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ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA

Régi álmok, új fejlesztések

Tavaly ősz óta vártuk egyre türelmetlenebbül azokat a hivatalos eredményeket, amelyek a 2016 első felében benyújtott pályázatainkban szereplő, régi álmainkat és új fejlesztési elképzeléseinket is magában hordozó pályázati projektjeink sorsát döntik el.
Május másodikán a Megyeháza Címertermében került sor arra a sajtótájékoztatóra, ahol a megye országgyűlési képviselői hirdették ki a hivatalos végeredményt. Úgy érzem, hogy Őriszentpéternek minden oka meg lehet az örömre, hiszen V. Németh
Zsolt Képviselő Úr 250 millió Ft összértékű nyertes pályázatot sorolt fel Őriszentpéter neve mellett. Az öröm természetesen
mérhetetlen volt, már csak azért is, mert nem ért bennünket negatív meglepetés, hiszen a megye vezetésével szorosan együttműködve, a lehetőségeinket helyesen felmérve és a pályázatainkat alaposan előkészítve és kidolgozva nyújtottuk be döntéshozatalra. Lássuk hát tételesen, hogy miért is van okunk igazán az örömre!
1. Mindenek előtt!! Az un. Zöld Város kategóriában 155 millió Ft-os támogatást nyertünk, 100%-os támogatási intenzitással
a következő projektelemekre:
- A Sárga Ház külső- és belső felújítása, kereskedő-, szolgáltató- és civil házzá történő alakítása, parkolók kialakítása
az épület mögötti részen. Tetőfedés csere és javítás, nyílászáró csere, valamint teljes renoválás valósul meg az épületen fűtéskorszerűsítéssel és akadálymentesítéssel, illetve irodák, üzlethelyiségek, kiállító helyiségek kialakításával;
- 60 árus befogadására alkalmas fa szerkezetű Vásárcsarnok építése a Sportöltöző melletti területen, amely a nagyrendezvényeinken Szabadtéri Színpadként is szolgál. A fejlesztés egy kb. 40 árus befogadására alkalmas nagyobb
térrész kialakítását jelenti a DK-i oldalon tároló rekeszekkel, vízvételi lehetőséggel és egy kisebbet az ÉNY-i oldalon. Mindkettő szabadtéri színpadként is szolgál, a nagyobbik az Őrségi Vásáron és a Tökfesztiválon, a kisebb pedig a Szentpéteri Estéken, egyéb közösségi rendezvényeken. A két térrészt egy központi folyosó köti össze és egy
új vizesblokk kialakítása teszi komfortossá a használatot (Látványterv a következő oldalon);
- Szabadtéri Fitness Pálya kialakítás a játszótér mellett 8 elemből álló parkfitness eszközökkel, információs táblákkal
és pihenő padokkal;
- Fásítási, virágosítási program a település központjában és az Egészségháznál.
2. Vadászati kiállítás kialakítása a régi orvosi rendelők külső-belső felújításával 60 millió Ft (100% t.i.) értékben. A régi,
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leamortizálódott épület felújításával (tetőfedés- és nyílászáró csere), energetikai korszerűsítésével és akadálymentesítésével alkalmassá válik Gömbös Mátyás vadászmester jelenleg Magyarszombatfán működő kiállítási anyagának a hazaköltöztetésére és méltó bemutatására. Az ingatlan hátsó udvarán szabadtéri látványelemek, játékok kerülnek elhelyezésre és új kerítés épül. (kép alul)
3. Az Óvoda bővítése tornaszobával, öltözővel, vizesblokkal, többfunkciós közösségi térrel és a
játszóudvar felújításával, új kerítés építésével 35
millió Ft(100% t.i.) értékben. Ezt egészíti ki a
már korábban a konyha bővítésére elnyert 14
millió Ft támogatással és 6 millió Ft önerő felvállalásával megvalósuló pályázat, amely a konyha
bővítését, szociális helyiségek kialakítását és
konyhai eszközök, felszerelések vásárlását tartalmazza – ez utóbbit mintegy 7 millió Ft értékben.

Óvoda DK-i oldala a tornaszobával

Egészen friss hír, hogy a Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztését célzó, 100 millió Ft összköltségvetési pályázatunknak,
amely Baksaszer, Alszer és Kovácsszer egy részének problémáit hivatott orvosolni, szintén megszületett a pozitív eredménye, de
a támogatás nagyságrendje majd csak a támogatási értesítésből derül ki. Bár még szintén nincs hivatalos eredmény, de sajnos
kevés okunk van a reménykedésre a Fogorvosi rendelő felújítását és eszközbeszerzését célzó pályázatunk esetében, amelynek
egyik oka az ötszörös mértékű forrástúligénylés megyei szinten, a másik pedig az, hogy eleve hátrányból indultunk az 1000 fő
feletti lakosságszám és a városi státusz miatt. Ezzel együtt természetesen nem lehet okunk az elégedetlenségre.
A pályázatok elnyerése csak a kezdet, a neheze
mindig azután következik. A munkától persze nem
ijedünk meg, van azonban néhány dolog, ami aggodalomra adhat okot. Elsőként talán azt érdemes
említeni, hogy a megyei szinten több mint 30 milliárd forintnyi projekt nagyjából egyszerre szeretné
megtalálni a kivitelezőjét, ami építőipari kapacitáshiányt eredményezhet. Ráadásul ez minden
megyében egyszerre történik, ezért a szomszédos
megyék vállalkozásai sem eredményeznek sajnos
többlet kapacitást. Másrészről az eredményhirdetés
elhúzódása alatt komoly változások, áremelkedések történtek az építőanyag piacon. A piaci
túlkereslet miatt pedig a munkadíjak emelkedése is
egyértelműen prognosztizálható. Mindezek ellenére bízunk abban, hogy a kivitelezői ajánlatok beleVásárcsarnok látványterve
férnek majd a költségkeretbe, de teljesen nyugodtak majd csak a közbeszerzési eljárások lefolytatása után lehetünk. A kivitelezési munkák mielőbbi elkezdése az Óvoda és a Konyha esetén lenne a legsürgősebb. Optimális esetben ennek nyáron, a nevelési év kezdetéig meg kellene valósulnia. A Sárga Ház felújítása és mielőbbi befejezése a településképi
helyzet mellett az épületben működő szervezetek visszaköltözése miatt is fontos. A Vadászati kiállításnak jó volna jövő tavaszra,
a szezon kezdetére elkészülnie. A Vásárcsarnok szabadtéri színpadának pedig a Tökfesztiválon, legvégső esetben pedig a következő évi Őrségi Vásáron debütálnia kell!
Az INTERREG pályázati eredmények már korábban megszülettek. Eredményesen szerepeltünk az Ausztria-Magyarország és a SzlovéniaMagyarország pályázati programokban is. Előbbinek köszönhetően a 24 Város Szövetsége
program második ütemét kezdhetjük el, utóbbiból pedig a Parkerdő rehabilitációja, történelmi
szabadidőparkká történő kialakítás finanszírozható többek között. A részletes tartalom még
egyeztetés alatt áll, ezért ezekről a projektekről
majd későbbi lapszámainkban tudósítunk. Végezetül ezúton is szeretném megköszönni a döntéshozók támogatását, a közreműködők segítségét
és a lakosság türelmét!
Őr Zoltán

Vadászati kiállítás
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Házunk tája - Önkormányzati hírek
Árvíz elleni védekezés
A csapadékos időjárásnak köszönhetően az elmúlt években
gyakran előfordult, hogy a Zala kilépett medréből és alacsonyabban fekvő területeket öntött el. A sportpálya többször is
víz alá került, és a mentőállomást is védeni kellett homokzsákokkal. Utóbbi helyzet elhárítására született meg az a döntés,
hogy a mentőállmás melletti terület rendezésével kell védekez-

ni esetleges árvizek ellen. A munkák műszaki tartalmát egyeztették az illetékes hatóságokkal és ennek ismeretében kért a
képviselő testület árajánlatot. A tereprendezéshez a szükséges
földet az önkormányzat ingyenesen kapta az Őrségi Nemzeti
Park Igazgatóságától, mivel az ott folyó nagyberuházás során
rengeteg föld szabadult fel. A munkák elvégzésére egyedül az
Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat jelentkezett árajánlattal, amelyet a képviselő testület a legutóbbi ülésén el is
fogadott, és a munkák elvégzésével őket bízták meg. A tereprendezési munkákat lapzártánk idején már megkezdték, mire e
sorokat olvassák, nagy valószínűséggel el is készülnek vele.
A jobb ellátást segítő fejlesztések
A Magyar Telekom Nyrt. a térség jobb ellátása érdekében bázisállomást létesítésének lehetőségét kérte az önkormányzattól.
A baksaszeri víztornyon 3 db rádióantennát és jelerősítőt helyeznének el, a földön pedig egy rádiótechnikai berendezést
üzemeltetnének. Az idevonatkozó kiviteli terveket csatolták, a
Vasivíz Zrt-t megkeresték, az üzemeltetővel történő szerződés megkötése miatt. A tulajdonos önkormányzatok – Őriszentpéter város,
Nagyrákos és Szatta községek –
évi 600 ezer forintos bérleti díj
fejében a bázisállomás létesítéséhez hozzájárultak. Hasonló témában kereste meg az önkormányzatot a 3 C Kft. A cég Őriszentpéteren és környékén építi ki új technológiás rádiófrekvenciás internet szolgáltatását. A szolgáltatás
elindításához szükségük van egy
központi antenna állomás felállítására domborzatilag megfelelő helyen. Itt felállítanának egy
10 méteres távközlési oszlopot, amelyre kerülne a központi antenna rendszer. Az internetet a polgármesteri hivatal tetején
elhelyezett antennáról továbbítanák az oszlopra. Baksaszeren
találtak megfelelő önkormányzati ingatlant, amely a célnak
megfelel. Mivel ez építési telek, az önkormányzat azzal a feltétellel támogatja a kérelmet, hogy ha az ingatlan értékesítésre
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kerül, és az új tulajdonost az építmény zavarja, akkor azt a bérlő minden további költség és igénymentesen lebontja.
Foglalkoztatási paktum
Testületi döntés született arról, hogy Őriszentpéter önkormányzata csatlakozik „A Dél-Vas Megyei Gazdaság- és Foglalkozás
- fejlesztési együttműködés a helyi gazdaságfejlesztés szolgálatában” elnevezésű projekthez. A projekt Dél-Vas Megyei, a
Körmendi, a Vasvári és a Szentgotthárdi Járások területén konzorciumban valósul meg. A paktum aláírói fontos feladatuknak
tartják a társadalmi, gazdasági fejlődés támogatását és a foglalkoztatás helyzetének javítását a humánerőforrás fejlesztésével,
a vállalkozásokkal való intenzívebb kapcsolat kiépítésével,
valamint a munkavállalók elhelyezkedésének segítésével.
Határon átívelő együttműködés
Az Interreg V-A Ausztria – Magyarország Együttműködési
Program keretében Körmend város önkormányzatának partnerségével került benyújtásra a City Coorporation II. projekt.
A projekt által érintett Körmend mellett Őriszentpéter, Szentgotthárd és Vasvár is érdekeltek. A projekt célja a határon átívelő intézményi együttműködés fejlesztése az integráció erősítése érdekében. A támogatásban részesülő szervezet Körmend
Város Önkormányzata. A másik három város közvetlen támogatásban nem részesül, ám a projekt egyes tevékenységelemei
az érintett településeken valósulnak meg. Az ehhez szükséges
önerő befizetéséről döntöttek a képviselők.
Nem tiltják meg a megállást
Egy korábbi testületi ülésen közlekedési jelzőtálák kihelyezésének lehetőségeiről tárgyaltak az önkormányzati képviselők
Őriszentpéteren. A témában egyeztetés történt a helyi rendőrséggel, és véleményüket figyelembe véve döntöttek úgy, hogy
kérik a közútkezelőt, hogy két helyen megállni tilos táblákat

helyezzenek ki a város területén. Az egyik ilyen helyszín a polgármesteri hivatallal szembeni útszakasz, a másik a gyógyszertár és egy vendéglátóhely közötti szakasz. Ezeken a helyeken
nincs semmilyen tiltó tábla, így az út mindkét oldalán meg lehet állni, várakozni, parkolni. Főleg a gyógyszertár és a presszó
közötti részen, és általában hétvégén okoz ez problémát, és
alakul ki többször is balesetveszélyes szituáció. A közútkezelő
illetékesei megállapították, hogy három méternyi széles útszakasz akkor is szabadon marad, ha mindkét oldalon parkolnak,
így nem látják indokoltnak korlátozó tábla kihelyezését. Időközben a gyógyszertár előtti területen lévő leállósávot rendbe
tették, a munkához az önkormányzat anyagilag hozzájárult. A
szeri utak és a közút csatlakozásaihoz kihelyezésre kerülő jelzőtáblákhoz ugyancsak a közútkezelő hozzájárulása szükséges.
Ezeken a helyeken súlykorlátozást jelző táblákat helyeznek el.
A belső szeri utak szabályozása az önkormányzat feladata. A
nehezen belátható helyeken elsőbbség adás táblákat és a tükröket helyeztek el.
INFO Önkormányzat
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Pályáztak a civilek

„Civil szervezetek 2017. évi önkormányzati támogatása” címmel írt ki pályázati lehetőséget Őriszentpéter Város Önkormányzata még február közepén. A város költségvetésében 4,5
millió forintot különítettek el civil szervezetek pályázat útján
történő támogatására. Az elmúlt évihez képest magasabb összeg
meghozta a pályázati kedvet. Öt egyesület is nyújtott be támogatási igényt. A helyi sportegyesület a pálya karbantartására,
hengerezésére füvesítésére, az öltöző rendbetételére és a világítás karbantartására és ellenőrzésére kért és kapott 1.000.000,-Ft
támogatást. Ebből kívánják a felmerült útiköltség elszámolásokat is rendezni. A tűzoltók szakmai tevékenységük költségeit
fedeznék a pályázati pénzből, és jutna még a saját programjaik
támogatására. A 750.000,-Ft-ot két részletben kapják, április 15ig 350.000 került kifizetésre, a maradék 400.000,-Ft-ot július
15.-ig folyósítják számukra. A polgárőrök a megítélt 300.000,Ft-os támogatásból az általuk megrendezésre kerülő városi eseményeket, - májusfa állítás és kitáncolás, és az adventi program
– finanszírozzák ebből az összegből. 150.000,- Ft-ot már megkaptak, a többit szeptember közepéig vehetik fel. Az Őriszentpéterért Egyesület az egyik legaktívabb szervezet a városban.
Számtalan programot rendeznek évente. Az ő nevükhez fűződik
a Virágvasárnapi hangverseny, a városi gyereknap, a Kulináris
kavalkád, a szüreti felvonulás – hogy csak a fontosabbakat említsük – szervezése és rendezése. Az évente megrendezésre kerülő Parasztolimpián is ők képviselik a várost. Ezek a programok a működési költségekkel kiegészítve komoly összeget tesznek ki. Ezeket saját erőből nem tudják megoldani, ezért kérték a
támogatást. A támogatásként kapott 295.000-es összegből
160.000-et már felvettek, a maradék a maradék 135.000-et július 15.-ig kell folyósítani nekik. A legfiatalabb civil szervezet az
Őrségi Kerékpáros és Természetbarát Egyesület működési és
szakmai tevékenységre és programok szervezésének a támogatására pályázott és kapott 200.000,- Ft-ot. A testület mind az öt
egyesületi pályázatot támogatásra érdemesnek tartották. Voltak,
akik a teljes összeget megkapták, míg mások némi korrekciót
követően csökkentett, ám elégséges támogatást kaptak. A grémium így több mint két és félmilliós pályázati összeget ítélt
meg. A kifizetések ütemezéséről is döntés született. K.Gy.
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mert többet éreznek annak, mint ami valójában a feladatfinanszírozás rendszerében lehetséges. Őr Zoltán a házigazda kisváros polgármestere köszöntőjében az Őrség, és azon belül Őriszentpéter jelenéről ejtett pár szót. A 2005-ös évben várossá vált
Őriszentpéter és ezt a település az első pillanattól kezdve egy
küldetésnek tekintette, hiszen a már korábban a 22 községből
álló őrségi kistérség központja volt. Az akkori vezetés helyesen
gondolta, hogy ez a régió is megérdemli, hogy legyen egy olyan
települése, ahol a közszolgáltatásokhoz és egyéb szolgáltatásokhoz a lakosság ugyanúgy hozzá tud férni, és ugyanazt a komfortot érezheti, mint az ország más területein. 2010-ig befejeződött
az intézményrekonstrukciós program, amely keretein belül megújultak a közintézmények. Ezután a termelő beruházásokra koncentráltak, amelynek legelső hozadéka a napelemes intézményi
beruházás. A polgármester beszélt még arról, hogy miként érintette a 2012-es adósság konszolidáció a várost, valamint, hogy
az országban rekorderként 13 településsel itt ált fel közös önkormányzati hivatal. A jövőt érintve Őr Zoltán elmondta, hogy
mintegy 350 millió forintnyi támogatás érkezik a városba hamarosan a megyei területfejlesztési program keretein belül. A közfoglalkoztatás kihívásiról tartott előadást Lőrincz Leó belügyminisztériumi főtanácsadó. Az előadó három fő részre osztotta
mondandóját. Munkaerőpiaci helyzetképet vázolt fel, a munkavállalást akadályozó tényezőkről szólt, majd pedig a 2017-es év
közfoglalkoztatásának céljairól beszélt. Az előadás első részében a magyarországi munkaerőhiányról és a strukturális munkanélküliségről volt szó, majd a legnagyobb gondot okozó foglalkoztathatóság került szóba, amelynek az okai az alacsony iskolai végzettségben, a motiváció hiányában, a rossz egészségügyi
állapotban és az alacsony mobilitásban keresendők. Az idei év

Fórum a társadalmi integrációról
„Társadalmi integráció a kistelepüléseken” címmel rendezett
szakmai workshop-ot Őriszentpéteren a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ). A környező településekről és a megye
távolabbi részéből is érkeztek érdeklődők a fórumra. A polgármesterekből, jegyzőkből, önkormányzati képviselőkből és dolgozókból álló hallgatóságot Eszes Béla, a MÖSZ társelnöke,
Jánoshida település polgármestere köszöntötte és mutatta be az
előadókat: Őr Zoltánt, Őriszentpéter polgármesterét, Lőrincz
Leót és Dr. Kónya László Ferencet, belügyminisztériumi főtanácsadókat, Magyarné Vadász Irént, a Magyar Államkincstár
Vas Megyei Igazgatóságának igazgatóját és Németh Ritát a
kincstár vezetőjét. A tanácskozáson kettő, önkormányzatok
számára fontos témát érintettek, a közfoglalkoztatás kérdéseit és
az ASP rendszer kiterjesztésével kapcsolatos feladatokat és tapasztalatokat. A társelnök bevezetésként elmondta, hogy az
önkormányzatiság a centralizáltság irányában mozdult el, sajnos
egyre kevesebb az önkormányzatok mozgástere és nagyon kevés valós döntést éreznek saját magukénak. Féltik azokat a feladataikat, amelyeket részben vagy egészben az önkormányzatok
végeztek el és ma már nem ők végzik. Közben vita folyik arról,
hogy melyek a kistelepülési kötelező önkormányzati feladatok,

fő céljai közt szerepel a hosszabb idejű közfoglalkoztatás, az
országos közfoglalkoztatás, és újra indulnak a startmunka mintaprogramok. Az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztésével kapcsolatos feladatokról és a tapasztalatokról Dr.
Kónya László Ferenc belügyminisztériumi főtanácsos beszélt a
fórumon. Az ASP rendszer lényege, hogy a felhasználók tevékenységük támogatásához szükséges ügyviteli szoftvereket úgy
veszik igénybe, hogy interneten keresztül kapcsolódnak a szolgáltatónál elhelyezett szoftverekhez. Az ASP több modulból
álló rendszer, ahol már működik, ott elsőként a gazdálkodási és
az adószakrendszer indult el. Működtetője az Államkincstár,
ezért Németh Rita a Magyar Államkincstár Vas Megyei kirendeltségének vezetője az önkormányzati dolgozók oktatásáról is
tájékoztatót adott. A fórum végén a kérdések és a hozzászólások, szinte kivétel nélkül csak az ASP rendszerrel kapcsolatosak
voltak. Érvek és ellenérvek hangzottak el a bevezetésével kapcsolatban. Voltak, akik az önkormányzatiság önállóságát féltették, mások a munkavégzés hatékonyságát emelték ki
.
kgy.
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Iskola összevonás az Őrségben

Ottó Atya 60 éves

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szombathelyi Tankerülete intézményi alapdokumentum módosításának a véleményezésére kérte Őriszentpéter képviselőtestületét. A törvény
szerint a fenntartó a köznevelési intézmény átszervezésével
összefüggő döntése, vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a működtető önkormányzat véleményét. A dokumentum
módosítására azért van szükség, mert az őriszentpéteri iskola

Az Őrség nagy családjában szeretettel és hálával köszöntötték 2017. március 29-én, 60. születésnapján lelkipásztorukat, esperesüket Varga Ottó atyát. Már 30 éve annak,
hogy idehelyezték az Őrségbe Ottó atyát. Nagy örömmel és
várakozással fogadtuk őt, a Körmendről ideérkező fiatal kispapot. Hamar megtapasztaltuk, hogy Isten küldte őt hozzánk.
Kedvességével, közvetlenségével, vidámságával gyorsan kiérdemelte nemcsak a hívek, de egész Őrség lakosságának őszinte
megbecsülését és szeretetét. Sok minden történt az elmúlt harminc évben az Őrségi Egyházközségben. Mielőtt idekerült Őriszentpéterre, paptársai – akik már jártak az Őrségben – részvétet kívántak neki. Tudvalévő, hogy az Őrség lakossága nagyobb
részt református vallású volt. A plébánia szomszédságában
lakott Keresztúri Ödön bácsi, aki már első nap átment hozzá
bemutatkozni, és felajánlotta, hogy bármiben, ha kell, szívesen
segít, igaz, hogy Ő református. - „Hát, ha ilyenek a reformátusok, akkor itt nagy baj nem lehet!” - gondolta magában Ottó
atya. Aztán végig járta a hozzá tartozó templomokat. Velemér,
Kercaszomor, Nagyrákos, Kondorfa. Az Őriszentpéterivel
együtt mind vizes, leromlott állapotban voltak. Nem kímélve
idejét, erejét, utánjárását, sok munkával, türelemmel és odafigyeléssel valamennyit felújíttatta. Bajánsenyén – ahonnan korábban Kercaszomorra jártak át a hívők templomba - imaházat
kezdett építeni, a lakosság segítségével. A nagyrákosi templomot április 23-án szentelték fel. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy
Ottó atya ez idő
alatt nem csak
kézzel fogható
és látható dolgokat tett, hanem
tudatosan törekedett arra, hogy
amit az Egyház
kívánt tőle, azt
maradéktalanul
teljesítse. Hitéletünket, lelkierőnket
neki
köszönhetjük.
Hittanos gyerekektől csupa jót hallunk Ottó atyáról. - „Jószívű, kedves és
okos! Azért jószívű, mert játszani is enged bennünket. Azért
kedves, mert kedvesen beszél, és megért bennünket! Azért
okos, mert az egész Bibliát kívülről tudja! Hittanórán még
könyvbe sem néz bele, mégis olyan jó történeteket mesél, de
mindig a legizgalmasabb résznél hagyja abba, azért alig várjuk
a következő alkalmat, hogy folytassa!” – mondják a gyerekek. Elmondása szerint, neki az Őrség egy nagy család. Hiszen
sok-sok család életében részese lehet úgy örömben, mint bánatban. Ha megszületik a gyermek, Ő keresztel, ha házasodnak, Ő
esket, ha eltávozik valaki a családból, Ő temet. Ma már vannak
olyan szülők, - akik gyermekeit kereszteli, - akiket annak idején is Ő keresztelt. Ottó Atya születésnapját követő vasárnapon
minden egyes templomban hálaadó szentmisén vehettünk részt,
ahol a hívek kifejezték hálás köszönetüket azért a munkáért,
szolgálatért, és imádságért, amit az elmúlt harminc évben lelkipásztorként egyházközségünkben végzett. Isten éltesse, és adjon Neki lelki és testi erőt a további szolgálathoz!
Varga Ottó atyát 2009. szeptember 1-jével nevezték ki az Őrségi Esperesi kerület esperesévé, négy évvel ezelőtt márciusban a
nemzeti ünnepünk alkalmából vehette át a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést.
Fehér Józsefné

összevonását tervezik a pankaszi iskolával. A Pankaszi Általános Iskola az Őriszentpéteri Általános Iskola tagintézménye
lesz. Ezzel egyidejűleg a Bajánsenyei Tagintézmény az őriszentpéteri iskola telephelye lesz. Az intézmények összevonásáról először a 2007-es évben esett szó. Akkor a pankaszi iskolát fenntartó önkormányzatok a költségvetésük készítésekor
gondoltak arra, hogy az iskola működését racionalizálni kellene. Figyelembe vették azonban a településeken élők véleményét és végül a képviselők úgy döntöttek, hogy az iskolát fenntartják még azon az áron is, ha más területek látják annak kárát.
A 2010-es kormányváltást követően a pankasziak bíztak abban,
hogy az új kabinet támogatja a kisiskolák fenntartását. Azonban a finanszírozás továbbra is Pankasz Kisrákos és Viszák
önkormányzataira maradt. Ők működtették az iskolát úgy, hogy
semmilyen plusz állami forrásra nem voltak jogosultak. A helyzet 2013. január 1-től változott meg, amikor az iskola fenntartója az állam, azon belül a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ lett. A központhoz tartozó járási tankerületek egyik
első feladata volt az iskolák fenntarthatósági vizsgálata. Mivel
Pankaszon akkor is kevés volt a diák és az osztálylétszámok
nem érték el a törvényben meghatározottakat, javaslat született
arra, hogy az iskola az őriszentpéteri iskola tagintézménye legyen. Ez a javaslat került az intézményfenntartó központba,
onnan pedig jóváhagyásra a minisztériumban. A pankaszi felsős diákoknak májusban látogatást szerveztek Őriszentpéterre,
ahol a leendő iskolájukat mutatták be nekik. Már mindenki
tudomásul vette, hogy a 2013/2014-es tanév így kezdődik
majd, amikor jött a pankasziak számára jó hír, hogy Balogh
Zoltán miniszter nem írta alá az átszervezésről szóló dokumentumot. Négy év telt el az óta, most ismét intézményi átszervezésről van szó, döntés ezután várható. Az őriszentpéteri képviselők az alapszabály módosítását elfogadták.
K.Gy.
Őri Hírek
Őriszentpéteren élők lapja megjelenik : kéthavonta
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.
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MEGÚJULT A COOP ABC
Húsvét utáni héten bezárt egy rövid időszakra és ezalatt
megújult a Coop ABC Őriszentpéteren. A bérlőváltást
követően kívül belül új köntösbe öltözött az élelmiszer
áruház. A bolt tulajdonosa a Hétforrás Zrt., üzemeltetni
pedig a Harmadik Forrás Coop Kft. fogja a jövőben. Páti
Hajnalka a Harmadik Forrás Coop élelmiszer áruházak
területi irányítója elmondta, hogy az őriszentpéteri az első
olyan üzlet, amely külső megjelenésében eltér a hagyományos Coop arculattól és autentikus, az őrségi tájépítészet jegyeit magán hordó lett. Belül is komoly változásokat fedezhetnek fel a vásárlók. A Coop üzletlánc stratégiája, hogy maximálisan kiszolgálják a vásárlóközönséget
friss árukkal, széles választékkal, alacsony árakkal és
akciókkal. A belső tér átalakításakor jelentősen megnövekedett a friss árukat bemutató felület. Nagy figyelmet
fordítanak a helyben sütött, helyben kelesztett termékekre, amelyek közt reform termékek is nagy választékban
kaphatók. A környezettudatosság területén is változás
történt. Megjelenésükben ízléses, zárt, energiatakarékos
hűtők garmadája szolgál az áruk tárolására. - A jövőben is
nagy szeretettel várjuk kedves vendégeinket a Harmadik
Forrás Coop őriszentpéteri üzletében – mondta Páti Hajnalka területi felelős. Akik a felújítás követően jártak az
ABC-ben, szinte kivétel nélkül pozitívan nyilatkoztak.
Szembetűnő és kreatív az a látványelem, amely a kerékpár kerekeit használja fel a Coop felirathoz. Nem véletlen, hogy alatta lehet tárolni a kerékpárokat, és az elfáradt
vásárlóknak, turistáknak még asztal és pad is került oda.
Őriszentpéter város önkormányzata és lakói örülnek a
megújult és design váltáson átesett Coop élelmiszerüzletnek, amely jelentősen hozzájárul a településen élők széles
körű ellátásához és a lakosság igényeinek kielégítéséhez.
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költő munkássága szorosan összefonódott, ezért a versmondó
versenyen az 5-6. osztályosok Arany János és Petőfi Sándor
Az Őriszentpéteri Általános Iskola alsó tagozatos munkaközös- műveiből választhattak. A 7-8. osztályosok Arany János, József
sége Tóth Lászlóné vezetésével még 2003-ban vállalkozott
először arra, hogy a kistérségben tanuló 3. és 4. osztályos gyerekek számára tanulmányi versenyt szervezzen matematika és
magyar nyelv tantárgyakból. Az idei versenyt, amely már a 15.
volt a sorban, március 23-én rendezték meg. A megmérettetésen hat iskola - Bajánsenye, Csákánydoroszló, Ivánc, Magyarlak, Pankasz és Őriszentpéter – tanulói vettek részt. Jól bevált
gyakorlat, hogy a feladatlapok összeállítására felső tagozatos
szaktanárokat kértek fel. Az esemény rendkívül nagy népszerűségnek örvend a kezdetektől fogva, amit az is bizonyít, hogy a
kistérség valamennyi iskolájának 3-4 osztályos tanulói képvi-

Kistérségi tanulmányi verseny

Attila és Radnóti Miklós költeményeit szavalták. A versenyen a
következő eredmények születtek. 5-6. osztály: I. Kenéz Sándor
6. osztály II. Fekete Attila 6. osztály III. Pivonka Panna 5.
osztály A zsűri külön dicséretben részesítette Gaál Emma 5.
osztályos tanulót. 7-8. osztály: I. Tornay Nóra 8. osztály II.
Horváth Anna 8. osztály III. Mihály Sára 7. osztály A zsűri
külön dicséretét Mattison Kata 7. osztályos tanuló kapta. ŐRI
Iskola INFO

Határtalanul kirándultunk
seltették magukat. Az idei versenyen tantárgyanként két csoportban 36 tanuló vett részt. Az ötletes, hangulatos feladatokat
60 perc alatt kellett megoldani. Akinek kedve volt, két tantárgyból is megmérethette tudását. Ebben az évben is több kisdiák élt ezzel a lehetőséggel. A feladatlapok kitöltése után a
vendégül látás következett, amely az őriszentpéteri szülői munkaközösség támogatásával valósulhatott meg. A feladatlapok
kijavítását követően került sor az eredményhirdetésre. Az első
három helyezett könyvjutalomban részesült és oklevelet kapott.
Minden résztvevő emléklappal térhetett haza. Az eredmények a
következőképpen alakultak: 3. osztály magyar nyelv : I. Németh Izabella, Bajánsenye, II. Czipa Barnabás, Bajánsenye
III. Horváth Keve Árpád, Bajánsenye Matematika : I. Krizsay
Hanna, Bajánsenye II. Kulcsár Márton, Őriszentpéter, III.
Czipa Barnabás, Bajánsenye 4. osztály magyar nyelv: I. Horváth Csenge,Csákánydoroszló, II. Bodonczi Orsolya, Őriszentpéter, III. Kovács Lilla, Pankasz Matematika: I. Mihály Zétény,
Őriszentpéter, II. Bodnár Gergő, Őriszentpéter III. Horvát
Ádám, Pankasz Ált.isk.INFO

Szavaló verseny
Szép versekkel ünnepelték a költészet napját Őriszentpéteren,
de megemlékeztek a 200 éve született Arany Jánosról is. Az
Őriszentpéteri Általános Iskolában a hagyományokhoz híven
idén is megünnepelték a költészet napját. 2017. április 6-án
versmondó verseny megrendezésével köszöntötték híres költőinket. Ez a délután alkalmat adott arra is, hogy megemlékezzenek Arany Jánosról, aki kétszáz évvel ezelőtt, 1817. március 2án született Nagyszalontán. A költő más egyéb művei mellett a
Toldi trilógiával hatalmas sikert aratott. Ezzel nemcsak egy
pályadíjat nyert el, hanem Petőfi Sándor barátságát is. A két

Az Őriszentpéteri Általános Iskola 7. osztályos tanulói már hat
éve részt vesznek a Határtalanul Felvidéken kiránduláson.
Nagy lelkesedéssel és előkészületekkel indultunk útnak. Komáromnál átlépve a határt a Jókai Mór Alapiskolába látogattunk,
ahol őrségi ajándékkal kedveskedtünk ott tanuló társainknak.
Következő állomásunk Mikszáthfalva volt, Mikszáth Kálmán,
híres írónk emlékháza. A kékkői várból csodálatos kilátás nyílt
a völgyre. A második napot rimaszombati városnézéssel kezdtük. Fantasztikus élményt jelentett a Gombaszögi cseppkőbarlang szalmacseppköveinek látványa. Betléren az Andrássyak
pazar berendezésű vadászkastélyában gyönyörködtünk. Ezt
követte Krasznahorka büszke vára. A harmadik napon megnéztük Európa egyik legnagyobb várromját: a Szepesi várat, és
Lőcse műemlékeivel ismerkedtünk. A Magas-Tátra csúcsain
egy kis hógolyózásra is sort kerítettünk. Az utolsó napot Selmecbányán töltöttük. A kirándulásról rengeteg élménnyel tértünk haza.
Köszönjük! Ált. isk. 23 tanulója.
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tasztrófavédelmi igazgatóságok szakmai segítségét. - Külön
köszönet jár mindazoknak a támogatóknak, akik az adójuk egy
Az idén ünnepli fennállásának 135. éves évfordulóját az Őri- százalékéval támogatták az egyesületünket – hangsúlyozta
szentpéteri Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A jubileumi ünnep- Zsigovits Józsefné. K.Gy.
ségre az év második felében kerül sor. Erről, valamint az elmúlt
Vizsgáztak a lánglovagok
esztendőben végzett munkáról volt szó az egyesület nemrégiben megtartott közgyűlésén. A szervezet történetének egyik Az önálló beavatkozású tűzoltó egységeknek évente minősítő
legeredményesebb időszaka volt a 2016-os év. A megyében vizsgát kell tenniük. A megyében harmadikként Őriszentpéteharmadik önkéntes csapatként önálló beavatkozású egység let- ren állt fel önálló beavatkozású egység. Majdnem napra pontotek. A vizsgát még tavaly áprilisban tették le a megyei kataszt- san egy évvel a rendszerbeállító vizsgájukat követően, április
rófavédelmi igazgatóság képviselőinek jelenlétében. Az egye- közepén ismét bizonyították felkészültségüket településünk
sület tagjai vállalták, hogy évi 3000 órában a riasztástól számít- önkéntes tűzoltói. Mostani megmérettetésük hasonló volt az
va 15 percen belül beérnek a laktanyába, és a szükséges felsze- egy évvel ezelőttihez. Füsttel telt helységből mentettek ki sérülreléseket magukhoz véve megkezdik a tűzoltást, vagy a műsza- tet és karambolos autóból vágták ki feszítőágóval a beszorult
ki mentést. Így a településünkön és a régióban élők is megkap- sofőrt. Mindkét esetben a mentősökkel együtt végezték a felják ugyanazt a biztonságot, amelyet azok élveznek, ahol van- adataikat. A minősítő vizsgát Pajor László alezredes, megyei
nak hivatásos tűzoltók. Az sem elhanyagolandó, hogy ezzel katasztrófavédelmi felügyelő megfelelőnek értékelte. A gyatovább erősödik Őriszentpéter térségi szerepvállalása. Az ápri- korlatot megtekintette még Kovács Balázs őrnagy, a körmendi
lisi vizsgát követően az önálló beavatkozású egység útba indító hivatásosok parancsnoka, Honfi Tamás alezredes katasztrófaünnepségét a 31. Őrségi Vásár nyitónapján tartották. Az esemé- védelmi felügyelő és Tóth Miklós, főhadnagy az
nyen a megyei katasztrófavédelem képviselői mellett az orszá- őriszentpéteriek mentora. Zsigovits Józsefné az őriszentpéteri
gos főigazgatóság is képviseltette magát. 2016. július 1-től van egyesület elnöke elmondta, hogy a kötelezően előírt vizsgán
hivatalosan önálló beavatkozású tűzoltó egysége Őriszentpéter- kívül a tűzoltók havonta több órás továbbképzésen és gyakorlanek. Elsőként riasztják őket az Őriszentpéter, Nagyrákos, Is- ton is részt kell, hogy vegyenek.
pánk, Kondorfa, Szalafő és Szatta környezetében történő tűzTűz a kémia szaktanteremben
esetekhez és káreseményekhez. A jövőben ezekre a fehér foltnak számító területekre is hamarabb érkezik segítség. A közAz őriszentpéteri általános iskolában kémia órán egy kísérlet
gyűlési beszámolóból egyebek mellett megtudhattuk azt is,
közben tűz ütött ki. Az intézmény tanulói tanáraik vezetésével
hogy az elmúlt esztendőben 15 alkalommal riasztották az őria tűzriadó terv előírásinak megfelelően kiürítették az épületet,
szentpéteri lánglovagokat. Ebből egyszer önálló beavatkozásra és azzal egy időben értesítették a tűzoltókat. Az esethez az őrikerült sor. A félévre vállalt ügyeleti óraszámot teljesítették, a szentpéteri önálló beavatkozású önkéntes tűzoltóegység vonult
vonulási időt 12-13 percre tudták leszorítani. A tűzoltók szak- ki hat fővel, és a tüzet eloltották. Mielőtt még valaki nagyon
mai képzése folyamatos. Sikeresen pályáztak az idén is a Ka- megijedne, csupán gyakorlat volt a fenti feltevés, amely szeretasztrófavédelem és a Tűzoltó Szövetség pályázatán. Ennek
eredményeképp mobil rádióadó-vevő került a gépkocsijukba,
és nagyteljesítményű csörlőt is tudtak beszerezni. Soron kívül
is kaptak a katasztrófavédelemtől eszközöket, és a szolgálat
ellátásáért járó havi 100 ezer forintokat is a felszerelésük korszerűsítésére fordítják. Ma már a gépkocsit leszámítva a legkorszerűbb eszközökkel rendelkeznek. A már-már matuzsálemi
kort megért gépjárműjüket az idén várhatóan sikerül egy újabbra váltani. Vezető váltás is történt az egyesületnél. Életkora
miatt lemondott a parancsnoki tisztséget évek óta megelégedésre betöltő Zsigmond Sándor, helyette a fiatalabb
generációt képviselő Siska
Barnabás lett a parancsnok.
Tamaskó Lászlónak és pelt az intézmény tűzriadó tervében és a tűzoltók éves kiképzéBabos Tamásnak 10 éves, si tervében is. A gyakorlatot megtekintette Herczeg Zoltán száDolgos Ilonának 50 éves zados, a járási katasztrófavédelmi kirendeltség parancsnok heszolgálati érmet adtak át. A lyettese. Az elöljáró az őriszentpéteri önkéntesek munkáját
25 tagot számláló egyesü- megfelelőnek értékelte (képünkön az értékelés). A gyakorlat
let elnöke továbbra is pozitív hozadéka volt, hogy kiderült, hogy az iskola melletti két
Zsigovits Józsefné. Az földalatti tűzcsapból az egyik használhatatlan. Siska Barnabás a
elnökasszony
elmondta, szentpéteri önkéntesek parancsnoka elmondta, hogy hamarosan
hogy a legfontosabb fel- ellenőrzik ezeket a csapokat a kisváros egész területén. Bár
általában a földfeletti tűzcsapokat használják, nekik van olyan
adataik mellett továbbra is
felszerelésük, hogy a másikakból is vizet tudnak nyerni. K.Gy.
aktív résztvevői akarnak
lenni a kisvárosi közösségi életnek. Köszönik az őriszentpéteri
önkormányzat támogatását és a járási, megyei és országos ka- Lapunk következő száma július hónapban jelenik

Önkéntes Tűzoltó Egyesület
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Őriszentpéterért Egyesület
Sakkverseny az egyesületi sportnapon
Nemrégiben tartotta meg hagyományos tavaszi sportnapját az
Őriszentpéterért Egyesület. Az esemény két részből állt. A kis-

darúgó pálya melletti területen. Az avatáson Őr Zoltán polgármester végezte el az első dobást. Akik meg akarnak ismerkedni
ezzel a játékkal, keressék az Őriszentpéterért Egyesület aktivistáit.
térségi sakkversenyre a művelődési házban került sor. Az idén
12-en neveztek a megmérettetésre, amelyet végül Pintér József
nyert, a második Császár László, a harmadik pedig Devecseri
Sándor lett. A gyerekek közül a legjobb eredményt Végh Erik
érte el. A versenyzők díjazásáról, az ajándékokról, és a versenyen az enni és innivalóról az egyesület gondoskodott. A sportnapon azonban nemcsak versenyt rendeztek, hanem maguk is
versenyeztek, sportoltak az egyesület tagjai. Az idén úgy döntöttek, hogy bowlingban mérik össze tudásukat. Így tettek egy
kirándulást Körmendre és ott játszottak egy jót.
Tavaszi nagytakarítás
Nem áprilisi tréfa, hanem komoly munka volt a tavaszi nagytakarítás április 1-én Őriszentpéteren. A szemétgyűjtési akciót,
mint már évek óta, most is az Őriszentpéterért Egyesület szervezte. Több mint húszan vettek részt a szemétkommandó munkájában és 50 zsákra való hulladékot gyűjtöttek össze a város
területén. Először a városba bevezető utak mentén gyűjtötték
össze a hulladékot, majd a szeri utak kerültek sorra. Kovácsszeren és a parkokban már előtte nap az iskolások elvégezték
ezt a munkát. A munkához zsákokat, kesztyűt és láthatósági
mellényt az egyesület biztosított a szemétszedőknek, konténert a
szemétnek az önkormányzat intézett. A jól végzett munkát követően a művelődési házban étellel-itallal várták az akcióban
résztvevőket.
Közgyűlést tartottak
Az Őriszentpéterért Egyesület nemrégiben tartotta közgyűlését,
amelyen egyebek mellett az elmúlt évben végzett tevékenységüket is értékelték. Volt mit értékelni, hiszen köztudott, hogy
ez a civil szervezet a legaktívabb a településen. Számtalan önálló programnak a gazdái, a városi nagyrendezvények aktív
résztvevői. Nem egy esetben sikerrel képviselték a várost térségi rendezvényeken, és az sem elhanyagolható, hogy a Tritikálé
Színjátszó Csoport az egyesület égisze alatt működik. Éves
szinten gazdag szabadidős programot kínálnak tagságuknak és
a város lakóinak. A jövővel kapcsolatban Kovácsné Horváth
Katalin egyesületi elnök elmondta, hogy sajnos fellépő hiányában az idén elmaradt a Virágvasárnapi koncert.
Legfrissebbek!
Sikeres túrán vettek részt az egyesület tagjai április végén. A
Szala menti tanösvényen kirándultak egészen Szalafőig, ahol
tökmagolajütésen vettek részt.
Május első hétvégéjén
petánque pályát avattak Őriszentpéteren. Pleva Vilmos kezdeményezésére az egyesület tagsága társadalmi munkában alakította ki ennek a népszerű francia golyó játéknak a helyét a lab-

Kerékpáros Egyesület
Túra a Borostyán tó körül
Több mint félszázan vettek rész március elején a Felsőjánosfai
Faluszépítő és Kulturális Egyesület és az Őrségi Kerékpáros és
Természetbarát Egyesület által közösen szervezett túrán. A
túrázók a felsőjánosfai faluközpontból indulva a Szentjakabi-

patak folyását követve jutottak el a zalalövői Borostyán-tóhoz,
amelyet körbejártak. A tónál a zalalövői természetbarátok Pintér Antal polgármesterrel, és a Menő Manó csoport Takácsné
Nagy Ágnes vezetésével fogadták a vándorokat és látták vendégül őket. Hazafelé a Zala völgyén keresztül, Csödét érintve
jutottak el Felsőjánosfára. A túra távja 13,5 kilométeres volt,
amely az egyszerű terepviszonyok miatt kiváló volt családi
túrázásra. A nap a rendezők által biztosított szerény piknikkel
ért véget. A túrát Grózinger Csaba vezette.
Biciklitúra
Biciklitúrát szerveztek a víz világnapja alkalmából az Őrségben. Az ENSZ 1993-ban jelölte ki a víz ünnepének március 22ét, ez volt az apropója a túrának. Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága és az Őrségi Kerékpáros és Természetbarát Egyesület
közösen hozták tető alá az eseményt, amelyen mintegy húszan
vettek részt. A kerekesek az Őriszentpéter, Szalafő, Hodos,
Domonkosfa, Kercaszomor, Őriszentpéter útvonalon tekertek.
Megpihentek a hodosi tónál, részt vettek egy madár lesen és
sétáltak a Vidra tanösvényen. Ez a túra egy többnapos víz vi-
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világnapi programsorozatnak volt a záró eseménye.
Körbe karikázták a tavakat
A csalhatatlan tavaszi időjárás a szabadba szólította a túrázni
vágyókat az első áprilisi hétvégén. Nemcsak a gyalogosok, a
kerékpárosok is kedvet kaptak a túrázásra. Az Őrségi Kerékpáros és Természetbarát Egyesület az őrségi tavak köré szervezett

VI. évfolyam 2. szám
Virágzás Napjai

Pünkösdkor már a 24. alkalommal rendezik meg Őriszentpéteren a Virágzás Napjai fesztivált. A rendezvény küldetését az
alcímként használt jelmondat határozza meg a legtömörebben:
„Emberi találkozó a művészetek fényénél”. Sülyi Pétertől, a
rendező Őri Alapítvány vezetőjétől megtudhattuk, hogy az
1993-as elindulás óta a rendezvényt létrehozó koncepció az
elmúlt évtizedek során alapvetően nem változott, az a struktúra,
amit az elején elkezdtek, változatlanul működik. – Nem lehet
tudni, hogy ez miért van így. Talán azért, mert a kezdetektől
fogva arra épül a „virágzás”, hogy a rendezvény két középső
napján vannak olyan előadások, amikor egy ember beszél egy
témáról, amihez ő ért, és ami érdekli a hallgatóságot. Ez egy
megunhatatlan dolog, és mindig fenntartható az érdeklődés.
Azt pedig, hogy ez nem egy konferencia, az attól van, hogy az
előadások között, elötte és utána mindenféle művészeti programok vannak. Az utóbbi időben főleg a zenei programok erősödtek fel, mindenfajta műfaj képviselteti magát. Két évtized
után elmondható, hogy a Virágzás Napjai egy olyan művészeti
fesztivál, amelynek van egy gondolatközlési aspektusa és van
egy erősen zenei aspektusa is. Ennek a jegyében szerveződött
az idei esemény is, és talán ez lehet a válasz a feltett kérdésre –
mondta Sülyi Péter, majd azzal folytatta, hogy az idei esemény
túrát. Közel harmincan vágtak neki a végül 50 kilométeresre pénteki nyitó programja mindjárt egy igazi zenei csemege lesz
nőtt távnak. Szentgotthárdról és Zalaegerszegről is csatlakoztak Bartók Virágzik címmel. A klasszikus zene és a népzene találhozzájuk. Az első állomás a Bárkás-tónál volt, majd a Himfai
tó következett, ahol a madárfigyelő állomásnál rövid pihenőt
tartottak. A madárfigyelő toronyból nagyszerű rálátás nyílt az
egyik legkedveltebb vizes élőhelyre. Hímfa után a Vadása-tó
következett, majd a túra a Borostyán-tónál ért véget. Itt még a
vállalkozó kedvűek, és akik nem fáradtak nagyon el, megkerülték a tavat is. Utóbbi tó tulajdonképpen kakukktojásnak számít,
hiszen nem az Őrségben, hanem a szomszédos Zala megyében
található, ám mivel az őrségiek egyik kedvenc fürdőhelye, bele
illett a tó túrába.
A határ mentén túráztak
Az Őrségi Kerékpáros és Természetbarát Egyesület gyalogtúrát
szervezett az egykori vasfüggöny nyomvonalán. A túrázók a

Pityerszeri műemlékegyüttestől indultak, és veleméri Árpád
kori Szentháromság templomnál volt a cél. Ez a távolság hoszsza 30 kilométer volt. Akik a bajánsenyei határátkelőn csatlakoztak a gyaloglókhoz, azok 23, akik a kercaszomori határátkelőn, azok 17 kilométert tettek meg. Így lett három távú a túra. A
résztvevőknek át kellett kelniük a Kerka- és a Kerca-patakokon,
érintettek vadregényes erdőket, szőlőhegyeket, szurdokokat. A
célállomáson gulyás party és frissítő várta a túrázókat. K.Gy.

kozik, Bartók műzenévé vált népzenei anyaga és a népzene
egyszerre szólal meg a színpadon. A klasszikus szólista Kelemen Barnabás (képünkön) Kossuth- és Liszt Ferenc – díjas
hegedűművész lesz, a népzenét pedig Pál István „Szalonna” Liszt Ferenc – díjas népzenész, a Magyar Állami Népi Együttes
művészeti vezetője - és bandája képviselik. A szombati és a
vasárnapi programok előadások köré szerveződnek. A kuriózum ezek közül Both Miklós zeneszerző szombati előadása
lesz. A szenvedélyes népzenegyűjtő tekintélyes filmes adatbázissal rendelkezik gyűjtőhelyeiről. Most ukrajnai élményeit
osztja meg a hallgatósággal, ahol tudományos igényű gyűjtést
végzett egy teljesen fehér foltnak számító területen. Három
színházi előadás is színesíti a fesztivált, a zárókoncertet pedig
ismét a Zala Szimfonikus Zenekar adja. Az izelítőül felsoroltakon kívül még számtalan program várja az érdeklődőket a Virágzás Napjai fesztiválon június 3. és 5. között. Több internetes
portálon is megtalálhatók a részletek. Sülyi Pétertől megtudtuk
még, hogy a Malom Látogatóközpontban megnyílt a helyi termékeket árusító bolt. Bár még nincs csúcsra járatva, már most
is sok őrségi kézműves portéka és termék kapható. Jó hír az is
az idelátogatóknak, hogy a turistaszezonban hétvégén is nyitva
lesz a malom.
K.Gy.
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Kitekintő
Három őrségi településről szippantó kocsi szállítja el a szennyvizet annak ellenére, hogy a 2000-es évek elején mindhárom
helyen elkészültek és átadásra kerültek a szennyvizes létesítmények. Szalafő, Ispánk és Magyarszombatfa községek nemrégiben kapták meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal (MEKH) határozatát, amely arról szólt, hogy Szalafőn
öt helyen, - Alsószeren, Templomszeren, Felsőszeren, Pityerszeren és Csörgőszeren – valamint Ispánkon és Magyarszombatfán lévő, szennyvíz tisztítását célzó vízi létesítmények
(összesen 7 db) nem minősülnek vízi közműnek. A szennyvíztisztító nélküli csatornahálózatok közműpótló vízi létesítményként üzemeltethetők. A minősítést a közérdekű üzemeltetésre
kijelölt Vasivíz Zrt. kérte. Kérelmükben előadták, hogy a közérdekű üzemeltetés 2015. augusztus 25-i megkezdésekor már
azt észlelték, hogy a szennyvíztisztításra szánt létesítmények
mindegyikéből tisztítatlan szennyvizek folytak ki a befogadóba. Részletes átvizsgálás alapján arra a következtetésre jutottak,
hogy ez az állapot már régóta fennáll. Az elektromos és gépészetei berendezések üzemképtelenek és erősen hiányosak voltak. A földbe süllyesztett műtárgyak döntő többsége súlyosan
deformálódott és a talajvíz hatására kimozdult a helyéről. A
csővezetéki kapcsolatok kiszakadtak a helyükről. Az üzemeltető a kialakult helyzetben kényszerűségből a 7 telep gyűjtőtartályaiból tartálykocsikkal szállította el az összegyűjtött szennyvizet két közeli szennyvíztelepre. A Vasivíz Zrt. álláspontja szerint a létesítmények csak aránytalan nagyságú műszaki átalakítást jelentő beruházás eredményeként felelnének meg a
víziközművekkel szemben támasztott műszaki kritériumoknak.
Véleményük szerint a víziközmű szolgáltatással kapcsolatos
törvény ide vonatkozó pontja alapján az érintett létesítményeket nem lehet víziközműnek tekinteni és ezért kérte a minősítést. A tényállás tisztázása érdekében az energetikai hivatal az
ellátásért felelős önkormányzatoktól és a Katasztrófavédelmi
Igazgatóságtól - mint a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
jogutódjától – kért be a létesítmények megvalósítása előtt/alatt
keletkezett dokumentumokat, amelyek segíthetnek a tényállás
tisztázásában. A beérkezett iratok mennyiségének tükrében a
hivatal a szakirányú igazságügyi szakértő bevonása mellett
döntött. A vizsgálódás során megállapítást nyert, hogy a
szennyvíztisztításra szánt létesítmények egységes tervek alapján készültek. A technológiai elemeket is ugyanaz a beszállító
telepítette, jelenlegi kialakításuk miatt azonban egyik sem alkalmas a szennyvíz megtisztítására. Megállapítást nyert az is,
hogy a vízilétesítmények igazolható módon már régóta nem
voltak képesek az összegyűjtött szennyvíz megfelelő tisztítására. Az eredeti állapot helyreállítása sem jelentene megoldást,
mivel a létesítményekről eredeti állapotukban sem tudták akkreditált módon vett vízmintával igazolni a megfelelő működést,
azaz a rendeltetésszerű használatra való alkalmasságát. A szakértő mind a három helyen szinte ugyanazokat a kivitelezői és
műszaki ellenőri hibákat tárta fel. A jelentés szerint mindhárom
településen megvalósulási terv és nyíltárkos bemérés nélkül
történt meg az üzembehelyezési engedélyek kiadása. A hivatal
a szakértő véleményt figyelembe véve hozta meg határozatát.
A csatornahálózatok vizsgálata is megtörtént, és megállapítást
nyert, hogy ezek sem felelnek meg az előírásoknak. A határozatba foglaltak alapján a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (mint első fokú vízügyi hatóság) a települések vízjogi
üzemeltetési engedélyét módosította és a rendszereket korábban szolgáltatást végző Vasivíz ZRt. helyett 2017. február 1től az önkormányzatokat jelölte meg az új engedélyben üzemeltetőnek. Ugyancsak ettől az időponttól kezdve a katasztrófavé-

delmi igazgatóság a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz ideiglenes begyűjtésének ellátására egy egyéni vállalkozót jelölt ki közérdekű szolgáltatóvá. Így lényegesen többe
kerül a rendszer üzemeltetése. A plusz terhet szerencsére nem a
lakosságnak kell megfizetnie és nem az önkormányzatokat terheli, erre a költségvetési törvényben van elkülönített összeg. A
közérdekű szolgáltató az ideiglenes begyűjtési ellátás teljes
idejére számított indokolt többletköltségei iránti igényt nyújtott
be az ellátásért felelős önkormányzathoz. Az önkormányzatok
az ellenőrzést követően az igényt továbbították a MEKH-nek,
akik tájékoztatták a belügyminisztert. A Belügyminisztérium a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes
begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő
költségeinek támogatására támogatói okiratot adott ki, és a
tárgyévre számított összeget támogatási előlegként egy összegben folyósítja az ellátásért felelős önkormányzatokon keresztül
a közérdekű szolgáltatóhoz. A támogatás megérkezett és már ki
is fizették az egyéni vállalkozót. Albert Attila Magyarszombatfa polgármestere elmondta, hogy köszönettel tartoznak a sárvári Szabó Lajos Norbert egyéni vállalkozónak, aki az ügyek
megnyugtató elintézéséig, két hónap időtartamra tulajdonképpen megelőlegezte a szennyvízszállítást. Szerencsére most már
minden rendben van. A település vezetője arról is szólt, hogy a
hanyagul végzett kivitelezés eredménye a kialakult helyzet,
amely hatalmas terheket rótt az önkormányzatokra és a hivatali
dolgozókra. Az elvégzett munkáért köszönet jár mindenkinek.
Most, hogy a dolgok rendeződni látszanak, a szennyvíztisztító
rendszerek helyreállításán kell dolgozniuk. Magyarszombatfán
új tisztítóra lesz szükség – mondta a polgármester. Szalafőn vis
major támogatási kérelmet is benyújtottak az illetékes hatóságnak. Itt a tavaly novemberi nagy mennyiségű csapadék és a
felszínen folyó vizek rongálták meg az alsószeri telepet. A
megnyugtató megoldás az lenne, ha rá tudnának csatlakozni az
őriszentpéteri rendszerre.

Őri Sport
Április 23-án véget ért a Vas Megyei III.
osztályú Sakk Csapatbajnokság. Az 5 fős
csapatverseny még 2016. decemberében
kezdődött el 6 csapat részvételével. Az
őriszentpéteri csapatunk hét éve ebben az
osztályban szerepel. Jól sikerült a rajt,
hiszen két aránylag nagyarányú győzelmet arattunk a Torony
(7,5 – 2,5) és a Lukácsháza (6,5 – 3,5) ellen. Sajnos a folytatás
már nem volt ilyen sikeres, jött egy váratlan vereség a Büntetés
Végrehajtási Intézet Szombathely csapatától 4,5 – 5,5 arányban. Ez azért volt nagyon fájó, mert még eddig egy szezonban
sem kaptunk ki tőlük, illetve a végső sorrendet is nagymértékben meghatározta. Ezt persze akkor még nem tudtuk. Következett a Pankasz elleni mérkőzés. Ők évek óta meghatározó szerepet töltenek be az osztályban, ezt ellenünk is bizonyították és
nyertek 6,5- 3,5 arányban. Az utolsó forduló előtt Pankasztól
már nem lehetett elvenni az aranyérmet, Torony volt nekik
hátra. A fennmaradt két dobogós helyért 3 csapat küzdött. A
BVI jött ki ebből a legjobban, mert megverték Lukácsházát 6,5
– 3,5 arányban és Őriszentpéter hiába aratott 5,5 – 4,5 arányú
győzelmet a Sportiskola felett, ez a 3. helyhez lett elég. Pankasz csapata zsinórban harmadszor nyert bajnokságot, Őriszentpéter a 7 évből harmadszor bronzérmes.
Pankasz 34,5, BVI 28,5, Őriszentpéter 27,5, Lukácsháza 27
Az őriszentpéteri csapat pontszerzői táblasorrendben:
Császár László 9/7, Kulcsár Antal 8/3,5, Devecseri Sándor 9/1,
Kovács János 10/6,5, Cservék László 10/5,5, Pintér József
4/4
Császár László
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VI. évfolyam 2. szám

Virágzás napi programok
Kiállítás megnyitók

Spíró György: PRAH

Rengeteg

2017-06-02 18:30-

2017-06-03 19:30-21:00

2017-06-04 20:30-21:30

2017-06-05 18:00
Nevezetes névtelen
Fesztiválnyitó hangverseny

2017-06-03 21:30-22:30

2017-06-02 20:00-21:30

Kortársunk Hamvas Béla
2017-06-04 22:00-23:00

Iciri-piciri játszóház
Iciri-piciri játszóház

2017-06-04 09:30-10:30

2017-06-03 09:30-10:30

Iciri-piciri játszóház
2017-06-05 09:30-10:30

Reggeli muzsika
Gondolkodó együttlét

2017-06-04 10:00-10:45

2017-06-03 10:00-11:30

Reggeli muzsika
2017-06-05 10:00-10:30

Gondolkodó együttlét
2017-06-04 11:00-13:00
Fiatalok pódiuma
2017-06-03 11:30-12:30

Gondolkodó együttlét

Nemes Nagy Ágnes: Lila
Fecske
2017-06-05 11:00-12:00

2017.06.04 14:30-15:30
Titokzatos Ukrajna

Kamarakoncert

2017-06-03 14:30-16:00

2017-06-05 14:00-15:00
DIALOGUE DUO koncert
2017-06-04 16:00-17:00

Pár-ének
2017-06-03 17:00-18:30

Kiss Gergely Máté:
A Jegesmedve
2017-06-04 18:00-19:00

Nyitva tartás: H - P 7:30 - 16:30, Szombat 7:30 - 11:30 óráig
Üzletünk bejárata a Centrum Étterem parkolójából nyílik!

Fesztiválzáró koncert
Zala szimfonikus zenekar
2017-06-05 17:-18:30

