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    ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA  

2016. tavasz 

FELTÁMADÁS ÜNNEPÉRE 

Jézus Krisztus: „Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az én életemet, 

hogy újra felvegyem azt.” /János evangéliuma 10,17/  

Eget és földet megrengető hatalomról szólt a Megváltó e mondatában. Isten 

jellemzője az, hogy szavának tényleges ereje van, amit kijelent az úgy igaz. Hogy 

ez mennyire Istentől szárma-

zó közlés, attól a ténytől lett 

bizonyított, hogy bekövetke-

zett. Teremtményi, halandó 

világunkban ilyen hatalom 

senkinek sem adatott. Asz-

szonytól születettek között, 

Jézus Krisztuson kívül senki 

sem állíthatja magáról, hogy 

képes letenni az életét, azaz 

meghalni, önállóan megho-

zott döntéssel úgy, hogy az-

tán saját erővel ismét életre 

keljen. Ember nem rendelkezik életet és halált meghatározó hatalommal. Rom-

bolni, pusztítani, halált okozni olykor van lehetőségünk, de halottat életre kelte-

ni, sőt önmagunkat a halálunkból kihozni nem realitás számunkra. Ez már Isten 

hatáskörébe tartozik. Az ember Jézus ezzel a kijelentésével nem kevesebbet 

állított magáról, minthogy Ő Isten. „Én és az Atya egy vagyunk.” Isten volt Ő már 

a világ megteremtése előtt is, de az volt az akarata, hogy ember is legyen. Ez 

következett be az idők teljességekor. Atya Isten akarata, hogy a bűn miatt meg-

átkozott ember, aki nélküle elveszett, mégis megmenekülhessen az örök halál-

tól. Isten Fiának pontosan ugyanez az akarata: Jézus és a Mennyei Atya tökéle-

tes egységben vannak, a Szentlélek egységében. A Fiú emberi testet öltött a 

teljesség igényével: anyaméhtől kezdődően, születésen át, a halálig menően 

sorsközösséget vállalt velünk halandókkal. A földi lét legnehezebb útját járta be. 

Egyetlen bűntelen emberként helyettünk szenvedte el a büntetést. Ártatlanul. 

„A jó pásztor életét adja a juhokért.” Elvégeztetett a Golgota keresztjén a mi 

megváltásunk. Jézus Krisztus, szabadító terve szerint, hagyta magát bűnös em-

berektől elfogatni, istenkáromlás hamis vádjával elítéltetni, megzsarolt pogány 

helytartó által, átokhalálra bocsáttatni. Semmi hatalmuk nem lett volna felette, 

ha felülről nem adta volna meg nekik. Jézus odaadta az életét gyilkosainak. A 

kereszten így imádkozott értük: „Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, 

mit cselekszenek!” Jézus Krisztus letette az életét váltságdíjul értünk. Ezzel a 

hatalmas tettével megrendítette az eget, ami akkor elsötétedett és a földet, ami 

megindult, s a kősziklák megrepedtek. A kivégző római százados, a vele levőkkel 

együtt, megállapította az igazságot: „Bizony Isten Fia volt ez!” Hatalmas tett az, 

teremtett világot megrázó, amely a kárhozatra ítélt embert kimenti az örök ha-

lálból. Bizony Isten Fia megtette, ezért szereti Őt az Atya. Az egyik, mellette 
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Őri Hírek 

megfeszített bűnös ember ott a kereszten hitre jutott 
és hitvallást tett. Jézus örök életet adott neki kegyelemből, 
megváltása árán: „Bizony mondom néked: Ma velem leszel a 
paradicsomban.” Mert Jézus Krisztus a feltámadás és az élet. 
Így szólt: „aki hisz énbennem, ha meghal is él. Aki csak él és 
hisz énbennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt?” Én hiszem! 
Mégpedig azért, mert Jézus Krisztusnak nem csupán arra fu-
totta az erejéből, hogy váltságul, sokakért odaáldozva, letegye 
a maga életét, hanem arra is volt hatalma, hogy újra felvegye 
azt! Vasárnap hajnalban a kővel bezárt, lepecsételt, fegyveres 
őrökkel őriztetett sziklasírja már üres volt. Csak halotti leplei 
voltak benn, mert Ő él! Jézus Krisztus bizonyította azt, amit 
önmagáról kijelentett: „Én vagyok a feltámadás és az élet.” 
Rengeteg sok szemtanúval találkozott, akik az evangéliumok 
feljegyzésekor még éltek és igazolták a tényt. Volt, hogy egy-
szerre 500 embernek is megjelent. Tanítványai közül, csak em-
beri bizonyságtételre alapozva, senki sem hitte, hogy feltáma-
dott. Mindenki a közvetlen találkozást követően ismerte fel, 
hogy valóban újra felvette az életét. Én sem azért hiszem, hogy 
Jézus Krisztus feltámadott, mert emberektől ezt hallottam, 
hanem azért, mert közben az élő Úr a lelkemben, Szentlelke 
által bizonyosságot ébresztett! Fontos, hogy az emberek bol-
dogan hirdessék az örömhírt, mert „a hit hallásból van”. Ez az 
élő hitre juttatás emberi tényezője, de ma is nélkülözhetetlen 
az isteni rész: a Feltámadott Úr belső bizonyságtétele, az Ő 
személyes meggyőzése. Csak általa van örök élet, dicsőséges 
feltámadással. Nincs más, aki által üdvözülhetnénk: csak Jézus 
Krisztus. Amit kijelentett magáról, az bekövetkezett! Boldogan 
ünnepeljük a Feltámadottat, az Élet Urát!  

                   Major Lehel, református lelkipásztor 

 Eseményekben rendkívül gazdag esztendőt tudhatnak maguk 

mögött az őriszentpéteriek. Őr Zoltán polgármester három fon-

tosabb kategóriába sorolta ezeket az eseményeket, és ennek 

tükrében értékelte az eredményes 2015-ös évet. Elsőként fon-

tosnak tartotta kihangsúlyozni azokat, a kívülről láthatatlan 

háttéreseményeket, amelyek a jövő előkészítését voltak hivatot-

tak segíteni. Ilyen munka volt egyebek mellet az, hogy elké-

szültek a következő időszak fejlesztési tervei. Ezekben szerepel 

a város jelképévé vált sárga ház felújítása. Az épületbe új funk-

ciót terveznek, civil központtá alakítanák át. U. Nagy Gábor 

Ybl-díjas építész, a helyi építési hagyományokra nagy hang-

súlyt fektetve, elkészítette annak a több funkciós vásárcsarnok 

komplexumnak a terveit, ahol a szabadtéri színpad is helyet 

kap. Folyamatban van még egy közlekedésbiztonsági beruhá-

zás terveinek az elkészítése is, amely egy régi problémát, a 

kisiskola előtti gyalogátkelőhely hiányát orvosolná. A fenti 

tervek az úgynevezett „Zöld városok fejlesztése” kategóriában 

lesznek pályázhatók 155 millió forintos, illetve a Közlekedés-

biztonsági fejlesztések keretében 15 millió forintos keretösz-

szeggel. Felszabaduló kapacitásból sikerült elkészíteni a régi 

orvosi rendelőknek helyet biztosító épület tovább hasznosításá-

nak tervét. Ide költözne az állandó vadászati kiállítás, amely 

egy újabb turisztikai attrakciója lenne a településnek. A felso-

rolt munkáknak a létjogosultságát a 2014-2020-as fejlesztési 

időszak igazolja majd – mondta a polgármester, majd arról 

szólt, hogy a kötelező feladatok ellátásán túl, az új fejlesztések 

megvalósításának realitását is megalapozva, a 400 millió forin-

tos költségvetési fő összeghez képest ugyan szerénynek mond-

ható, ám mindenképpen tisztességes mértékű pénzügyi tartalé-

kot is sikerült képezniük. Ilyen már régen nem volt az önkor-

mányzat életében a korábban már sokszor ismertetett okokból, 

hogy pozitív mérleggel zárták a költségvetési évet. A megvaló-

sult tervekről és elképzelésekről a következőket tudhattuk meg: 

Az elmúlt évben megoldódott az alszeri városrész közvilágítási 

problémája. Saját erőből két ütemben sor került a szeri utak 

javítására. Tavasszal kormányablakot avattak, melynek köszön-

hetően egyszerűbbé és gyorsabbá vált az ügyintézés a régió 

lakóinak számára. Megállították a város ingatlanvagyonának 

fogyását. Két épületet és 4 Ha földterületet vásároltak. Előbbie-

ket gazdaságfejlesztési céllal, míg utóbbit egy napelempark 

létrehozásának a szándékával. Megalakult a helyi értéktár bi-

zottság, és egy sikeres pályázatnak köszönhetően a város érté-

keinek a kutatására is sor került. Ez a projekt biztosította még 

egy hétperces drónos felvétel készítésének anyagi hátterét is, 

amely madártávlatból mutatja be a várost és a film alatt az Őr-

ségi baráti Kar énekel. Előrelépés történt az egészségügyi alap-

ellátás területén is, hiszen sikerült orvost találni a közel két éve 

betöltetlen háziorvosi körzetbe - A 2015-ös év eredményeinek 

értékelésekor mindenképpen meg kell említeni azt a tényt, 

hogy az elmúlt esztendő a jubileumok éve volt a város életé-

ben. 35 éves volt az Őrségi Vásár, 10 éve nyilvánították város-

sá a települést, 35 éve alakult meg az Őrségi Baráti Kör, 10. 

születésnapjukat ünnepelhették a polgárőrök, és az 50 éves 

iskolatörténeti kiállítást is megrendezésre került. Ezek az ese-

mények nemcsak az önkormányzatra róttak komoly feladatot, 

hanem a munkákból az egyesületek és civil szervezetek is ki-

vették a részüket. A várossá válás jubileuma alkalmából egy új 

rendezvényt is sikerült az útjára indítanunk, „Szentpéteri esték” 

címmel (képünkön). Ezzel egy régi hagyományt eleveníttettünk 

fel új, kibővített tartalommal, nagy mozgósító erővel, de régi 

szívvel és lelkesedéssel – mondta Őr Zoltán, majd a jövővel 

kapcsolatban megjegyezte, hogy bíznak abban, hogy a 2016-os 

esztendőben nagy dolgok fognak eldőlni. Már megjelentek a 

területfejlesztési operatív program és a vidékfejlesztési prog-

ram pályázati kiírásai, amelyeken gőzerővel dolgoznak. Az év 

második felében talán kiírásra kerülnek a Leader pályázati fel-

hívások. A városgazdálkodási tevékenységüket olyan új funkci-

ókkal kívánják bővíteni, amelyek találkoznak a lakosság igé-

nyeivel. Az önkormányzat aktívabb gazdasági szerepvállalásra 

készül, céljuk, hogy a térség gazdasági fejlesztésében kivegyék 

a részüket.                                   Kálmán György 

Komoly tervek egy sikeres év után 

Polgármesteri évértékelő 
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Háziorvosi körzetek ügye II 

Tekintettel arra, hogy az utóbbi időben a téma elég jelentős 

publicitást kapott - ami érezhetően nem segítette elő az ügy 

nyugodt, békés és higgadt rendezését -, és szem előtt tartva az 

újabb viták megelőzésének a fontosságát, inkább azt az utat 

választjuk, hogy eltekintünk az eseménytörténet részletes be-

mutatásától. Az imént felsorolt érvek és szempontok ellenére 

sem kerülhető meg és nem is megengedhető azonban az, hogy 

az ügyben bekövetkező végleges fordulatról ne adjunk hírt és 

ne tájékoztassuk a lakosságot. 2016. február 16-án ugyanis dr. 

Nagypál Judit háziorvos kérelmet juttatott el Kondorfa, Szalafő 

és Őriszentpéter önkormányzati képviselő testületeihez, amely-

ben másodízben is felmondott és kérte a feladat ellátási szerző-

désének közös megegyezéssel- és 2016. március 31-ei hatállyal 

történő megszűntetését. Egyúttal lemondott a praxisjogról a 

feladat ellátás megszűnésével és vállalta, hogy intézkedik a 

működési engedély visszavonásáról az egészségügyi hatósá-

goknál. Ezután 2016. február 27-ei keltezéssel megérkezett 

Zsolnai Zoltán, Vasszécseny község polgármesterének a levele, 

amelyben arról tájékoztatott, hogy ugyanezen a napon Tana-

kajd és Csempeszkopács községek önkormányzataival együtt 

megtartott képviselő testületi ülésükön elfogadták dr. Nagypál 

Judit pályázatát a meghirdetett háziorvosi állásra és kérte, hogy 

doktornő esetében tekintsünk el a jogszabályban előírt 6 hóna-

pos felmondási időtől. Kondorfa, Szalafő és Őriszentpéter ön-

kormányzatai a kérelmeket 2016. március 16-án tárgyalták. A 

kialakult helyzet rendezése érdekében mindhárom testület tá-

mogatta dr. Nagypál Judit kérelmét. A konkrét kérések mellett 

még másik két kérdésben is szükséges volt dönteni. Betöltetlen 

háziorvosi körzet esetén ugyanis egyrészt a praxis mielőbbi 

újbóli betöltése érdekében meg kell tenni a szükséges lépése-

ket, azaz kiírni a háziorvosi pályázatot, meghatározva a praxis 

betöltésének a feltételeit, amely szintén megtörtént ezeken a 

testületi üléseken. Másrészről a feladat ellátás zavartalansága 

érdekében a fenntartó önkormányzatok feladata és egyben kö-

telessége a helyettesítésről gondoskodni. A három önkormány-

zat dr. Németh Sándort, dr. Nagypál Judit korábbi helyettesítő 

orvosát bízta meg ezzel a feladattal 2016. április 1-től. A he-

lyettesítés idején a heti rendelési idő a szabályok szerint mini-

málisan 7,5 óra, ami éppen a fele a normális esetben megszo-

kott rendelési időnek. Németh doktor ennél többet, 10 óra ren-

delést vállal a három településen a lent látható időbeosztás sze-

rint. Ezúton is kérjük a tisztelt lakosság türelmét és megértését 

a sajnos előre látható kényelmetlenségek miatt! A további fon-

tos tudnivalókról hírlevél útján tájékoztatjuk az érintetteket a 

későbbiek folyamán.                                                  Őr Zoltán 

Az I. számú háziorvosi körzet helyettesítési rendje 2016. ápri-

lis 1-től: 

 

 

Együttes testületi ülést tartottak 

Az év elején együttes testületi ülést tartottak az Őriszentpéteri 

Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések. Őriszent-

péter város, Bajánsenye, Felsőjánosfa, Hegyhátszentjakab, 

Ispánk, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, 

Nagyrákos, Őrimagyarósd, Szalafő, Szatta és Velemér községek 

képviselői a tanácskozáson beszámolót hallgattak meg a közös 

hivatal 2015. évi működéséről, tájékoztatót kaptak a 2016. évi 

tervekről és pályázati lehetőségekről, valamint megtárgyalták 

és elfogadták a közös hivatal 2016-os költségvetését. Tóth Jenő 

jegyző az elmúlt esztendő munkájának értékelésekor arról be-

szélt, hogy a hivatal költségvetése lehetővé teszi, hogy minden 

településre vonatkozóan feldolgozzanak egy-egy területet. En-

nek köszönhető egyebek mellett, hogy sikerült egységesíteni a 

temetői nyilvántartásokat, elkészültek a legfrissebb települési 

térképek, vagy éppen az, hogy felmérésre kerültek az önkor-

mányzati ingatlanok. A 2016-os évben a rendezési terveket sze-

retnék egységesíteni, és felmérik a településeken a közművekkel 

való ellátás mértékét. A közös hivatal 2013-ban alakult meg. Az 

első év a változás éve volt az intézmény életében. 2014-ben 

három választást kellett lebonyolítaniuk, ami nem kis feladatot 

adott az apparátusnak. Ez volt a választások éve. A 2015-ös 

esztendő a várakozásé volt, mivel ekkor dolgozták ki a 2020-ig 

tartó időszak vidékfejlesztési programjait. Az idei év a pályáza-

toké lesz, hiszen ismertté váltak azok a projektlehetőségek, 

amelyekre jó eséllyel pályázhatnak majd a hivatalhoz tartozó 

települések. A közös hivatalnál prioritást élvez a pályázatok 

kezelése. Ezek figyelésére és elkészítésére együttműködési meg-

állapodásuk van a helyi Leader munkaszervezettel. A 2016-os 

költségvetésről a jegyző elmondta, hogy az szinte megegyező a 

korábbi évivel, az idén 122 és félmillió forinttal gazdálkodhat-

nak. Ez az összeg elég arra, hogy a korábbi évekhez hasonlóan 

nyugodt gazdálkodást folytathassanak és megvalósítsák a ter-

vezett feladatokat. A képviselők a hivatal költségvetését elfo-

gadták.        

Közlekedés - telefonálás 

Az együttes ülés napirendjén szerepelt még annak a levélnek a 

tárgyalása is, amelyet Horváth Milán őriszentpéteri lakos jutta-

tott el a testületeknek. A Budapesti Műszaki Egyetem gépész-

mérnök hallgatója a távolsági tömegközlekedés javítása érdeké-

ben összefogást kér a közös hivatalhoz tartozó települések tes-

tületeitől. Horváth Milán, - mint írja - öt éve közlekedik Őri-

Házunk tája — Önkormányzati hírek 

Őri Hírek 

Hétfő 11.00 – 12.30 Kondorfa 

  13.00 – 14.30 Őriszentpéter 

Szerda 11.00 – 12.30 Őriszentpéter 

  13.00 – 14.00 Szalafő 

  14.30 – 16.00 Kondorfa 

Péntek 8.00 – 9.30 Kondorfa 

  10.00 – 11.30 Őriszentpéter 
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Őri Hírek 

Őriszentpéter – Budapest viszonylatban, és az a tapasztalata, 

hogy a helyzet, akár a MÁV, akár a Volán tekintetében egyre 

rosszabb. Az őrségiek számára kedvezőtlen időpontban indul-

nak és érkeznek a vonatok, ezzel figyelmen kívül hagyják az itt 

élők utazási szokásait, szándékait és érdekeit. A fiatalember a 

legkorábbi indulás és a legkésőbbi érkezés tükrében összehason-

lította az őrségi régió, és a szomszédos szentgotthárdi kistérség 

lehetőségeit. Budapest célállomást figyelembe véve az Őrségből 

indulóknak mindössze 3 órájuk marad a fővárosban kirándulás-

ra, ügyek intézésére, ellentétben a másik régió 10 órájával szem-

ben. Tíz évvel ezelőtt újraindult az őrségi vasút, időközben a 

villamosítása is megtörtént, mégsem lehet eljutni a megyeszék-

helyre vonattal, és Zalaegerszeg felé is több vonatpárt szüntettek 

meg. Sajnos az autóbusszal való közlekedés sem jobb, főleg a 

főváros viszonylatában. Horváth Milán kéri a testületeket, hogy 

képviseljék a térség lakosságának és utazóközönségének érde-

keit, szálljanak síkra az őrségi emberek közlekedési lehetőségei-

nek javítása érdekében. Őr Zoltán Őriszentpéter polgármestere 

elmondta, hogy a probléma nem ismeretlen számukra. A közle-

kedési vállalatok menetrend egyeztetésre ugyan meghívják az 

érintett önkormányzatokat, ám azok felvetései  mégsem épülnek 

be a menetrendbe az utasforgalom alacsony száma miatt. A kö-

zös hivatalhoz tartozó testületek úgy döntöttek, hogy bevonva a 

többi őrségi települést is, közösen fognak lépéseket tenni a köz-

lekedés javítása érdekében. Németh Istvánné Nagyrákos polgár-

mestere hasonló összefogást kért a mobil telefonok tér erejének 

javítása érdekében. Mint elmondta, Nagyrákoson és több őrségi 

településen is a készülékek használhatatlanok a térerő hiánya 

miatt. 

Költségvetés 

Február elején elfogadták a képviselők a város 2016-os költség-

vetését. A büdzsét Őr Zoltán polgármester terjesztette a testület 

elé. A helyi költségvetést a központi költségvetésről szóló tör-

vény alapján alkották meg. A normatív támogatási rendszer 

változásával, az szja-visszaosztás megszüntetésével, az alapfokú 

oktatás átalakulásával és a közigazgatási reform következtében 

jelentősek a változások az önkormányzat költségvetésében az 

előző évhez képest. A település nagysága és státusza miatt a 

reformok finanszírozási hatása vegyesen érintette a várost. A 

2015-ös évet a költségvetési fő összeghez mérten ugyan szerény, 

ám mindenképpen tisztességes mértékű pénzügyi tartalékot is 

sikerült képezni. Ilyen még nem volt, hogy az önkormányzat 

pozitív mérleggel zárt volna esztendőt. Ennek tükrében, vala-

mint a költségvetési számadatok ismeretében az előző évhez 

hasonló nyugodt, megfontolt és kiegyensúlyozott gazdálkodás 

várható. A költségvetés 347 182 ezer forintos bevételi és kiadási 

fő összeggel került elfogadásra. 

Iskolai beíratás 

A 2016/2017-es tanévre az első osztályos tanulók beíratásának 

ideje: 

2016. április 14. (csütörtök)   800 – 1900 

2016. április 15. (péntek)        800 - 1800 

A beíratásra az alábbi dokumentumokat kérjük hozzák ma-

gukkal:  

 Diákigazolvány kiállításához szükséges NEK fényképes 

azonosítót, melyet az őriszentpéteri okmányirodában 

ügyfélfogadási időben állítanak ki 

 A gyermek születési anyakönyvi kivonatát és lakcím-

kártyáját 

Óvodai beíratás 

Az Őriszentpéteri Katica Egységes Óvoda – bölcsőde tervei 

szerint  

2016. április 25 -27-ig 800 – 1600-ig 

BEÍRATÁST tart. 

 

A beíratást megelőző ISMERKEDŐ NAPOT ennek megfele-

lően 2016. április 23-án (szombaton) 1500 – 1700 óráig tervez-

zük. 

Itt lehet a lehetőségekről tájékozódni. a jogszabályi előírásokról 

érdeklődni. A SZÜLŐ KÖTELES 3 éves kortól a gyermekét 

beíratni az óvodába, a beíratás elmulasztása szabálysértési eljá-

rást von maga után. 

ÉLETKORI ELŐÍRÁSOK: 

        3 éves kortól kötelező az óvodába járás abban az év-

ben amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. élet-

évet, a nevelési év kezdő napjától tankötelezettség 5 

éves kortól kizárólag óvodában teljesíthető 

SZÜKSÉGES OKMÁNYOK: személyi azonosító, lakcímkár-

tya, születési anyakönyvi kivonat, TAJ kártya, orvosi igazolás – 

a védőoltások beadásáról, az óvodakezdésről 

ELÉRHETŐSÉGEK: 

06/94 428-083 

06/30 3244391 

katica.ori@freemail.hu 

 

A BEÍRATÁSOKRA MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERE-

TETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK! 

Közösen búcsúztatták az óévet az 

őriszentpéteri termelői piac áru-

sai. Az előző évektől eltérően, az 

idén télen is a megszokott helyü-

kön, a város sportpályája melletti 

téren kínálták és kínálják a porté-

káikat, dacolva az időjárással. A 

kisváros önkormányzata a terme-

lői piac kérdését folyamatosan 

szívügyének tekinti. Részben en-

nek, no meg a piac résztvevőinek 

köszönhető, hogy mára a terme-

lők igazi közösséggé formálódtak. 

Ezért is döntöttek úgy, hogy a 

sikeres esztendőt közösen búcsúz-

tatják az utolsó piacnapon.  2015. 

december 30-án Gerencsér István készített remek pörköltet a 

Tóth Károly által felajánlott mangalica húsból. A kiegészítő 

zöldségek, fűszerek és egyebek természetesen a termelői piacról 

kerültek az ételbe. A termelők óévbúcsúztató eseményén részt 

vett, egy pezsgős pohárköszöntő erejéig Őr Zoltán polgármester 

is.                 K.Gy. 

Hirdetmények 

Egy hír a termelői piacról 

mailto:katica.ori@freemail.hu
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Szabadság kötelesség 
 

 

Március 11-én került sor városunkban az 1848/49-es forrada-

lom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepségre. A meg-

emlékezés a művelődési házban volt. Az ünnepi műsort hagyo-

mányosan az iskolások adták. A hetedik és  nyolcadik osztályo-

sok, a negyedik osztályos táncosokkal és az iskolai énekkarral 

kiegészülve „A költő visszatér” címmel emlékezetes előadást 

tartottak. Az ünnepség szónoka Horváth László, az általános 

iskola igazgatója volt.   

 

Tisztelt Ünneplők! A nemzeti szabadság ünnepi tiszteletével 
szeretnék köszönteni mindenkit ma, az 1848-49. évi forrada-
lom és szabadságharcra emlékező ünnepségünkön.  Nekem 
jutott az a méltóságteljes feladat, hogy beszédemmel az 1848-
as eseményekre és tanulságaira irányítsam a figyelmet. Mikor 
elgondolkodtam mai mondandómon, régi beszédek, történe-
lemkönyvek mondatai, szavalatok büszke hangjai csengtek a 
fülemben, melyek mind ékes szólóan ecsetelték 1848. március 
15-ének, a magyar történelem talán legbátrabb napjának ese-
ményeit. Mindannyian ismerjük ezeket. Ahogy Petőfiék elin-
dulnak a Pilvaxból, ahogy lefoglalják a Landerer-nyomdát, ki-
nyomtatják a 12 pontot, ahogy az elnyomó Habsburg hatalom 
ellen a néhány óra alatt több tízezer lelkesre duzzadt tömeg 
skandálja, hogy „a magyarok Istenére esküszünk-esküszünk, 
hogy rabok tovább nem leszünk”. Ismerjük, és biztosak va-
gyunk benne, hogy tudjuk, mit ünneplünk ezen a napon: a 
magyar nép harcát a SZABADSÁGÉRT. Én is így gondoltam, 
tudom. Aztán mélyebben elgondolkodtam ezen: harc a sza-
badságért, … és elbizonytalanodtam. Kérem Önöket, kövesse-
nek gondolataimban, hogy elmondhassam mi okozta bizonyta-
lanságomat. Vegyünk például egy fiatalembert a korból. Le-
gyen, mondjuk 25 éves! Épp egy éve házas, és szenvedélyes 
szerelemmel szereti feleségét. Nem túl gazdag, de már ilyen 
fiatalon is roppant népszerű, sikeres és ígéretes jövő előtt áll. 
1848. december 15-én fia születik. Ez a fiatalember, Petőfi 
Sándor, aki az irodalmárok szerint az első olyan költőnk, aki 
részletesen írt feleségéről, családjáról. A családi idill kimagasló 
költője, a szabadság és szerelem eszméinek elkötelezett híve. 
Ő március idusán valami irtóztató erőtől hajtva félredob min-
dent, biztos és sikeres életet, nyugodt költői örömöket, családi 
békét és harcba száll a SZABADSÁGÉRT. Harcba száll és meg is 
hal érte. És nem csak ő, hanem egy nemzedék fiataljai és öre-
gei sok ezren és tízezren. De miért? Mi az a démon, ami min-
dennél, még a saját életüknél is fontosabb volt nekik, mi az a 
SZABADSÁG? Kérdezném Őket a mából. Mit jelent ez a szó 
manapság? Mit jelent nekünk a szabadság? Talán azt, hogy 
szabadon választhatunk 5 féle kenyér, 10 féle tej, 40 féle autó 
és 120 tévécsatorna közül? Vagy, hogy szabadon írhatunk na-
ponta akár több tíz véleményt a facebookon, vagy a Vas népe 
hasábjain kontroll nélkül? Vagy, hogy szabadon elmehetünk 
ebből az országból, ha nem tetszik itt az élet? Külföldre, nyu-
gatra, bárhova, ahol 10 forinttal, százzal, vagy egy millióval 
többet érünk? Ahol olcsóbban vehetünk meg bármit és drá-
gábban adhatjuk el magunk? Ez a szabadság? Mert a legtöb-
ben, valljuk meg, erre használjuk. Szabadosságot csináltunk a 
szabadságból. A 20 évesek nemzedéke már örökségbe kapta a 
szabadságot, és úgy van vele, mint a legtöbben, akiknek nem 
kellett az életükkel fizetni érte: fogalma sincs róla, hogy mi is 
az valójában. Napjainkban, sajnos, vannak akik nem tisztelik 
eléggé a márciusi ifjakat és a szabadságharc bátor hőseit. Ma-

napság március 15-e sokaknak csak annyit jelent, hogy nem 
kell dolgozni, a diákoknak pedig nem kell iskolába menni és az 
iskolai ünnepség miatt, egy-két újabb tanóra marad el. Ha sze-
rencséjük van, pont egy dolgozatírás. Mások pedig értelmet-
lennek tartják ezt a nagy felhajtást az ünnep körül és bosszan-
kodnak, hogy miért vannak zárva a boltok.Éppen ezért nem is 
érzik, hogy micsoda felelőséggel jár élni – és nem visszaélni – 
ezzel a szabadsággal, ami annyi drága életet követelt! Hogy a 
szabadság kötelesség. Kötelesség a szűkebb és tágabb közös-
ségeink, a családunk, az iskolánk, a munkahelyünk, a települé-
sünk és a hazánk felé, hogy munkálkodhasson ki-ki képességei-
hez mérten annak mind nagyobb boldogságáért. Hogy a bőség 
kosarából mindenki egyaránt vehessen! Hogy a jognak asztalá-
nál mindenki egyaránt helyet foglalhasson, és hogy a szellem 
napvilága ragyogjon minden ház ablakán!Az ünnepünk akkor 
lesz igaz, ha átérezzük ezt a felelősséget, és adósságunkat, 
amellyel ’48 hőseinek tartozunk. Ezt a tartozást pedig élet-
szemléletünkkel igyekszünk leróni, hogy ne legyen hiábavaló 
akkori szent áldozatuk. 168 év telt el, és mi ma is itt vagyunk 
együtt. Érzem, képesek vagyunk rá, hogy együtt, közösen, kö-
zösségként lélegezzünk és legyen hitünk, legyen közös akara-
tunk, mert csak így érdemes az életet élni. Március 15-e üze-
nete számunkra ma az, hogy szabadnak lenni és szeretni csak 
közösségben lehet, csak másik emberhez viszonyítva tudjuk 
meghatározni szabadságunkat és szeretetünket. Ezért fontos 
együtt lennünk, nem csak ünnepnapokon, hanem hétköznap-
okon is. Nézzük azt a két mondatot, ami a 12 pont előtt áll. „ 
Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság, egyetér-
tés.” Én is ezt szeretném és remélem, mindannyiunk nevében 
mondhatom: „Legyen béke, szabadság, és legfőképpen egyet-
értés!” Köszönöm, hogy meghallgattak. 
 
Az ünnepséget követően koszorúzásra került sor a város köz-

pontjában lévő emlékműnél. A megemlékezés március 15-én 10 

órakor folytatódott. A forradalom és a szabadságharc tisztele-

tére ünnepi istentiszteletet tartottak a református templomban, 

majd koszorúzásra került sor a templomkertben.                                                                                                                                      

            kgy. 

„Őrségi képek” címmel Gorza Katalin amatőr festő festményeit 

bemutató kiállítás nyílt az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága 

Harmatfű Természetvédelmi Oktatóközpontjában.  A tárlatot 

Tóth László művész-tanár nyitotta meg. „Minden jó műnek az 

elégedetlenség az apja és a szorgalom az anyja”- ezzel a Kas-

sák Lajos idézettel kezdte köszöntőjét a művész-tanár, és ennek 

tükrében méltatta az amatőr festőnő munkásságát. Elmondta, 

hogy Gorza Katalin alapító tagja az őriszentpéteri Teleházban 

2000 óta működő Őrségi festőkörnek. Nemcsak a festőköri 

foglalkozásokon, hanem otthon is alkotott. Az elmúlt másfél 

évtizedben őrségi tájak, népi tevékenységek, őrségi emberek 

elevenedtek meg ecsetje nyomán. Édesapja Gorza Sándor 

„Szülőföldem Nagyrákos” címmel néprajzi sajátosságokat be-

mutatva írásban mesélt az Őrségről és Nagyrákosról.  Gorza 

Katalin a festményein keresztül képekben teszi ugyanezt. Meg-

mutatja mindazt, amiért szeretjük ezt a tájat. Csak az képes így 

megragadni az őrségi táj karakterét, aki benne él – mondta 

egyebek mellett Tóth László, majd a képeket egyenként is ele-

mezte.  A kiállítás április közepéig lesz látható hétköznapon-

ként 08:00 és 16:00 óra között.                                   K.Gy. 

Amatőr festő kiállítása 
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Zsigovits Józsefné 

az Őriszentpéteri 

Önkéntes Tűzoltó 

egyesület elnöke 

nemzeti ünnepünk 

alkalmából Cell-

dömölkön  tartott 

megyei ünnepsé-

gen Vas Megye 

Közbiztonságáért 

kitűntetést vehetett 

át.. Az elnök asz-

szony a szakkö-

zépiskola befejez-

tével az Őriszent-

péteri Cipőgyár-

ban dolgozott 

nyugdíjba vonulásáig, ahol tűzvédelmi felelősként is részt vál-

lalt a feladatokból. Az Őriszentpéteri ÖTE elnöke 2002. június 

13-ától. A tűzoltóságok közül üde folt, hogy évtizedek óta női 

vezetője van egy tűzoltócsapatnak. A tűzvédelem érdekében 

kifejtett eredményes munkájának elismeréséül korábban Gróf 

Széchenyi Ödön Emlékplakettet vehetett át. Irányítása alatt 

szakszerűen, gyorsan dolgozik az összeszokott önkéntes csapat. 

Minden tűzoltási és mentési munkát el tudnak végezni. A felké-

szültségnek köszönhetően a körmendi katasztrófavédelem önál-

ló beavatkozási jogkörrel ruházta fel Őket, melyhez a minősí-

tést tavaly nyáron szerezték meg. Több sikeres pályázatnak 

köszönhetően tovább gyarapították az egyesület eszköz készle-

tét, amely már így megfelel a követelményeknek. Ebből is ki-

emelkedik az MVH pályázaton elnyert 2,5 millió Ft értékű fe-

szítővágó, hisz ugyanilyennel a járáson belül egyedül Körmend 

rendelkezik. Zsigovits Józsefné sikeresen levezényelte az MVH

-s pályázaton elnyert, 10 millió Ft-ot meghaladó tűzoltó szertár 

felújítást, amely ezáltal kívül-belül korszerűsödött. Az egyesü-

let aktív szerepet vállal a település közösségi életében. Részt 

vesznek a város rendezvényein nagy erőkkel segítik az Őrségi 

Vásár és  az Őrségi Tökfesztivál lebonyolítását.  A kitűntetés-

hez szeretettel gratulálunk!    Őri Info 

Megyei kitűntetést vehetett át 

Így ünnepeltünk március 15-én 
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Így báloztunk /sport-, SZM-, és vadászbál/ 
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Pótszilveszter 

Az előző évek hagyományainak megfelelően 2016-ban is a 

sportegyesület rendezte az első bált a városban. A januári ese-

ményt Pótszilveszterként is számon tartják. Az idén is a Bognár 

étterem adott helyt a rendezvénynek, ahol az egyesületi tago-

kon és a sportolókon kívül sokan vettek részt olyanok, akik 

kellemes kikapcsolódásra vágytak.                                                                                         

Vadászbál  

Most már akár hagyománynak is tekinthető, hogy a megyei 

vadászbált követő héten rendezik meg az őrségi, vadászok saját 

báljukat. Február közepén az őriszentpéteri Őrség és a Széche-

nyi Zsigmond vadásztársaságok a helyi Bognár étteremben 

tartották báljukat. Ha a megyei eseményről elmondható volt, 

hogy a megye legrangosabb és leghangulatosabb társasági 

rendezvénye volt, akkor ez térségi szinten az őrségi vadászok 

mulatságára is igaz. A vendégeket Nagy László elnök, Gömbös 

Mátyás és Györke Roland vadászmesterek fogadták. A bált 

Nagy László, az Őrség vadásztársaság elnöke nyitotta meg. 

Először köszöntötte az este résztvevőit – Kenesei Istvánt, az 

Országos Magyar Vadászkamara Vas megyei titkárát, Őr Zol-

tánt, Őriszentpéter polgármesterét, Ritóper Lajost, a szlovéniai 

Prekmurjei Területi Szövetség elnökét, Varga Ottó címzetes 

esperest, a Szlovéniából érkezett vadászkürtösöket, a vadászo-

kat és a vendégeiket, - majd arról beszélt, hogy mindkét társa-

ság eredményes évet tudhat maga mögött. A munkát tovább 

folytatják, a 2016-os évben lesz teendő bőven. Az elfogadott 

vadásztörvény életbe lépését követően a területkijelölések mel-

lett az üzemtervek elkészítése és a haszonbérleti szerződések 

megkötése lesznek a legfontosabb feladataik az idei esztendő-

ben. Mielőtt azonban még nekivágnának a komoly feladatok-

nak, jó szórakozást, jókedvet kívánt az idei vadászbálhoz. Var-

ga Ottó címzetes esperes asztali áldását követően felszolgálták 

a vacsorát. Rengeteg tombolaszelvény kelt el az este folyamán, 

köszönhetően a mintegy félszáz értékes nyereménynek. A sorso-

lást követően megtelt a táncparkett és tartotta a mulatság haj-

nalig. Gömbös Mátyás a Széchenyi Zsigmond vadásztársaság 

vadászmestere elmondta, hogy már negyedszer rendezték meg 

közösen a bált az őrségi vadászok. A régió társaságai között 

már évek óta példaértékű a kapcsolat.                                            

Szezonzáró iskolás bál 

Március elején tartotta hagyományos bálját az Őriszentpéteri 

Általános Iskola szülői szervezete. A művelődési házban meg-

rendezett eseményt az iskolások énekkara, valamint a Tritikálé 

Színjátszó Csoport fellépése színesítette. A tombolasorsoláson 

a támogatók által felajánlott tárgyakat nyerhették meg azok, 

akik megkísértették a szerencsét. A jókedvű vendégsereg haj-

nalig mulatott. A szervezők elmondták, hogy a bevétellel az 

iskolás gyerekek szervezett programjaihoz, a kirándulásokhoz 

és egyéb rendezvényekhez szeretnének hozzájárulni. Az iskolá-

sok báljával tulajdonképpen végett ért a kisvárosban a báli sze-

zon. Már megszokhatták a helybéliek, hogy december és márci-

us között négy alkalommal rendeznek nagyszabású mulatságot 

a településen. A sort az óvodások Mikulás bálja nyitja decem-

berben, majd januárban a sportegyesület tartja 

„Pótszilveszterét”. Az Őrségi vadászok februárban mulatoznak, 

míg a sort az iskolás szülők rendezvény zárja március elején. 

Ez már így megy hosszú évek óta. Természetesen nem marad-

nak zenés, táncos esemény nélkül ezután sem a városlakók, 

hiszen májusfaállításkor és kitáncoláskor, vagy az Őrségi Vásár 

ideje alatt, majd a Szentpéteri esték folyamán lesznek még 

ilyen rendezvények.  (A bálokról képes összeállítás az előző 

oldalon látható)                                                    K.Gy.                                                                                                    

Jelmezes mulatsággal és egy nagyszerű kirándulással búcsúz-

tattuk el a farsangi szezont.  A művelődési házban megrende-

zett jelmezes felvonuláson főleg gyerekek vettek rész, de több 

felnőtt is maskarát öltött. (Képünk az iskolások farsangi mulat-

ságán készült) Bár volt zsűrije a jelmezversenynek, végül min-

denkit győztesnek hirdettek ki. Az eseményt a helyi rockis csa-

pat és Hófehérke és hét törpéje színesítették fellépésükkel. 

Utóbbiak előadásánál szem nem maradt szárazon a nevetéstől. 

Önkéntes, ám gyakorlott szakácsok gondoskodtak a vacsoráról, 

babgulyás került az asztalra, no és természetesen fánk, ami 

ilyenkor dukál. Farsang vasárnap, akárcsak tavaly, most is ki-

rándulást szervezett az művelődési ház. Az idén a szlovéniai 

Ptuj városába látogattak el, és a város nevezetességeinek meg-

ismerése mellett részt vettek az ottani nagyszabású farsangi 

ünnepen. Közel ötvenen keltek útra, gyermekes családok, fiata-

lok idősek egyaránt. Délelőtt városnéző séta szerepelt a prog-

ramban. A ptuji várkastélyban megtekintették a farsangi maszk,

- hangszer,- és fegyverkiállítást, a török portrégyűjteményt és a 

kastély egykori életét bemutató tárlatot. A csoport egy órakor a 

városháza előtti téren várta a felvonulókat. A hagyományoknak 

megfelelően több mint 4000 maszkos vonult végig a kisváros 

főterén és az óváros utcáin. Rövid idő alatt igazi nemzetközi 

karneváli hangulat alakult ki. A helybélieken kívül szlovák, 

horvát, szerb, bolgár, macedón, görög és német csoportok te-

remtettek remek hangulatot. A legjobban várt része a karnevál-

nak az erre a tájegységre jellemző kurentek felvonulása volt. 

Az állatbőrbe bújt jelmezesek mintegy 600-an lehettek, ko-

lompjaikat teljes összhangban rázták. Feladatuk az volt, hogy 

elűzzék a telet. Régen csak nőtlen férfiak lehettek kurentek, 

ezért volt szokás a hajadonoktól, hölgyektől a keszkenők gyűj-

tése. Az összegyűjtött keszkenőket a derekukra tűzték a kolom-

pok, láncok és egyéb kellékek mellé. Ma már bárki ölthet 

kurent jelmezt. A tavalyi mohácsi kirándulást követően most 

egy másik tájegység farsangi szokásaival ismerkedtek az 

őriszentpéteriek. Sokaknak annyira tetszett a ptuji farsang, 

hogy jövőre ismét felkeresik a szlovén kisvárost.                                                                                                          

      Kálmán György 

Farsangi mulatság és kirándulás 

Őri Hírek 

Őriszentpéteren élők lapja megjelenik : negyedévente  

Kiadja: Őriszentpéter Város Önkormányzata 

Szerkesztőség:  Kálmán György, Őr Zoltán, Őr Péter  

Fotó: Kemencei Ilona  

Cím: Őriszentpéter,Városszer  106. Tel: 94/548-050 

Nyomdai munkák: VASPRINT Kft. 

Így báloztunk farsang idején 
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Őri Hírek 

Emlékszem, hogy a falunkban minden háznál már a húsvét  
előtti Nagyhéten, vagy talán még korábban elkezdődött a ké-
szülődés a várva várt ünnepekre. A szerény házakat is fehérre 
meszelték, a csinosítgatás kívül-belül gondos kezek munkáját 
dicsérte. Az emberek lelkét is egyfajta ünnep előtti hangulat 
szállta meg, hiszen a keresztény hitélet legnagyobb ünnepe 
következett. A húsvéti ünnepkör Hamvazószerdával  kezdődött, 
és ez a húsvétig tartó böjti időszak volt. A legszigorúbb böjti 
nap a nagypéntek, amit az őskeresztények a harmadik század-
ban kenyéren és vízen éltek meg. A nagyböjt a bűnbánat, az 
emlékezés és elmélkedés ideje, amikor Krisztus kínszenvedésé-
re emlékezünk. Gyermekkorunkban a böjti napok megtartása 
nem okozott különösen nagyobb gondot . Úgy emlékszem a 
böjti időszak korábban is kezdődött és még jóval húsvét után is 
tartott . Az  éttermekben is igazodtak mindig a böjti ételekhez. 
Nagyszombaton az édesanyák gondosan elkészítették szente-
lésre a legfinomabb ételeket. Kosárba rakták, szép fehér szalvé-
tával letakarták, amit a szentmisén a pap megszentelt. Ez a 
megszentelt étel csak húsvét reggelén került az asztalra,de 
ebből még egy morzsának sem szabadott leesni. A húsvéti ün-
nepekhez tartozik a húsvéthétfő  kedves hagyományokkal, szo-
kásokkal. Ez a nap már a vidámságot jelentette locsolkodással 
és huncut locsolóversekkel. Az ügyesebb fiuk jól beáztatták a 
kedves hölgyeket néha alul,felül. 

A locsolóversek közül egy kicsit szolidabb: 

„  Pálinkás jó reggelt kívánok e háznak 

   Főként a dolgos szülőknek jól nevelt lányának 

   Elmondom hát jövetelem célját 

   Megöntözöm most a környék legszebb lányát 

   Kívánok e háznak mindenből eleget 

   Főképp egészséget, sok szeretetet.” 

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván a Históriás!   

Nemrégiben alakult meg Őriszentpéteren az Őrségi Kerékpáros 

és Természetbarát Egyesület. A régió legfiatalabb civil szerve-           

(a fotó az első túrára való induláskor készült)      

zetének aktivistái azonnal munkához is láttak, és első nekiru-

gaszkodásra nyílt kerékpártúrát szerveztek március első hétvé-

géjén. Bár az időjárás még nem kedvezett a szabadtéri rendez-

vényeknek, mégis közel húszan jöttek össze, hogy a mostoha 

körülmények ellenére az Őrség 1-es elnevezésű kerékpáros út-

vonalon 31,3 kilométert teljesítsenek. A szervezők örömtelinek 

nevezték, hogy nemcsak a környékről, hanem még a megye 

másik részéről, Meggyeskovácsiból is érkezett túrázó. Ráadásul 

a 71 évével ő volt a bringások korelnöke ezen a kiránduláson. A 

jövőben minden hónap első szombatján szerveznek túrákat. 

Áprilisban az Őrség 2-es, míg májusban az Őrség 3-as kerékpá-

ros túraútvonalat ismerhetik meg a résztvevők. Az első túra 

sikerén felbuzdulva a nemzeti ünnep hosszú hétvégéjére is ter-

veztek egy kisebb kirándulást a bajánsenyei Kis hegyre és a 

kercaszomori öreg temetőhöz, ám a zord időjárás keresztül húz-

ta a számításaikat.  Az elmaradt kirándulást a jövőben pótolják.                                                                                                                                              

        kgy.    

Nem telt eseménytelenül a téli időszak a Teleházban lévő Ma-

lom látogatóközpontban. Sülyi Pétertől az intézmény vezetőjé-

től megtudhattuk, hogy az elmúlt év pályázatainak zárása és 

elszámolása mellett a 2016-os esztendő nagy rendezvényeinek a 

programját is nagyrészben összeállították már. Az események a 

szokásos időpontokban kerülnek lebonyolításra, a Virágzás 

Napjai pünkösdkor, május 13-16., a Hétrétország pedig augusz-

(a képen a megújult Malom Látogatóközpont) tus 13-21. között 

lesznek. A Természetesen Őrség fesztivált a korábbi évekhez 

hasonlóan az október 23-i ünnep környékén rendezik meg.  A 

nagyrendezvények koreográfiája a korábbi évekhez hasonlít 

majd. A komolyabb műfajokat felvonultató Virágzáskor első 

osztályú komolyzenei programot állítottak össze. Újdonság lesz 

az idén az úgynevezett tematikus nap. Ezen, pünkösd vasárnap, 

Hamvas Béla Kossuth-díjas magyar író, filozófus, esztéta és 

könyvtáros munkásságát mutatják be. Változás annyi lesz még, 

hogy a Zala Szimfonikus Zenekar most nem nyitó- hanem 

zárókoncertet ad. Hétrétországban ismét lesznek visszatérő elő-

adók és újak is. Nagy visszatérője az eseménynek Palya Bea, 

aki a nyitáskor lép fel, és Ferenczi György, aki a fesztivál zárá-

sakor zenél. Itt is lesz egy tematikus blokk, melyben Cseh Ta-

más és Halmos Béla népzenész munkássága kerül bemutatásra. 

A nagyrendezvények honlapjai is megújultak – tudtuk meg Sü-

lyi Pétertől, így hamarosan azokon is hamarosan megismerhe-

tők lesznek a programok.                               Kálmán György                                                                                                        

Kerékpár túra az Őrségben 

Húsvéti ünnepek előtt 

Újdonsággal is várják a vendégeket 
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Április végén kerül sor a Környezet- és Természetvédő Civil 

Szervezetek XXVI. Országos Találkozójára (OT). Az elmúlt 26 

évben a magyar környezet- és természetvédők évente egy alka-

lommal összegyűlnek, hogy tanuljanak egymástól, megfogal-

mazzák közös elvárásaikat a környezetpolitikával kapcsolatban. 

A közel 500 fős OT mára igazi fesztivállá vált. Az idén a talál-

kozó színhelyéül az Őrséget, Őriszentpétert választották. Szak-

mai beszélgetések, tanulmányi kirándulások, gazdag közösségi 

és kulturális programok várják az érdeklődőket. A vendégek a 

három nap alatt megismerkedhetnek az őrségi tájjal, az itt élő 

emberekkel, valamint a magyar zöld civil mozgalommal és a 

környezetvédelem aktuális kihívásaival. Az április 30-án, 

szombaton megrendezésre kerülő Zöld Majálison több mint 20 

civil szervezet mutatja be tevékenységét. Az esemény támoga-

tóinak köszönhetően az első 400 résztvevőnek kedvezményt 

tudnak ajánlani a szervezők. A fiatalok és a határon túlról érke-

zők ugyancsak további jelentős kedvezményeket kapnak. Ezért 

is fontos, hogy már most regisztráljanak a Zöld Civil Országos 

Találkozóra – tudtuk meg a szervezőktől. Akik részt szeretné-

nek venni az eseményen, azok a zöldcivil.hu oldalon jelezhetik 

azt. Ugyancsak ezen az oldalon lehet megtekinteni a részletes 

programot. A találkozó együttműködő partnerei közt található 

Őriszentpéter város önkormányzata is. Őr Zoltán polgármester 

elmondta, hogy nagy örömmel fogadták a civil szervezetek 

jelentkezését, hiszen Őriszentpéter és az Őrség amúgy is befo-

gadó az ilyen kezdeményezések iránt. - Jó lehetőség ez arra, 

hogy a város és a régió jó hírét és vendégszeretetét egy ilyen 

rendezvényen keresztül eljuttassuk az emberekhez. Sikerült 

megtalálni azokat a tematikus kapcsolódási pontokat is, amivel 

be tudunk kapcsolódni a találkozó programkínálatába. Ilyen 

tematikus kapcsolódási pont a helyi termelői piac működése és 

léte, hiszen ez is egy új szemléletformáló erő a térségben, 

mindamellett, hogy a helyi gazdaságfejlesztés egyik fontos 

állomása is – mondta a város vezetője, majd arról szólt, hogy 

környezetvédelem témában is komoly lépéseket tettek. Ide so-

rolhatók egyebek közt azok az energetikai fejlesztések, ame-

lyeknek a keretein belül napelemek kerültek az intézményekre. 

A  tervek közt szerepel egy napelempark létrehozása is, mely-

nek finanszírozására pályázati forrást vennének igénybe. Figye-

lembe véve az Őrség és Őriszentpéter természetvédelmi státu-

szát, pont ide passzol egy ilyen jellegű rendezvény, mint a Kör-

nyezet- és Természetvédő Civil Szervezetek Országos Találko-

zója. A helybélieknek egyébként már nagy rutinjuk van az 

ilyen nagyszabású rendezvények lebonyolításában. Saját feszti-

váljaik mellett például két évvel ezelőtt mindenki megelégedé-

sére sikeresen rendezték meg Őriszentpéteren a reformátusok 

országos találkozóját, a REND-et is. A város önkormányzatán 

túl együttműködő partnere lesz még a természetvédők rendez-

vényének az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága, a Nemzetstra-

tégiai Kutatóintézet, az Őriszentpéteri Polgárőr Egyesület, az 

Őriszentpéteri Szállásadók és Szolgáltatók Egyesülete. Fő tá-

mogató: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság. 

Támogatók: Európai Bizottság, Igy lesz kerek a Világ! Egyesü-

let, Ökotárs Alapítvány – Norvég Civil Alap.         K.Gy.                    

Madár lesen vettek részt nemrégiben az Őriszentpéteri Egysé-

ges Katica Óvoda-bölcsőde nagycsoportosai. A foglalkozást az 

Őrségi Nemzeti Park munkatársai tartották. Tannerné Barki 

Márta és Faragó Ádám vezetésével a gyerkőcök madárbefogá- 

(a képen Faragó Ádám egy befogott cinegével) son és gyűrűzé-

sen vettek részt. A szerencse is a gyerekek mellé szegődött, 

mivel többfajta madarat is sikerült befogni. Cinkék, egy csusz-

ka pár és zöldike kerültek a hálóba, majd ezeket a nemzeti park 

munkatársai a gyerekekkel közösen meg is gyűrűztek. A mada-

rakkal való találkozás ilyen módja maradandó élményt jelentett 

a kicsiknek. Az óvoda és a nemzeti park együttműködése iga-

zán példaértékű, az egész nevelési évet átöleli. A park szakem-

berei már évek óta segítik az óvodások környezettudatos neve-

lését különös tekintettel a helyben fellelhető értékekre.     K.Gy. 

Testületi ülésén hagyták jóvá a képviselők a 2016-os Őrségi 

Vásár költségvetési keretét. A rendezvény szervezéséhez nem 

lehet elég korán hozzá látni, ezért már januárban elkezdődtek 

az előkészületek. Jó hír a vásározók számára, hogy nem változ-

nak a helyárak, a tavalyihoz hasonló összegért bérelhetők a 

területek. A vásárt kisérő kulturális és szórakoztató programok 

összeállításán még dolgoznak, az azonban már biztos, és egy-

ben örömteli hír is a könnyűműfaj kedvelőinek, hogy az idei 

vásár sztárvendége a Magna Cum Laude zenekar lesz. Velük 

már megkötötték a szerződést, így ők koncerteznek június 25-

én, szombaton este a szabadtéri színpadon. 2007 óta bevezetett 

szokás, hogy az Őrségi Vásárban egy-egy országosan is jól 

ismert zenekar lép fel. A város önkormányzata ajándékba adja 

ezt a koncertet a vásárba érkezőknek, mintegy megköszönve 

azt, hogy megtisztelték az őrségieket a jelenlétükkel. Őr Zoltán 

polgármester elmondta, hogy voltak évek, amikor internetes 

közösségi oldalon megszavaztatták az embereket, hogy kit sze-

retnének látni. Több előadó is ennek a szavazásnak az eredmé-

nyeképpen koncertezett a vásárban, vagy éppen a Tökfesztivál 

idején. Az idén azért nem éltek ezzel a gyakorlattal, mert a 

Magna Cum Laude most még szabad volt, és nem akarták el-

szalasztani. Vasárnapra is jut egy jó kis koncert, az egyre na-

gyobb népszerűségnek örvendő Holdviola együttes lép majd 

fel.                           K.Gy.                                                                                                                                      

Madár lesen az ovisok 

Mező Misiék az Őrségi Vásárban 

Zöldek találkoznak településünkön 

Lapunk következő száma az Őrségi Vásár után július hónap-

ban jelenik meg.. 
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Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zalamenti és Őrségi Szociális 

Alapszolgáltatási Intézmény az alábbi területeken nyújt szociá-

lis alapszolgáltatásokat (étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek 

nappali klubja, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) valamint 

család- és gyermekjóléti szolgáltatást: Bagod, Boncodfölde, 

Csöde, Hagyárosbörönd, Kávás, Keménfa, Ozmánbük, Salom-

vár, Teskánd, Vaspör, Zalaboldogfa, Zalacséb, Zalaháshágy, 

Zalalövő, Zalaszentgyörgy, Bajánsenye, Felsőjánosfa, Felső-

marác, Hegyhátszentjakab, Hegyhátszentmárton, Ispánk, Ivánc, 

Kercaszomor, Kerkáskápolna, Kisrákos, Kondorfa, Magyar-

szombatfa, Nagyrákos, Őrimagyarósd, Őriszentpéter, Pankasz, 

Szaknyér, Szalafő, Szatta, Szőce, Velemér, Viszák, Zalabaksa, 

Szentgyörgyvölgy, Márokföld, Szilvágy, Kozmadombja, Ká-

lócfa, Kerkabarabás, Pórszombat, Pusztaapáti 

Intézményvezető:Peténé Szanati Rita (telefon:06/30/235 9775) 

Házi segítségnyújtás 

Az igénylő részére saját környezetében biztosítjuk az önálló 

életvitel fenntartását. Ennek keretében nyújtott segítség példá-

ul: bevásárlás, takarítás, gyógyszerek kiváltása, fürdetés, be-

szélgetés stb. 

A szolgáltatás díja: jövedelemtől függően 0-350 Ft/óra. 

Felvilágosítás: Tóth Róbertné vezető gondozónő (telefon: 

30/719 7212) Gulyás Henriette gondozónő Őriszentpéter (tel: 

30/592-4783) 

Család- és gyermekjóléti szolgálat:  

Családsegítés: A működési területen élő szociális és mentálhi-

giénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe 

került személyek, családok életvezetési képességének megőrzé-

se, az ilyen helyzetekhez vezető okok megelőzése, valamint a 

krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.   

A gyermekjóléti alapellátás célja, hogy elősegítse az illetékes-

ségi területen lévő gyermekek védelmét, testi, értelmi, érzelmi, 

erkölcsi fejlődését, jólétét, családban történő nevelkedését. 

Hozzájáruljon veszélyeztetettségük megelőzéséhez a kialakult 

veszélyeztetettség megszüntetéséhez, segítsék a gyermek saját 

családjában való nevelkedését. 

Mindkét szolgáltatás ingyenes. 

Felvilágosítás:   Némethné Szabó Zsuzsanna szakmai vezető 

(telefon: 06/30/573 9801 Balaskó Luca családsegítő Őriszent-

péter 30/574-2096)  

Az Ön lakóhelyén elérhető szolgáltatásokról érdeklődjön a 

megadott telefonszámok egyikén!  

Az intézmény székhelye: 8999 Zalalövő, Kossuth Lajos utca 

4. (telefon: 06/92/371-029) 

 

Nyitva tartás:  hétfőtől csütörtökig 7.30 – 16.00 óra között, 

 pénteken  7.30 – 13.30 óra között. 

Biztató tavaszi rajt 

Három forduló telt el a 

tavaszi szezonból, és már 

most kijelenthető, hogy 

labdarúgóink biztató tava-

szi rajtot vettek. a téli 

átigazolási időszakban 4 

játékossal sikerült meg-

erősíteni a felnőtt keretet, 

így mostanra egy igazán 

ütőképes csapat van ala-

kulóban. A Körmend VSE 

elleni találkozón, - mely-

nek az eredménye 3:3 lett 

– már megmutatkoztak 

ennek jelei. A második 

tavaszi játéknapon elszen-

vedett vereség miatt sem kell szégyenkezni, hiszen a listaveze-

tő Rábatótfalutól még hazai pályán is ki lehet kapni. A mutatott 

játék biztató volt, döntetlenre mindenképpen. Sőt, nagyobb 

összpontosítással és kevesebb reklamálással akár nyerni is le-

hetett volna. A Rábagyarmat elleni idegenbeli fellépésen már 

az történt, ami várható a folytatásban a csapattól. A 4:0-s ide-

genbeli siker lökést kell, hogy adjon a további jó szerepléshez. 

Kár, hogy pont most jön az egyik szabadnapunk, ám a szurko-

lók bíznak abban, hogy a lendület megmarad. Egy helyet sike-

rült máris lépni előre a táblázaton. K.Gy. 

Végéhez közelednek a Vas 

megyei Sakk csapatbajnok-

ság III. osztályú küzdelmei. 

Április 10-én Lukácsházán 

játszik Őriszentpéter csapata 

az ezüstéremért. Ehhez bra-

vúr kellene, ugyanis jelenleg 

a szentpéteriek fél ponttal le 

vannak maradva, ezáltal 

győzelmi kényszerben vannak. De lássuk az elejéről. A 2015-

16 évi megyei III. osztályú sakk csapatbajnokságra 6 csapat 

adta le nevezését. Ez kicsit kevesebb, mint a megszokott. A 

Szentgotthárd és a Dési STSE csapata egy osztállyal feljebb 

indult. A küzdelem sorozat december 13-án rajtolt el. Az Őri-

szentpéteriek a Szombathelyi BV Intézet csapata ellen kezdtek. 

Három, illetve két és fél pontot szereztek, így összességében, 

ha szorosan is, de győztek. Következett a Torony 5-0 és 4-1 lett 

a vége. Februárban a Sportiskola ellen ismét szoros mérkőzé-

sen egy 4-1 es győzelmet 3-2 es vereség követett. Ezután jött a 

többszörös bajnok Pankasz. Sajnos nem sikerült meglepetést 

okozni, mindkétszer 3-2 es vereséget szenvedtünk. A csapat 

pontszerzői tábla sorrendben: Császár László (4,5/8), Kulcsár 

Antal (4/6), Devecseri Sándor (5/8), Kovács János (7/8),  

Cservék László (1/4), Dr. Münch István (2/4), Pintér József                

(1/2)           Császár László 

Tájékoztató 

          ŐRI ŐRI SPORTSPORT  
Labdarúgás 

Sakk 
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Őri Hírek 

 PITVAR PRESSZÓPITVAR PRESSZÓPITVAR PRESSZÓ   

HÁRSFA FOGADÓHÁRSFA FOGADÓHÁRSFA FOGADÓ   

TRI-PORTA Kereskedelmi, Szolgáltató és  

Számítástechnikai Kft. 

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk minden kedves Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk minden kedves   

Olvasónknak!Olvasónknak!  

ŐRISZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATAŐRISZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATAŐRISZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA   

BOGNÁR ÉTTEREMBOGNÁR ÉTTEREMBOGNÁR ÉTTEREM   


