
teendőket, munkájukat, valamint a jegyző munkáját jogi refe- forintról 1000 forintra emelik.
K.Gy.
rensként Dr. Bacsa László segíti majd. A polgármesterek egyetAz avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
értésével a kirendeltségeken két fő véglegesítésre került. A
megállapodás szerint a hivatal 22 fős létszámkeret felett lehető- A hatályos jogszabályok alapján avart és kerti hulladékot csak
ség nyílik 3 fő alkalmazására, amennyiben a költségvetési keret abban az esetben szabad égetni, ha az égetés szabályairól a
ezt lehetővé teszi. Most ezt a lehetőséget használták ki. Tóth települési önkormányzat rendeletet alkotott. Őriszentpéter VáJenő jegyző az átszervezésekkel kapcsolatban fontosnak tartot- ros Önkormányzata rendelete alapján az avar és kerti hulladék
ta kiemelni, hogy a „hátország” megerősítésére fektették a nyílttéri égetése hétfői és pénteki napokon lehetséges. Az égehangsúlyt.
tés június 1. és augusztus 31. napja közötti időszakban tilos.
Avar és kerti hulladék: az ingatlanokon azok tisztántartása,
A vízgazdálkodásról szóló törvény rendelkezései szennyvízbeápolása, gondozása vagy egyéb kertészeti munkálatok végzése
kötés nélküli ingatlanok esetén helyi közszolgáltatás szervezésorán keletkezett fű, lehullott lomb, gyökérmaradvány, szár,
sét, fenntartását és ellenőrzését, mint önkormányzati feladatot
levél, nyesedék és egyéb növénymaradvány. Az Országos Tűzírnak elő, és ezzel kapcsolatban rendeletalkotási kötelezettséget
védelmi Szabályzat rendelkezéseit azonban minden esetben be
tartalmaznak. A rendeletben a kiválasztott közszolgáltatót meg
kell tartani. Aki a szabályokat megszegi, azt a katasztrófavédelkell jelölni, és a közszolgáltatás tartalmi elemeit is szabályozni
mi hatóság több százezer forintra bírságolhatja. Kérjük a Tiszkell. Ez azt jelenti, hogy a települések testületeinek a szennyvíztelt Lakosokat, hogy az égetés során a szabályokat maradéktaszippantásról rendelet kell alkotniuk, amelyet az után tehetnek
lanul tartsák be.
Tóth Jenő Jegyző

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk minden kedves
Olvasónknak!
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Ultrahang készülék az Őrségnek

Őrségi programok

Komoly értékű, a betegellátást nagyban segítő eszközadomány
érkezett az Őrségbe március elején. Az őriszentpéteri egészségházban helyezték el azt a modern ultrahang készüléket, amelyet
Bernhard Maier úr adományozott a régióban élőknek. Az adományozó neve nem cseng idegenül a megyei egészségügyben
dolgozók számára. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást
végző Müllex Kft.
egykori
tulajdonosa
már régóta támogatja
a megye egészségügyi
intézményeit. Az ő
jóvoltából
kerültek
eszközök
egyebek
mellett a MesteriIntaháza Rehabilitációs Intézetbe, Celldömölkre, Szentgotthárdra, Szombathelyre a
Markusovszky kórházba és Körmendre az elmúlt években több
mint 30 millió forint értékben. Az Őrségbe érkező műszer akárcsak a korábbiak közül több - a Szentgotthárd – Rábafüzes
Német Kisebbségi Önkormányzat közreműködésével ért célba.
Az egykoron az egészségügyben dolgozó őriszentpéteri Szabó
Anikónak a jóvoltából került a kissebségi önkormányzat látó
körébe Őriszentpéter, azon belül dr. Nagypál Judit háziorvos.
A koordinálásban segítséget nyújtott Bedi Beatrix a szentgotthárdi önkormányzat Erőforrás és Külkapcsolatok Bizottságának külsős tagja. Az ultrahang készülék átadóján Bernhard
Meier
elmondta,
hogy magyarországi
tevékenysége során
azon
fáradozott,
hogy
a
magyar
egészségügy az osztrákhoz
hasonlóan
modern eszközökkel
legyen felszerelve.
Adományozásait
2011-ben
kezdte,
Őriszentpéterre már
nem cégvezetőként,
hanem magánemberként érkezett. Biztatta a jelenlévőket,
hogy a jövőben is
forduljanak
hozzá
bizalommal, amiben
tud, segíti az őrségieket. Dr. Nagypál Judit háziorvos megköszönte az adományozónak a készüléket. Elmondta, hogy a sürgősségi betegellátásba nagy hasznát veszik a berendezésnek. Ő
maga a szombathelyi kórház sürgősségi osztályán ismerkedett
meg a műszerrel, ott sajátította el a használatának fortélyait.
Szólt még arról is, hogy ez a készülék az őrségi embereké, azoké, akik az őrségi orvosi ügyelet rendszeréhez tartoznak, az ő
betegellátásukat segíti majd. Az önkormányzat nevében Rimán
Lászlóné alpolgármester köszönte meg az adományt Bernhard
Maier úrnak, a közreműködő segítséget pedig Szabó Anikónak
és Bedi Beatrixnek. Az őrségiek pont azon a napon gazdagodtak egy több mint hatmilliót forintot érő egészségügyi berendezéssel, amikor a megye egy több hat milliárdot érő kórházzal.
Kálmán György

Korábban megszokhattuk, hogy az év elejére az Őrségi Többcélú Kistérségi Társulásnál elkészítették a térség egész évre érvényes kulturális, szórakoztató és sportprogramjait összesítő
listát. A társulás munkaszervezetének 2013-as megszűnését
követően mások próbálják meg betölteni a keletkezett űrt, és
készítik el a programajánlót. Az így készült tájékoztatók szinte
mindegyikében megtalálhatók a nagy őrségi rendezvények
mellett a kisebb lokális programok is. A nagyrendezvények az
idén is a Virágzás Napjai művészeti fesztivállal kezdődnek, melyet május 22-25. között rendeznek meg Őriszentpéteren a
Teleházban. Az Őrségi Vásárra június 26-28-a között kerül sor,
mely az idén egybeesik Őriszentpéter várossá válásának 10
éves évfordulójával. Gazdag kulturális és szórakoztató programot állítanak össze ebből az alkalomból a szervezők. Július
hónapban rendezvénydömping várható. Ide sorolhatjuk a június 10-től július 11-ig Viszákon megrendezésre kerülő, az Őrség
a Pajtában rendezvénysorozatot, a július 10-12-e közötti
magyarszombatfai Fazekasnapokat és a nagyrákosi Völgyhídi
Vásárt, amely július 17-19-én lesz. A kispályás labdarúgást ked-

velők július elején, 4-5-én és 11-én, a szalafői Rottó Kupán
kapcsolódhatnak ki, és már-már az őrségi programok közé
kívánkozik, a magyarföldi Fatemplom Fesztivál, amely július 17
-19-én lesz. Az augusztus legnagyobb eseménye most is a tíznapos Hétrétország „Köztivál” lesz 15-23-a között. A nagyrendezvények sorát az idén is az Őrségi Tökfesztivál zárja, melynek pár éve már állandó időpontja van, szeptember utolsó
hétvégéje. Az idén ez szeptember 25-27. A nagyrendezvények
mellett az idén is színes programokkal várják a turistákat húsvétkor és pünkösdkor a szalafői Pityerszeren, és Szalafőn rendezik meg az Őrállók napját május 22-24.-e között. A régió
vadásztársaságai az ősszel ismét megrendezik az Őrségi Vadásznapot, amelyet a hagyományos Vadpörkölt-főzőverseny
színesit majd. A farsangi rönkhúzásokat, és maskarás bálokat
már megrendezték, egyéb őrségi hagyományokat őrző rendezvényeket a települések hagyományőrzői rendezik meg majd.
Az idei falunapok is kellemes kikapcsolódást ígérnek. /Képünk
a tavalyi Virágzás Napi nyitókoncerten készült/ K.Gy.

ÖHNE hírek
Az Őrség Határok Nélkül Egyesület az idén Őriszentpéteren
rendezi meg az emblematikusabb rendezvényét, a Parasztolimpiát. Az eseményre előre láthatóan augusztus hónapban kerülne
sor. Az egyesület a rendezéshez az ötletgazda Resznek község
segítségét szeretné kérni.
K.Gy.
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Húsvéti ünnepek előtt

Báloztak a vadászok

Talán szerencsések is vagyunk, hogy a tavasz idejére tevődnek a
húsvéti ünnepek. Az emberek, hívők és nem hívők hangulata
már kedvesebb, talán már toleránsabbak egymáshoz és vidámabb arcokat látni. Valahogy így volt ez gyerekkorunkban is,
még akkor is, amikor a szigorú böjti napokat be kellett tartani a
húsvétot megelőző nagyhét idején. Azokban az években az
egész ország böjtölt. Hozzánk, Őriszentpéterre 1945 nagypéntekén „jöttek be az oroszok” - akkor azt így tudtuk, és csak később lett ez a felszabadulás. Kiss Gyula bácsi nálunk is levágta
gyorsan a kis mangalicát, amit bátyám és édesanyám jól elrejtett, jó okkal. Sajnos Gyula bácsi aztán, nem kis ital hatására
egyedül vette fel a harcot az orosz katonákkal, akik szitává lőtték szegényt. Nehéz napok voltak apa nélkül, de édesanyánk
helytállása csodálatos volt. Nagyszombaton a már elkészített
ételeket Vilesics plébános úr szentelte meg. A díszesen elkészített ételek között persze volt piros tojás, amit akkoriban vöröshagyma héjának főzetével készítettek. Aztán az idő múlásával a
húsvéti ünnepkörök nem változtak, csak mi kamaszodtunk el. A
litániák és szentségimádások alkalmával már nagyobb figyelmet
fordítottunk a lányokra is. A húsvét hétfő számunkra még fontosabbá vált a lányos házaknál végzett locsolkodás miatt. Kedves
locsolóverseket tanultunk és nem sajnáltuk a később használtak
során a förtelmes erős szagú „Krasznaja Moszkva” kölnivizet.
Mi főleg a pirostojásra mentünk, de azért egy kis italt is elfogadtunk. Volt eset, amikor az anyuka az ajtóba állt és mondta,
hogy most nem a legjobbkor vagyunk, mert a lányuk éppen a
fürdőben van. Mi azonnal mondtuk, hogy az minket egyáltalán
nem zavar, és egy kis enyhe erőszakkal megtörtént a locsolkodás, persze visítozás közepette. Ma már rengeteg locsoló vers
van a neten, íme, egy kedveset ezekből:

Remek hangulat, kitűnő ételek, táncos jókedv és értékes tombolanyeremények, - így lehetne jellemezni a februárban megrendezett őriszentpéteri vadászbált. Az előző évek hagyományaihoz
hasonlóan ismét közösen rendezte meg az eseményt az Őrség és
a Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság. Már-már az is hagyománynak tekinthető, hogy az őrségiek rendezvényét a megyei
vadászbál után bonyolítják le. A farsangot búcsúztató mulatságra a Bognár étteremben került sor. A meghívott vendégeket
Nagy László az Őrség, és Vaspöri Lajos a Széchenyi vadásztársaság elnökei fogadták. A bált Nagy László nyitotta meg. Az
elnök először köszöntötte a vendégeket, Gagyi Istvánt, az Országos Magyar Vadászkamara Vas megyei elnökét, Őr Zoltánt,
Őriszentpéter város polgármesterét, Ritóper Lajost, a szlovéniai
Prekmurje Területi Szövetség elnökét, Rudolf Slogovicot, a
szlovén vadászkürtösök vezetőjét és a vadászkürtösöket, Varga
Ottó címzetes esperest, a vadásztársaságok tagságát és a meghívott vendégeket, majd arról szólt, hogy mindkét vadásztársaság
sikeres esztendőt tudhat maga mögött. Megköszönte a vendégeknek, hogy megtisztelték őket azzal, hogy eljöttek a bálba, és
együtt ünnepelnek velük. Az elért eredmények tükrében kívánt
mindenkinek kellemes estét és jó szórakozást és felkérte Varga
Ottó esperest az asztali áldás elmondására. A résztvevők a vacsora elfogyasztása után átadták magukat a vidám mulatozásnak, amelyhez a talpalávalót Molnár András biztosította. A jó
hangulat fokozásához a tombolasorsolás is hozzájárult, ahol sok
értékes nyeremény talált gazdára. Ha a megyei vadászbálról azt
mondták, hogy a megye legjobb hangulatú társasági rendezvénye volt, akkor térségi szinten ez igaz az őrségi vadászok rendezvényére is. A vadásztársaságok között példaértékű az együttműködés. Ennek egy másik példája a nyaranta megrendezésre
kerülő Őrségi Vadásznap, amelyet ugyancsak közösen rendeznek meg. Ilyenkor a két őriszentpéteri társasághoz csatlakozik
még az őrimagyarósdi székhelyű Vadása Vadászegylet is. Pár
éve ezen a vadásznapon tartják a már messze földön híres Őrségi Vadpörköltfőző-versenyt is. Az idén is lesz vadásznap – tudtuk meg Gömbös Mátyástól, a Széchenyi társaság vadászmesterétől, a magyarszombatfai vadászati kiállítás tulajdonosától. A
két őriszentpéteri vadásztársaság után most az őrimagyarósdiak
lesznek a házigazdák, ám mindhárom csapat kiveszi a részét a
munkából és a szervezésből. /A bálokról színes, képes összeállítást a 7. oldalon láthatnak/
Kálmán György

Korán reggel útra keltem,
Se nem ittam, se nem ettem.
Tarisznya húzza a vállam,
Térdig kopott már a lábam.
Bejártam a fél világot,
Láttam sok-sok szép virágot.
A legszebbre most találtam,
Hogy öntözzem, alig vártam.
Kellemes húsvéti ünnepeket kíván a Históriás!

Munkaközösségi bál
Március elején rendezték meg az általános iskola szülői szervezetének bálját. Ez a mulatság a báli szezon végét jelenti Őriszentpéteren, ahol még az elmúlt esztendő decemberében kezdődtek el az ilyen jellegű rendezvények. Hagyományosan az
óvodai szülői szervezet bálja volt az első, majd a sportegyesület
szokásos pótszilvesztere után nem olyan régen a helyi vadászok
ünnepeltek. Korábbi években rendeztek még városi bált is ilyentájt, ám a sűrű program miatt ezt levették a napirendről. Teljesen véletlenül alakult ki ez a trend, de már évek óta ez a báli
„beosztás”. Az iskolai munkaközösség hagyományosan a Nőnap
előtt szokta megtartani az eseményt. A rendezvény nem titkolt
célja, hogy a bevétellel szeretnének hozzájárulni az iskolában
szervezett programokhoz, kirándulásokhoz, táborozásokhoz,
különböző rendezvényekhez és eszközbeszerzésekhez. Az este
folyamán szerepelt az iskolai énekkar és a helyi színjátszók, a
Tritikálé társulat. A vacsorát követően a vidám táncmulatságot
csak a tombolasorsolás szakította meg, amelyen a fenntartó önkormányzatok, támogatók, szülők által felajánlott tárgyakat lehetett nyerni.
kgy.

10 éves város
Várossá válásának 10 éves
jubileumát ünnepli idén Őriszentpéter. A jubileumi ünnepség protokoláris részét a
vásárkor tartják. Az évforduló alkalmából több más rendezvény terve is szóba került.
A nyári hónapokban, júliusban és augusztusban, egyegy napon, „Szentpéteri Esték” elnevezéssel saját berkeken belüli ünneplésre is
sor kerül. Gasztronómia, kultúra, sport keveredne ezen alkalmakkor. Különböző vetélkedésekkel felelevenítenék a szerek
közt egykor oly divatos csatározásokat, vagy a Szalán innen –
Szalán túl focimeccseket. Mindez utcabállal lenne fűszerezve.
Akárcsak a vásár, a nyári programok előkészítése is megkezdődött.
K.Gy.
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megszállottként harcol azért, hogy minden gyerek és felnőtt
kihozza magából a maximumot. Biztosítja a szakmai fejlődésre, képzésre, önképzésre a lehetőségeket. Maga is jó példával
Könye Attila mentő- áll kollégái elé. Egyetemi végzettséget szerzett 2012-ben. Jeállomás-vezető 2005. lenleg a Mesterpedagógus minősítéssel Testnevelés és sport
június 16-tól az Országos szaktanácsadó és az Őriszentpéteri Általános Iskola intézményMentőszolgálat mentő- vezetője.
ápolója. Ettől az évtől
működik Őriszentpéteren
mentőállomás, itt lett
„alapító” mentődolgozó, Egy csokor virág, egy szép dal köszöntse a 90 éves Bogár Kálmajd
mentőállomás- mánnét, Manci nénit. Azért írtam így, mert minden nő életében
vezető is. A mentőállo- fontos a virág, de Ő az a típus, akinek amíg él, az is marad,
más kollektívájának élén hiába telnek-múlnak az évek. Azért is, mert életét végigkísérte
szervesen illeszkedtek be a város és az Őrség sürgősségi egész- a dal, nagyon szeretett énekelni. Ma is dudorászgat, szép telt
ségügyi ellátásába, kapcsolatot építettek ki a helyi önkéntes hangja van. Nemcsak a hangját, de jellegzetes szép vonásait is
tűzoltósággal, polgárőrséggel. Ezeknek a szervezeteknek megőrizte a fiatalságából. Talán a genetika, talán az életvitele,
Könye Attila bajtársunk maga is tagja. Mentődolgozóként em- talán a szeretet tartja ma is nagyon jó állapotban. Mobiltelefopatikus, szakmai munkájára igényes. Elsősegélynyújtást, újra- nos dédmamaként 80 évesnek sem mondanánk. Szeretetet kapélesztési ismereteket oktat, amelyhez külön képesítést is szer- ni és adni is tudni kell. Manci néni birtokában van a mai napig
zett. A mentőállomás kollektívájának összefogásában az épület ennek az értékes emberi tulajdonságnak. Nagyon sok emlékkel
és a környezet rendben tartásában, a szakmai képzésben, a lettünk gazdagabbak a köszöntés alkalmából a polgármester
mentési bemutatók tartásában, a katasztrófavédelmi gyakorlato- úrral. Nagy szeretettel fogadta őt, örült, hogy látja. Mindig
kon való részvételben példaértékű teljesítményt nyújt a mai megható egy emberöltő felidézése: a sellyei gyermekkor, lánynapig is. 2011. május 10-én a Mentők Napján a Főigazgató ság, aztán ahogy Ő fogalmazott: 4 vármegyén keresztül a szereElismerő Oklevele Munkacsoportoknak kitüntetést vehetett át lem szavára Őriszentpéter. Szüleitől, rokonaitól távolra került.
az általa vezetett kollektíva. A mentés biztosításán kívül ott Sorsa úgy hozta, hogy elvált. Kellett hozzá bátorság az akkori
volt bajtársaival együtt a hóvihar, vagy az áramszünet okozta időben. Talán emiatt ilyen erős asszony ma is. Nem adta fel, itt
károk felszámolásában, és a város, de a környék óvodái, iskolái maradt, mert megszerette a tájat, az itt élő embereket. Újra egy
is bizalommal kérhetik a segítségét, ha rendezvényeik biztonsá- új élet, egy másik, egy új kapcsolat felépítése, Kálmán bácsigos lebonyolításához segítségre van szükségük. Az önkor- val. Egy ledolgozott élet nehézségei és szépségei kerültek elő
mányzat tevékenységét annak szociális bizottságában is segíti. az elmúlt idő felidézése közben. Sokakkal dolgozott, sokakat
Állomásvezető mentőápolóként mind szakmai, mind adminiszt- segített eddigi élete során. Sokat vart, sokat mesélhetne az öltératív tevékenysége példás, a belső és külső szakmai továbbkép- sek közt eltelt időről, örömről, bánatról. Több családdal ápolt,
zések rendszeres résztvevője. Munkahelyi, városi, őrségi, és ápol még ma is baráti kapcsolatot. Ma is szerető családban él,
Vas megyei közösségi emberként érdemes a kitüntetésre. büszke- és joggal-, a lányára, az unokákra, dédunokára, az elért
Könye Attila a Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Köz- eredményekre. A látogatás végén megmutatta szépen, igényesen kialakított és berendezett, vendégházukat. Elmondása szebiztonsági Tagozata kitüntetést vehette át.
rint örömmel, szívesen várják a turistákat. Sok a visszatérő, de
Horváth László az ez ma már a lánya gondja és érdeme. Ezen a szép napsütéses és
Őriszentpéteri Álta- J E LE S napon nagyon kellemes beszélgetésben volt részünk.
József költőtanár Mit kívánok. című verséből idéznék.
lános Iskola intéz- Balogh
Szeretnék, szeretnénk az önkormányzat nevében még egyszer
ményvezetője
több Erőt, Egészséget, Boldog Születésnapot kívánni!
évtizedes elhivatott és Rimán Lászlóné alpolgármester
odaadó pedagógusi és
intézményvezetői munká- “Kívánok én hitet, kedvet,..//békességes boldogságot,..//
jáért Vas Megye Közgyű- emberarcú
emberséget,..//tekintetet
szembe
nézve…//
lése Elnökének Emlékér- kézfogásos tiszta csöndet,..//és mosolyból minél többet!”
mét vehette át március 13
-án délelőtt Szombathelyen. Horváth László 1998 óta igazgatója az őriszentpéteri Általános Iskolának és 2007/2008-as tanévtől a bajánsenyei tagiskolának is. Szakmailag, emberileg felkészült, gyakorlott vezető. A hagyományos erkölcsi értékeken alapuló, az új nevelési
eljárásokat is alkalmazó, korszerű iskolavezetés híve. Vas megye iskoláiban elsőként indította be a sajátos nevelési igényű
tanulók kiszűrését. Megszervezte a rehabilitációs és fejlesztő
foglalkozásokat. Az iskolai oktatás színvonalának fejlődése
érdekében több nagy pályázat írója, segítőjeként tevékenykedett. Pályázatok, projektek terén széles látókörű, nagy munkabírású. Aki választott hivatását eltalálta, az Ő. Nincs olyan része a pedagógusi pályának, amit nem szívvel-lélekkel képvisel.
Nagyon lelkes, új pedagógiai feladatokra fogékony. Munkáját
igényesség, pontosság jellemzi. Szereti a gyerekeket, és szinte
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Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából
tartott megemlékezés a Művelődési Házban
volt, ahol Rimán Lászlóné alpolgármester mondott ünnepi beszédet. A szónok március 15-ét a
legszebb, a legigazabb ünnepünknek nevezte. A
forradalom és szabadságharc hőseire, és vértanúira az egész világ előtt büszkék lehetünk. A
világ összes országában, ahol magyarok élnek,
ez a nap a magyar szabadság ünnepe. Meg kell
őriznünk ezeréves örökségünket, gazdagítani
kell országunkat, ápolni kell hagyományainkat.
Jövőt csak együtt, a 48-as példát követve,
összefogással lehet építeni. - Éljünk úgy, hogy
ne csak elődeinkre, hanem önmagunkra is büszkék lehessünk, hogy utódaink ránk is büszkék
lehessenek, - mondta az alpolgármester aszszony. A megemlékezésen az általános iskola
diákjai és énekkara adtak emlékműsort, majd
az Őrségi Dalárda, a Lábas Pajtások és Olasz
Katalin énekes léptek fel.
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Intézményeink életéből
Országos kompetenciamérés iskolánkban

Minden tanév februárjában izgatottan várjuk kollégáimmal az előző évvégi országos kompetenciamérés eredményeit. Ebben a
felmérésben az egész ország minden 6., 8. és 10. évfolyamos tanulója vesz részt. A tanulóknak központi feladatsorokat kell megoldaniuk magyar szövegértésből és matematikából. Erre négy tanóra áll rendelkezésükre. Elmondhatjuk, hogy a tavalyi 6. és 8.
osztályosaink a hagyományokhoz híven jól teljesítettek. Szinte minden kategória átlagpontszámát felülmúlják. Egyedül a nyolc
osztályos gimnáziumba járó tanulók teljesítettek jobban náluk. A mellékelt táblázatból látható, hogy az Őriszentpéteri Általános
Iskola diákjai jóval az országos átlag feletti pontszámot értek el.
Őrisz
etpéte
ri
iskolában
a tanulók
átlaga
6. évfolyam
matematika

Országos
átlag

Általános
iskolák
átlaga

Községi
ált.
iskolák
átlaga

Városi
ált.
iskolák
átlaga

Megyesz
ékhely
i ált.
iskolák
átlaga

Budapesti
ált.
iskolák
átlaga

8 évfolya
mos
gimnáziu
mok
átlaga

1593

1491

1486

1456

1473

1518

1535

1624

6. évfolyam
szövegértés

1631

1481

1474

1430

1460

1522

1537

1649

8. évfolyam
matematika

1682

1617

1602

1570

1593

1636

1649

1760

8. évfolyam
szövegértés

1648

1557

1540

1497

1531

1587

1596

1714

Néhány érdekességet még szeretnék megosztani a kedves olvasókkal. A kapott értékelésből az is látszik, hogy a hatodik évfolyamon a felmért 2103 intézmény közül, amelyben benne találhatók a 8 osztályos gimnáziumok is, matematikából 54, magyarból
pedig csupán 25 iskola eredménye jobb a miénknél. Ha pedig a 638 városi iskolát vizsgáljuk, matematikából 10, magyarból
mindössze 4 intézmény teljesítménye jobb szignifikánsan nálunk. Ugyanezeket vizsgálva a nyolcadik évfolyamon az ország
2186 iskolája közül matematikából 176, magyarból 90 tejesített csak jobban. A 623 városi iskola összevetésének eredménye
pedig azt mutatja, hogy matematikából 27, magyarból pedig mindössze 4 eredménye jobb nálunk. Ezen túl kifejezetten büszkék
vagyunk arra, hogy nulla a minimum szintet el nem érők száma intézményünkben, mind a négy kategóriában. Míg országosan ez
a szám a tanulók 10-20%-a között mozog sajnálatosan. A kompetenciamérést a minisztérium 2003-tól végzi folyamatosan. Törvény írja elő, hogy bármelyik kategóriában és bármelyik évfolyamon szignifikánsan az országos átlag alatt teljesítő intézménynek intézkedési tervet kell készítenie a helyzet orvoslására. Az Őriszentpéteri Általános Iskolában a 12 év alatt még nem kellett
ilyen tervet készíteni. Egy tanárnak a legnagyobb örömöt az jelenti, ha tanulói jól teljesítenek. Ezek az adatok egyfajta mérés
eredményei, aminek úgy gondolom, örülni lehet, de hátradőlni, elbizakodni biztosan nem. A következő években jönnek új évfolyamok, új tanulók és új felmérések. Felelősségünk, hogy továbbra is értelmes és eredményes tanulókat adjunk a középiskoláknak és a nagybetűs életnek. Nem mindig tűnik egyszerű feladatnak.
/Horváth László igazgató/
elővették a programot és most farsang idején rendezték meg.
Így is hirdették: „Hagyományos disznótor farsang idején, TóŐriszentpéter az idén ünnepli várossá válásának 10 éves évfor- dor napján”. A nap folyamán a résztvevők betekintést nyerhetdulóját. A város kulturális és szórakoztató rendezvényeit ennek tek a falusi disznóvágás folyamatába, megismerhették annak
tükrében állítják össze az idei esztendőben.
fortélyait, az este pedig a vendégek komplett disznótoros menüt
A karácsonyi ünnepeket és az újév köszöntését követően az év fogyaszthattak, amelyet élőzenével fűszerezett táncmulatság
elején számos szabadidős programmal várta vendégeit a műve- követett.
lődési ház. Január közepén hagyományőrző tollfosztó és tök- Mivel az Őrségben is komoly hagyományai vannak a farsangi
magköpesztő estét tartottak. Az eseménynek a régi őrségi ha- időszak megünneplésének – a rönkhúzás például kimondottan e
gyományok felelevenítése volt a célja. A szorgos munka mellett
beszélgetéssel, nótázással tették hangulatossá az estét a részt- térségre jellemző népszokás - az őriszentpéteri művelődési házvevők. A zenéről a Szlovéniából érkező harmonikás Nemec La- ban úgy határoztak, hogy kirándulást szerveznek hazánk legnajos gondoskodott. Az este vendégei egy-egy tál süteményt hoz- gyobb ilyen jellegű eseményére, Mohácsra.
Őriszentpéterről
tak magukkal, ezzel járultak hozzá annak sikeréhez.
és a környező településekről több mint hatvanan keltek útra
Pár év kihagyást követően ismét megrendezték a hagyományos Farsangvasárnap (február 15-én), hogy ellátogassanak a budisznótort Őriszentpéteren. A korábbi években András napján sók földjére, és részt vegyenek a mohácsi sokácok hagyomátartották ezt, a helybéli egyesületek aktív közreműködésével és nyos télűző rendezvényén. Az őrségi kirándulók mintegy ötórás
a művelődési ház koordinálásával. Az idén „leporolták”, és újra

Hagyományápolás, kirándulás, kiállítás
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buszozást követően érkeztek meg Mohácsra, ahol mindjárt csatlakoztak is az ünnepi forgataghoz. Megtekintették a busók csónakos átkelését a Dunán, ott voltak a több mint 1200 jelmezes
bevonulásán, akik az elöltöltős ágyúk dörejére érkeztek a rendezvény hagyományos helyszínére, a Koló térre. Elkísérték a
busókat a felvonuláson a Széchenyi térig, megtekintették a Dunára bocsátását a télűző farsangi koporsónak. Az
őriszentpéteriek programja az esti máglyagyújtást követően ért
véget.
Az éghajlatváltozás és a globális felmelegedés hatásairól nyílt
fotókiállítás a művelődési házban március 20-án (pénteken) 14
órakor. Az Éghajlatvédelmi Szövetség fotóiból összeállított
tárlatot a Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért Egyesület rendezte meg. Az éghajlatváltozás és a globális energiaválság korunk két jelentős és összefüggő problémája, amelyek veszélyeztetik Földünk természeti értékeit és kulturális vívmányait. A
kiállítás képei bemutatják a felmelegedés globális hatásait, valamint példákat mutatnak a megelőzést és az alkalmazkodást szolgáló emberi tevékenységekre. A kiállítást Lajtmann Csaba, az
Éghajlatvédelmi Szövetség elnöke, Kevy Albert, az Őrségi
Nemzeti Park Igazgatóság osztályvezetője és Horváth Kinga, a

Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért Egyesület elnöke közösen nyitották meg. A kiállítás 2015. április 3-ig lesz látogatható.
kgy.
PROGRAMAJÁNLÓ:
A tavasz érkeztével a Művelődési Házban új programok indultak. Ezúton is szeretnénk felhívni minden kedves szülő és gyermek figyelmét, hogy kéthetente szombatonként Kővári Réka
néptánc-pedagógus vezetésével „Kerekítő” címmel baba-mama
foglalkozásra, illetve óvodás néptáncra kerül sor. A gyermekek
szakember irányításával ismerkedhetnek meg a magyar népzene
és néptánc kultúrával. A legközelebbi foglalkozást 2015. április
4-én 10 órától tartjuk. Tornázni vágyóknak keddenként 18 órától új klubfoglalkozás indult Priol Hedvig vezetésével, orientális
zenére. Húsvétváró rendezvényünket április 4-én (szombaton)
délelőtt 10 órától tartjuk, kézműves foglalkozással és vásárral,
valamint vendégünk lesz a Muravidéken élő Tivadar Éva népi
iparművész, akinek segítségével az érdeklődők elsajátíthatják a
viaszos hímestojás festés fortélyait.

Katica Egységes Óvoda-bölcsőde

A hagyományos Nemzeti Parkos közös programok is sikert
arattak. Három alkalommal volt erre lehetőség. A gyermekek
diavetítést nézhettek az itt telelő madarakról, majd madáretetőt
készítettek közösen. Madárgyűrűzésen is részt vehettek, illetve
köszöntötték a visszatérő gólyákat. Az óvónénik sem maradtak
le a gyerekektől, két továbbképzésük is volt. Mind a kettő az
idei kiemelt területünkhöz kapcsolódott, a MOZGÁSHOZ. Az
elsőn Fíderné Papp Ágnes szaktanácsadó, gyermektánc oktató
segített felidézni amit a mozgásról, ezen belül a gyermek néptáncról, gyermekjátékról kell tudni. Majd Légrádi Zoltánné tartott kisebb előadást az óvodai országos alapprogramban, és annak kiegészítésében leírtakról, kiegészítve a helyi alapprogramunk elvárásaival és a saját mozgásos programjával. A tavalyi
nagycsoportosokat az újévben látogatták meg az iskolában az
óvónénik. A már hagyományos látogatást a gyermekek, óvónők
nagyon várták. A gyermekek izgatottan, de ügyesen mutatták
be, hogy mit is tudnak már. Színházban is jártak a nagyok és a
középsősök. A Túl az Óperencián című előadást láthatták, nagyon tetszett nekik. Még sok élmény vár ránk, közeleg a Húsvét, majd az Anyák napi köszöntés. A Gyermeknapra is meglepetésekkel készül a nevelőtestület és a Szülői Szervezet. Az
óvodai nagycsoportos évzáró, és az immár hagyományosnak
mondható óvodában alvós buli zárja a nevelési évet.
Babosné Hajós Marietta

KATICA FELHÍVÁS!
2015. április 25-én, szombaton 15:00- 17:00- óráig
sok szeretettel hívjuk és várjuk a leendő bölcsődéseket,
óvodásokat szüleikkel az óvoda Ismerkedő napjára. Itt a
gyerekek és szüleik megismerkedhetnek a bölcsődeóvodával, a gondozó nénivel, óvó nénikkel, dajka nénivel.
Kérdésekre, egyéb információra az intézmény vezetője ad
felvilágosítást.
Értesítjük a kedves szülőket, hogy 2015. április 2728-29 - én, hétfőn, kedden és szerdán, 8:00-16:00 - óráig
bölcsődei, óvodai BEÍRATÁS lesz. A beíratáshoz szükséges
a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet
igazoló hatósági igazolvány, a szülők személyi azonosítója,
lakcímkártyája, orvosi igazolás a gyermek fejlettségéről,
kötelező védőoltásokról.
FIGYELEM!

A törvényi előírásoknak megfelelően az óvodakötelezettség 2015. szeptember 1-től három éves kortól áll be.
Az újévet a farsangi készülődéssel kezdtük, húshagyó kedden
Ennek értelmében a 2015-ös évi beíratáskor KÖTELEZŐ
mi is kivettük a részünket a farsangi mulatozásból. A gyerekek
minden olyan gyermeket beíratni, aki 2015. december 31-ig
színes, ötletes jelmezekbe öltöztek, versekkel, dalokkal búcsúzbetölti a harmadik életévét.
tatták a telet. A Szülői Szervezet gondoskodott a finomságokról.
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Egyesületeink életéből
Őriszentpéterért Egyesület

Egyesületi Sportnapot tartottunk a Művelődési házban. A már
hagyományos kistérségi sakk versennyel kezdődött a nap,
amelynek eredménye: 1. Kovács János, 2. Császár László, 3.
Kulcsár Antal. A Fiatalkorúak versenyét Végh Erik nyerte.
Ping-Pong –gal, dartsozással, csocsózással telt a délután, este
zumbával „pihenték ki” magukat az egyesület tagjai.

IV. évfolyam 1. szám
jait, majd Sülyi Péter az Őrségi Teleház ez évi rendezvényeiről
adott tájékoztatót, ezt követően átadta a szép kivitelű emléklapokat az alapító tagoknak. Babos Csaba, a Vas Megyei Turizmus Szövetség elnöke beszélt a szövetség ez évi terveiről.
Kevy Albert az Őrségi Nemzeti Park képviseletében beszámolt
az Utazás 2015 Kiállítás tapasztalatairól és hasznos tájékoztatást adott az ez évi újdonságokról. A tartalmas összejövetelt a
Szalafői Banya Klub által készített és felszolgált babos káposzta és rétes tette még teljesebbé. Gratulálunk a jó szervezésért!
Históriás

Őrségiek az Utazás Börzén

Március 21-én reggel 9 órakor találkoztak az egyesület tagjai,
valamint azok az önkéntes résztvevők, akik szívügyüknek érzik
a város tisztásságát. Szemétszedésre gyűltünk össze. Megállapítottuk, hogy évről-évre jobban vigyázunk környezetünkre,
kevesebb a hulladék. Március 21-én délután 18 órakor jótékonysági színházi előadásra hívtuk az adakozni szándékozókat.
Horváth Martin, pankaszi kisfiú Barcelonai műtétjére gyűjtöttünk. A Tritikálé színjátszó csoport 3 rövid komédiával, a Bajánsenyei Kerkabarka színjátszóköz egy vidám darabbal szórakoztatta a nézőket. Jó szívvel adták át az anyukának az összegyűlt 68.000 Ft-ot. Március 29-én kerül megrendezésre a már
hagyományos „Virágvasárnapi Hangverseny” az őriszentpéteri
református templomban. Minden zeneszerető embert szívesen
várunk!
Kovácsné H. Katalin Egyesületi elnök

Március 13-14-én Szegeden kilencedik alkalommal rendezték
meg az Utazás Börzét. Az Őrséget és a régiót az Őrség és Vidéke Élmény Klaszter képviselte a kiállításon. Az Árkád bevásárló központban több mint félszáz standon mutatkoztak be az
idegenforgalomban, a turizmusban, vendéglátásban, helyi termékek előállításában és értékesítésében érdekeltek. Az őrségiek régiós kiadványokkal, szórólapokkal, egyéb reklámanyaggal, valamint a tájegységre jellemző termékekkel érkeztek. Természetesen nem hiányozhatott a kínálatból a térség emblematikus terméke a tökmagolaj sem. Kálmán Júlia az Őrség és Vidéke Élmény Klaszter kommunikációs munkatársa, és Kemenczei
Ilona elmondták, hogy standjuknál mindkét napon folyamato-

Őrség és Vidéke Vendégvárók Egyesülete

san nagy volt az érdeklődés. A klaszter tagjainak jóvoltából,
Kedves ünnepség keretében tartotta 10 éves jubileumi gyűlését valamint a régióban e területen tevékenykedőknek köszönhetőaz Őrség és Vidéke Vendégvárók Egyesülete. A rendezvényre en komoly anyaggal érkeztek, amely felkeltette a látogatók
figyelmét. A legtávolabbi bemutatkozói voltak a kiállításnak,
ami ugyancsak feléjük fordította az érdeklődést. A klaszter
munkatársai eredményesnek ítélték a kétnapos rendezvényen
való részvételüket, sikeresen képviselték a térséget és mutatták
be annak értékeit. Az Őrség és Vidéke Élmény Klaszter részvétele a 9. Utazás Börzén Szegeden az NYDOP-2.3.1/A-122012-0008, helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek és turisztikai klaszterek létrehozása és fejlesztése tárgyú pályázati támogatásból valósult meg „Őrségi
örömök” elnevezéssel.
Kálmán György

március 20-án Szalafőn, a Kultúrházban került sor. A vendéglátó Lugosi Arnold polgármester üdvözölte a résztvevőket, egyben ellátta a levezető elnök szerepét. Körmendiné Tarrósy Piroska, az egyesület elnöke köszöntötte az egyesület alapító tag-

Őri Hírek
Őriszentpéteren élők lapja megjelenik : negyedévente
Kiadja: Őriszentpéter Város Önkormányzata
Szerkesztőség: Kálmán György, Őr Zoltán, Őr Péter
Fotó: Kemencei Ilona és Simon Attila
Cím: Őriszentpéter,Városszer 106. Tel: 94/548-050
Nyomdai munkák: VASPRINT Kft.
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Helyi Közösségi Akadémia
Önkormányzatunk még az elmúlt év elején pályázatot nyújtott
be a Nemzeti Közszolgálati Egyetem „Képzés a konvergencia
régiókban lévő önkormányzatoknak” elnevezésű projektjére,
illetve a Helyi Közösségi Akadémiák (HKA) hálózatában való
részvételre. A HKA egy önkormányzat bázisán működő helyi
tudásközpont, amelyhez felkészült, a térségben élő és dolgozó,
a program keretében képzett szaktanácsadók és háttérszolgáltatások kapcsolódnak. A pályázaton az 5000 főnél kisebb települések önkormányzatai vehetnek részt. A mintegy 70 szerencsés
között volt Őriszentpéter is. A nyertesek térítésmentes módszertani, tréneri támogatást kaptak közösségi bázisú stratégiák
kialakításához. A projekt kötelezően előírt 3 workshop jellegű

rendezvényből állt, amelyeket decemberben, januárban és februárban rendeztek meg. A rendezvényeken térségfejlesztési
kérdések kerültek megvitatásra. Az összejövetelekre önkormányzati képviselők és dolgozók, közszolgáltatók, civil szervezetek és egyesületek, valamint gazdasági szereplők kaptak
meghívást. A műhelymunka során a város és a régió múltjának,
jelenének és jövőjének a feltérképezése után a helyi adottságok
figyelembevételével alakítottak ki térségfejlesztési stratégiát.
Az akciótervben szerepelt az idegenforgalom tudatos és szakszerű fejlesztése, a térség marketingje, lobbi tevékenység a
település fejlesztéséért, az ennek érdekében végzett munka, a
kommunikáció, és a sajtónyilvánosság. Fontos feladatként jelölték még meg a fiatalok értékre nevelését, a jövőjükkel való
foglalkozást, a munkahelyteremtést a helyben maradásuk érdekében. A záró rendezvényen Őr Zoltán polgármester értékelte a
programsorozatban szereplők által elért eredményeket. Egyebek mellett szólt arról, hogy fókuszcsoportos műhelymunka
folyt a workshop jellegű tréningeken, melynek során a résztvevők térségfejlesztési kérdésekkel foglalkoztak, majd a helyzetelemzést követően stratégiát dolgoztak ki, és egy jövőképet
vázoltak fel. A polgármester hasznosnak és eredményesnek
értékelte a programot, főleg annak tükrében, hogy a helyi élet
szereplői a város és a régió múltjának jelenének és jövőjének
feltérképezése után a helyi adottságok figyelembe vételével
alakítottak ki térségfejlesztési stratégiát. Megköszönte a programsorozat foglalkozásait vezető Dömötör Ildikó egyetemi
oktatónak a munkáját. A polgármester szükségesnek tartotta a
megfelelő moderálást, mivel így a résztvevők nem vesztek el a
részletekben. A befejező napon Dömötör Ildikó is értékelte a
csoport tevékenységét, valamint a résztvevők is elmondták
tapasztalataikat. Más-más megközelítésből ugyan, de összességében mindenki hasznosnak ítélte az ott eltöltött időt. A projekt záró rendezvénye az a konferencia volt, amelyet nemrégiben tartottak meg Székesfehérváron, és amelyre mind a 70 település delegált résztvevőket. Bár vége a programnak, a pályázat
menedzsmentje továbbra is figyelemmel kíséri a projektben

szereplő településeken folyó munkát. A HKA program szakmai
vezetője Gáspár Mátyás volt.
A projekthez szervesen tartozó esemény volt az a rajzpályázat,
amelyet az általános iskolások számára hirdettek meg, és a
témája az, hogyan látják Őriszentpétert, az Őrséget 20 év múlva. A beérkezett rajzokból készített összeállítás lapunk hátsó
színes oldalán található.
Kgy.
MEGNYÍLT AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG
ÜGYFÉLSZOLGÁLATA!
Tudja Ön, hogy hová fordulhat segítségért, ha neme, szexuális
irányultsága, faji hovatartozása, nemi identitás, bőrszíne, nemzetisége, nemzeti, vagy etnikai kissebséghez való tartozása,
életkora, anyanyelve, társadalmi származása, vagyoni helyzete,
fogyatékossága, egészségügyi állapota, foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidős
jellege, illetve határozott időtartama, vallási vagy világnézeti
meggyőződése, politikai vagy más világnézeti véleménye,
családi
állapota,
anyasága (terhessége)
vagy apasága, érdekképviselethez való
tartozása, egyéb helyzete, tulajdonsága
vagy jellemzője miatt
kedvezőtlenebb elbírálásban részesül(t), mint amelyben más,
Önnel összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport ?
Munkatársunk – dr. Jójárt Ágnes Szilvia; 2015. április 14.
napján 13:00-17:00 óráig – az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalójában (Cím: Őriszentpéter,
Városszer 106.) megválaszolja kérdéseit, kíváncsi tapasztalataira, valamint tájékoztatja arról, hogy jogsértés esetén milyen
lehetőségei vannak a jogérvényesítésre.

Tájékoztatás!
A Fogyasztóvédelmi Egyesület együttműködési megállapodást
kötött Őriszentpéter Város Önkormányzatával. Ennek keretében Őriszentpéteren minden hónap első hétfőjén délelőtt 9 órától 10 óráig fogadóórát tart. Helye: Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal 9941 Őriszentpéter Városszer 106. A bejelentések kapcsán tájékoztatást nyújtunk a szolgáltatások esetén
felmerült kifogások jogszerű intézéséről.
Fogyasztóvédelmi Egyesület

Megkezdődött a 35. Őrségi Vásár szervezése
A 35. Őrségi Vásár szervezése is elkezdődött. Első lépésként az
elmúlt évhez hasonlóan internetes szavazásra bocsátották azt a
kérdést, hogy melyek azok a zenekarok, amelyeket a rajongóik
szívesen látnának a vásárban. Örömteli hír, hogy a képviselőtestület úgy döntött, hogy a voksolás első három helyezett zenekarát meghívja az Őrségi Vásárra. Itt lesz tehát az Anima
Sound System, a Balkan Fanatik és a Karthagó együttesek.
Remek könnyűzenei kínálat lesz tehát, de természetesen a többi
műfaj kedvelőire is gondolnak a szervezők.
K.Gy.
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