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2012. december 15. 

 
Kedves Olvasó! 

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm az Őri  

Hírek megjelenése alkalmából! A kiadvány 

célja, hogy első kézből és hitelesen tájékoztas-

suk a lakosságot Őriszentpéter közéletének 

fontos eseményeiről, történéseiről, közvetlen 

környezetünk aktuális ügyeiről. A közélet 

meghatározásába természetesen és magától 

értetődően bele tartozik az önkormányzati 

munkán túl a hitélet, a civil szervezeti élet, a szociális terület, az  egész- 

ségügy, a gazdaság, a természetvédelem, az oktatás, a kultúra és a 

sport minden fontos rezdülése, eseménye és programja, hiszen az eze-

ken a területeken tevékenykedők ugyan csak jelentős mértékben gaz-

dagítják településünket, magunk és mások Őriszentpéterről kialakított 

benyomását. A közeljövőben negyedéves rendszerességgel ezt az 

„összképet” és ennek változásait szeretnénk a Kedves Olvasó felé köz-

vetíteni a fent ismertetett tematikus bontásban az Őri Hírek hasábjain. 

Hiszem, hogy mindez érdemes  a megismerésre és talán az Olvasó tájé-

koztatásával hozzájárulunk végső soron ahhoz is, hogy Őriszentpéter 

szerethetőbb, élhetőbb, de legalább is érthetőbb legyen! 

Kellemes böngészést kívánok!                           

                                                                             Őr Zoltán 

                                                                           Polgármester 

Tartalomból 
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A cím kiváló mottója is lehet a jórészt már mögöttünk hagyott 

2012-es esztendőnek. Különösen akkor járunk el teljesen reáli-

san az önkormányzat helyzetének és tevékenységének értékelé-

sekor, ha megfordítjuk ezt a felsorolást és a lehetőségeinkből 

kiindulva közelítjük meg a témát. A lehetőségeket pedig min-

dig a pénzügyi keretek határozzák meg, amelyek 2012-ben sem 

engedélyeztek számunkra tágabb mozgásteret, mint az előző 

évek, sőt! 32.256 ezer Ft költségvetési hiánnyal indult az új 

költségvetési év, amelyet tetézett a 2011-ről áthozott közel 20 

millió Ft nagyságrendű kifizetetlen tartozásállomány. A gyenge 

pénzügyi pozíció okai között az önkormányzati működés egyre 

csökkenő állami finanszírozása mellett a másik főszerepet az 

útrekonstrukcióból és az intézményi fűtési rendszerek moderni-

zációjából származó adósságállomány játssza, amely tőke és 

kamatfizetési kötelezettséggel együtt éves szinten 25 millió Ft 

adósságterhet ró Őriszentpéterre. Mindez olyan fojtogató teher, 

amelyet ingatlanértékesítésekkel és az ÖNHIKI pályázatok 

pénzügyi támogatásaival lehetett csak valamelyest enyhíteni. A 

következményeket tekintve pedig állandó, hónapról hónapra az 

életben maradásért folytatandó küzdelmet eredményezett. A 

kedvezőtlen helyzetből való kilábalásra a megoldást a hitelek 

futamidejének lejárata jelenthette volna, amely két hitel esetén 

is 2013 eleje, a legnagyobb hitelünk esetén pedig 2015 közepe 

lett volna, azonban ennél is gyorsabb segítség ígérkezik az 

5000 fő lélekszám alatti települések teljes adósságállományá-

nak állam által történő átvállalásával, amelyet személyesen V. 

Németh Zsolt országgyűlési képviselő úr jelentett be számunk-

ra az előző héten. Hogy mekkora mozgásterünk nyílik majd 

ténylegesen az adósságok átvállalásával, ez majd csak a költ-

ségvetés véglegesítésekor derül ki. 

De térjünk vissza még az idei évhez, hiszen a túlélési szemlélet 

ellenére sem szabad, hogy minden energiánkat lekösse ez a 

küzdelem, mert  mellette is van ellátandó feladat és megoldan-

dó probléma bőven. 2012 a változások és a változások előkészí-

tésének éve is az önkormányzati közigazgatásban csak úgy, 

mint az államigazgatás és a közoktatás átszervezésében. Év 

elején kezdődött el a járások kialakítására vonatkozó egyeztető 

munka, ahol a kistérségi alacsony létszámadatok miatt szintén 

erősen bekorlátozott mozgástérrel rendelkeztünk. Az Őriszent-

péteri Kistérség kettéosztásával szemben sikerült elérni a térség 

egyben tartását oly módon, hogy a 22 településből 21 a Kör-

mendi, 1 település (Kondorfa) pedig a Szentgotthárdi járáshoz 

fog tartozni. Őriszentpéteren helyben továbbra is elérhető lesz 

az Okmányiroda, az Építéshatóság, a Gyámhivatal és jövő év 

októberétől a Kormányablak, mint új funkció is, amelyen ke-

resztül az ügyfél bármilyen államigazgatási ügyet elindíthat. Az 

önkormányzati közigazgatás szintén teljesen új irányt vesz 

2013. január 1-től. Sikeresen zárultak le azok az önkormányzati 

tárgyalások, amelyeket 12 térségbeli önkormányzat vezetőjével 

folytattunk a következő évben felállítandó Őriszentpéteri Közös 

Önkormányzati Hivatal megalakításáról.  Ennek eredményekét 

állhat fel Őriszentpéter, Ispánk, Nagyrákos, Szalafő, Szatta, 

Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, 

Velemér, Hegyhátszentjakab, Feljőjánosfa és Őrimagyarósd 

közös önkormányzati hivatala őriszentpéteri székhellyel, 

bajánsenyei és hegyhátszentjakabi kirendeltséggel és korláto-

zott nyitvatartási renddel működő ügyfélfogadási hellyel vala-

mennyi településen. Az Ellátó Szervezet pénzügyi adminisztrá-

ciót végző része szintén a hivatalba integrálódik, míg a város-

gazdálkodási részleg szakfeladaton közvetlenül Őriszentpéter 

Önkormányzata alá fog majd tartozni. 

Az intézmény átalakítási és átszervezési munkák után ejtsünk 

szót végre azokról a bizonyos álmokról, célokról és remények-

ről, amelyeket a címben említettem és amelyek beteljesülését a 

lakosság is közvetlenebbül érzékelhette. A költségvetési korlá-

tozó szemlélettel kényszerűen átitatott gazdasági ciklusprog-

ramban szolid, elérhető, de mégis nagyon fontos célokat sike-

rült a képviselő testülettel elfogadtatni. Ezek közül a jobbára  

előkészítő, tervező munkák közül az egyik legfontosabbal, az 

őriszentpéteri termál fejlesztési koncepció megalapozásával 

sikerült az első nagy ugrást megtenni az első félévben a Vas 

Megyéért Egyesület értékes közreműködésével. A prof. Dr. 

Horváth Boldizsár vezette civil szervezet Majer Ferenc úr köz-

benjárására karolta fel a Vas megye számára sem jelentéktelen 

őriszentpéteri termál ügyet és szakértők bevonásával elkészítet-

te az Őriszentpéter és az Őrség jelenlegi helyzete és fejlesztési 

lehetőségei c. anyagot, amely rendkívül értékes iránymutatást 

ad a térségi turisztikai fejlesztésekre vonatkozóan, méghozzá a 

termál vízkincsre fókuszálva. 

A helyi termelői piac létesítésének szándéka már régóta megfo-

galmazódott Őriszentpéteren a helyi adottságokra, a lakossági 

igényekre és a fő fejlesztéspolitikai irányokra alapozva. 2012. 

július 7-én régi álom vált valóra: Helyi Termelői Piac nyílt Őri-

szentpéteren. A piac működése pedig a kezdetektől fogva siker-

történetnek számít. A helyiek és a turisták által egyaránt elősze-

retettel látogatott piacon egyre több helyi termelő jelent meg 

árusítóként tovább és tovább gerjesztve a fellépő keresletet. A 

hivatalos átadásra 2012.09.29-én, a IX. Őrségi Nemzetközi 

Tökfesztivál alkalmából került sor Bebes István országgyűlési 

képviselő úr által.  

A piac létesítésével nem csak a helyi gazdaság kaphatott egy 

lökést, egy többlet motivációt, hanem egy új turisztikai termék 

is megjelent az Őrség palettáján. Ez ráadásul nem is igényelt 

komolyabb befektetést, csak határozott szándékot és erős össze-

fogást, amelyet egészen a kezdetektől nagyon komoly lelkese-

dés fűtött – állíthatom büszkén. Ez a csapásirány azoknak a 

mezőgazdasági és turisztikai adottságoknak a hatékony kiakná-

zását jelenti, amely stratégiai célként a helyi gazdaság erősíté-

sét, a térség népesség megtartó erejének a fokozását és a helyi 

életminőség javítását egyszerre szolgálja.  Persze nem szabad 

elbizakodottnak lenni, hiszen ez önmagában még fog  forradal-

mi változást eredményezni, ahhoz még jó néhány beavatkozás 

szükségeltetik mezőgazdasági és turisztikai oldalon. Ez inkább 

egy lépés az úton, de azért egy fontos és sikeres lépés. 

Fotó:Kemencei I. 

Álmok, célok, remények, lehetőségek… 
—–———————Önkormányzati Évértékelő 2012.——–—————— 
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Ha már a tervezésnél járunk … A 24 Város Együttműködési 

programjának keretében készült el a Gyermek Élmény Város 

megvalósíthatósági tanulmány, amely közreadja a fiatalabb 

korosztály körében végzett kutató és csoport munka eredmé-

nyeit, megállapításait. Egy korábbi tanulmány iránymutatásait 

felhasználva és az önkormányzati véleményeket figyelembe 

véve elkészült többek között a Szala-parti sétaút beköltségelt 

megvalósíthatósági terve, amely a Zala patak revitalizációján 

túl a Temető a Városközpontból történő könnyebb és biztonsá-

gosabb megközelítését is szolgálja. 

Szintén a 24 Város Önkormányzati Együttműködés keretében 

bonyolítottuk le az Épített Örökségünk a Határ mentén c. októ-

ber közepi programot, amelynek központi témája az Őrség épí-

tett öröksége volt egy szakmai konferencián és egy gazdag kiál-

lításon keresztül. Az együttműködésnek ezen kívül is volt, illet-

ve lesz számtalan értékes hozadéka. Ilyen például az a modern 

technika lehetőségeit kiaknázó Audio Guide rendszer, amely a 

térségbe érkező vendégeink számára biztosít az 

okostelefonokon elérhető alkalmazás igénybevételésvel több-

nyelvű idegenvezetési lehetőséget. Az idáig is gazdag együtt-

működés a jövőben még gyümölcsözőbb lehet,  ha az előzetes 

elképzelések és határozott szándékok szerint megalakul a 24 

Város ETT (Európai Területfejlesztési Társulás). Ez az Együtt-

működés az EU eddig számunkra közvetlenül el nem érhető 

pályázati rendszerein keresztül nyithat meg még szélesebb 

perspektívákat a 24 város számára a gazdaságfejlesztés, a kör-

nyezetvédelem, a megújuló energiák használata, a közlekedés 

stb. területén. Az Önkormányzat által lebonyolított rendezvény-

kínálatból ki szeretném 

még emelni a IX. Őrségi 

Nemzetközi Tökfeszti-

vált, amelynek őriszent-

péteri programjának 

teljeskörű lebonyolítását 

és szervezését első ízben 

vállalta fel Őriszentpéter 

Város Önkormányzata 

szoros együttműködés-

ben a többi program-

helyszín házigazdájával, 

így az Őrségi Nemzeti 

Park Igazgatóságával, 

Magyarszombatfa, 

Nagyrákos és Szalafő 

Önkormányzatával, 

akiknek ezúton is szeret-

ném megköszönni az 

együttműködést és min-

den segítséget! A Tök-

fesztivál, mint rendez-

vény azért is kiemelt 

figyelmet érdemel, mivel mint a térség leginnovatívabb rendez-

vénye számos újítással rukkolt elő ebben az évben. Jó ötletnek 

bizonyult egy szerencsés véletlen folytán a rendezvény kétna-

possá tétele. Nagy sikere volt az esti élő koncertnek. Szerethe-

tő, praktikus és hasznos volt Szalafő és Őriszentpéter között a 

Tökjárat . Szerencsés választásnak bizonyult a szeptember végi 

időpont az október eleje – közepe helyett  - a jövőben is szep-

tember vége lesz a helye a Tökfesztiválnak a térségi rendez-

vénynaptárban. Borbás Marcsi pedig – mint a Tökfesztivál há-

ziasszonya – tényleg mindenkit levett a lábáról. Ami a legfon-

tosabb: a rendezvényt sikerült megőrizni „profiltisztának”, te-

hát csak a kézműves helyi termékek jelenhettek meg rajta, ami-

vel nagyobb elismerést vívott ki és több pozitív kritikát kapott, 

mint az Őrségi Vásár.  

Mindenképpen említést érdemel még az évértékelésben a 

START Közfoglalkoztatási Mintaprogram Őriszentpéteri és 

térségi hasznossága egyaránt, hiszen a segítségével 100%-os 

támogatással sikerült megoldanunk jó néhány olyan problémát, 

amit enélkül nem sikerülhetett volna saját finanszírozási forrá-

sok hiányában. A program keretében készült el például a szeri 

utak jó részének padkázása (Kovácsszer, Siskaszer, Baksaszer 

és felső Égésszer); mezőgazdasági utak rendbetétele (Baksaszer 

felett); csapadékvíz elvezetés (Siskaszer) sok más egyéb mel-

lett. A munkát jövőre mindenképpen folytatni fogjuk! 

Az utak rendbetételéről írva nem feledkezhetem meg azoknak 

az  önzetlen és önkéntes munkájáról, akik a keserűszeri bekötő 

út helyreállításában és járhatóvá tételében fáradhatatlanul mun-

kálkodtak és ezzel jelentős terhet vettek le az Önkormányzat 

válláról. Ezúton is szeretném megköszönni Nekik!   

A cím tematikus felsorolásából valamiért, talán nem is annyira 

véletlenül – a remény maradt utoljára. Reménykedünk abban, 

hogy eredménnyel járnak azok a küzdelmek, és beteljesülnek 

azok a célok, amiket az idei évben nem sikerült elérni. Ilyen 

például az őriszentpéteri vízközmű vagyonnak a sorsa vagy az 

intézményi energetikai korszerűsítési pályázatunk, amelynek 

keretében az Óvoda, az Iskola, a Művelődési Ház és a Polgár-

mesteri Hivatal teljes áramfogyasztását lehetne napelemes 

rendszerrel megtermelni, amely jelentős költségmegtakarítást 

eredményezhet. Reménykedjünk tehát benne, hogy mindez 

jövőre megnyugtató módon rendeződik! 

Végezetül szeretném megköszönni mindazok munkáját – legye-

nek Ők a gazdaság szereplői, civil szervezetek tagjai, egyházi 

képviselők, intézményi dolgozók, kollégáim, a Polgármesteri 

Hivatal dolgozói és képviselőtársaim -, akik tetteikkel bármi-

lyen módon gazdagították a települést, szebbé, jobbá, élhetőbbé 

és szerethetőbbé tették Őriszentpétert! 

Áldott, Békés, Boldog Karácsonyt és Sikeres Új Esztendőt Kí-

vánok! 

Őr Zoltán 

Fotó:Kemencei I. 

A hagyományoknak meg-

felelően  az idei esztendő-

ben is karácsony előtt kö-

szöntötték az időseket Őriszentpéteren. December 1-én közel 

száz 65 év feletti őriszentpéteri polgár vett részt az ünnepségen. 

Köszöntőt mondott Őr Zoltán polgármester, és tájékoztatta a 

jelenlévőket az aktuális dolgokról. A jó hangulatról gondoskod-

tak: Cservék család citerán, Kósik Szilvia énekelt Kopasz Jó-

zsef és Fölnagy Csaba kíséretében. A talp alá valót Vörös Fe-

renc húzta. Az ünnepséget Őriszentpéter Város Önkormányzata 

és a Helyi Vöröskereszt Szervezet közösen rendezte.          

ŐRI-INFO 

Idősek köszöntése 

Fotó:Kékedi J. 
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Iskolánkban a 2012/2013-as tanévben Őriszentpéteren 178, 

bajánsenyei tagintézményben 40 tanulóval kezdtük a tanítást. Az 

oktatás-nevelés mellett fontos gyermekeink testi-lelki fejlődése. 

Az őriszentpéteri Általános Iskola a TÁMOP-3.1.7. pályázata 

elnyerésével referencia intézményi szerepre készül. Már 2010 

áprilisában Együttműködési megállapodás született a Nyugat-

magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és 

Kutatóközpont, valamint az őriszentpéteri Általános Iskola, mint 

partnerintézmény között a tanárképzéshez kapcsolódó féléves 

összefüggő egyéni szakmai gyakorlat lebonyolítására.  Azóta két 

pedagógus szerezte meg a mentor-tanár végzettséget. A pályázat-

nak köszönhetően 8 pedagógus augusztustól 384 óra továbbkép-

zésen szélesítette tudását. A felkészítésen a referenciaintézményi 

szolgáltatás szervezeti feltételrendszerének kialakítása, mentor-

pedagógusok felkészítése, hálózati együttműködések megszerve-

zése, PR-tevékenységek megvalósítása szerepelt. A gyakorlatve-

zető mentor-pedagógusok felkészítése mellett legfontosabb, hogy 

az intézmény felkészült legyen felsőoktatási gyakorlóhely válla-

lására. Az őriszentpéteri Általános Iskola mintaadó a kompeten-

cia alapú nevelési, oktatási, program alkalmazásában, és a befo-

gadó pedagógiai gyakorlat, integrációs pedagógiai program meg-

valósításában. Szervezeti kultúrája és módszertana szempontjá-

ból mintaközvetítő az új típusú felsőoktatási gyakorlóhely, part-

nerintézmény területein. A kollégák megfelelő végzettséggel, 

tanártovábbképzésekkel ren-

delkeznek a referenciaintézmé-

nyi feladat ellátásához. Az 

október végén befejeződött 

pályázat után külön minősítő 

bizottság vizsgálja az iskola 

alkalmasságát a referencia 

szerepre, és dönt a referencia-

intézmény cím használatáról. 

A pályázat, a továbbképzések, 

a pedagógusok munkája lehe-

tőséget ad a még eredménye-

sebb iskolai munka ellátására, 

és a leendő pedagógusok szín-

vonalas szakmai és gyakorlati 

felkészítésére. Az idei tanév-

ben hagyományainknak meg-

felelően szeptember 11-én őszi túrát szerveztünk. Kalandos útvo-

nalon érdekes feladatok megoldásával jutottak el tanulóink a cél-

állomásra. Ezt követően az osztályok önállóan főzték maguknak 

az ebédet. Az aradi vértanúk napjáról iskolai keretek között em-

lékeztünk meg. A diákönkormányzat néhány lelkes tagja nevelői 

kísérettel elbiciklizett Rátótra, az aradi emlékparkba. Diákjaink 

évről évre több tonna papírt gyűjtenek össze az őrségi háztartá-

sokból és intézményekből. Az idén 15 tonnányi lett az eredmény. 

Októberben tanulóink két turnusban látogatták meg az ausztriai 

Riegersburg várát és a közelében lévő Zotter csokigyárat. Cé-

lunk: a  német nyelv gyakorlása  egy szép októberi kirándulással 

egybekötve, de csábítóerő volt természetesen a csokoládé is. A 

várhegyen egy ragadozó madárbemutatót is megnézhettek tanu-

lóink. Az 1956-os forradalom évfordulójáról meghitt műsorral 

emlékeztünk meg. Diákjaink Bajánsenye községi és Őriszentpé-

ter városi műsorán is szerepeltek. Iskolánk legfőbb feladata a 

tanulás, így többen házi versenyeken mérhették össze tudásukat. 

Matematikából a Zrínyi Ilona és a Varga Tamás versenyeken 

értek el szép eredményeket gyermekeink. Szombathelyen az 

Edelmann Sebő matematika, fizika, informatika versenyen és a 

Hefele CEO informatika versenyen indultak tanulóink.  Levele-

zős tanulmányi versenyek is népszerűek a diákok körében. A 

történelem és német nyelv mellett kedvelt még a magyar nyelv-

tan verseny. Iskolánk tanulóiból a lányok kézilabdát, a fiúk lab-

darúgást választhatnak délutáni elfoglaltságként. A legügyeseb-

bek versenyeken is összemérhetik tudásukat más iskolák tanulói-

val.  November 30-án Szentgotthárdon rendezték a IV. korcso-

portos fiúk részére a Széchenyi Labdarúgó Kupát 4 csapat rész-

vételével. Az őriszentpéteri csapat 2. helyen végzett. A torna 

gólkirálya  Nagy Martin 8. osztályos tanuló lett.  Minden évben 

részt veszünk a  szombathelyi 

Dési Huber Általános Iskola 

által szervezett III. korcsopor-

tos labdarúgó tornán. A fiúk a 

Haladás és az Illés Akadémia 

labdarúgóit felvonultató me-

zőnyben az előkelő 3. helyén 

végeztek. Énekkarosainkból 

válogatott két csapatunk is 

indult a szentgotthárdi zeneis-

kola által szervezett népdal-

éneklési versenyen. Nagyon 

sok csapat vett részt a sereg-

szemlén. Ennek ellenére ösz-

szesen két „Arany minősítést” adtak ki. Büszkén mondhatjuk, 

hogy mindkettőt iskolánk lányai szerezték. (A csapatok tagjai: 

Horváth Amarillisz, Czipa Borbála, Doszpoth Hanna, Cseh Gab-

riella, Csóbor Dóra, Bazsó Letí-

cia, Marton Dézi Felkészítő 

tanár: Kulina Ferincz Edina). 

Pedagógusaink áldozatos mun-

kával évről-évre tanulmányi 

kirándulásokat szerveznek az 

ország különböző tájaira. Az 

alsó tagozatosok szűkebb kör-

nyezetünkkel, Vas megyével 

ismerkednek. A felsősökkel az 

ország távolabbi tájegységeire 

is eljutunk: Sopron, Dunaka-

nyar, Budapest, Pécs és környé-

ke, Északi-középhegység. Nyár 

elején a 7. osztályosok a Határtalanul című pályázat keretében 

Délvidéki kiránduláson vehettek részt. 24 diák és 3 kísérő töltött 

el 5 csodálatos napot ezen a területen. Felfedezhették a magyar 

területeket, találkozhattak ott élő diáktársakkal, és szerezhettek 

életre szóló élményeket, barátságokat. Szerbia, Horvátország 

magyarlakta területein utaztak át. Életre szóló élményt jelentett 

számukra ez kirándulás.  A művészetek iránt érdeklődő gyerekek 

„Magyarországi gótikus művészet emlékei” címmel rendezett 

kiállítást tekintették meg Budapesten a Nemzeti Galériában. 

Négy évvel ezelőtt hagyományt teremtettünk, amelyet azóta is 

felelősen ápolunk. Minden évben megszervezzük és megrendez-

zük az ADVENTI ÜNNEPSÉGEKET. 

Ezzel kívánunk az Őrség lakóinak meghitt készülődést az ünne-

pekre és  boldog, békés karácsonyt.                      

/Iskola dolgozói/ 

Az Őrség legnagyobb intézménye 

Zrinyi I. matematika verseny 

Fotó: Tóth László 

ADVENTI készülődés eredménye 

Arany minősítést nyertek 

Fotó: Tóth László 

Arany minősítést nyertek 
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Őri Hírek 

Az Őriszentpéteri Katica Óvodában az idei évben 66 kisgyermek nevelését és 

gondozását láttuk el. 

Intézményünk jelenleg hat község közös társulási fenntartásával működik: Őriszentpéter, Ispánk, Nagyrákos, Szalafő, Szatta és 

Kondorfa fenntartókkal. Innen érkeznek hozzánk az apróságok, de jönnek Farkasfáról, Pankaszról is gyermekek. Munkánk során 

arra törekszünk, hogy nyugodt, biztonságos környezetben, derűs légkörben játszanak, fejlődjenek a gyermekek. 

Nevelési munkánkban az anyanyelvi nevelést kiemelt feladatnak tekintjük a nap minden tevékenységében. Logopédus, fejlesztő-

pedagógus és gyógypedagógus segíti  ezt a feladatot.Kis óvoda va-

gyunk, de jól felszerelt eszköztárral rendelkezünk, szép nagy és tágas 

füves udvarral, tájba illő játékokkal, ami a gyermekek mozgásigényét 

elősegíti.Az épületet az elmúlt években pályázati forrásból felújították, 

új nyílászárókat, külső szigetelést, álmennyezetet, kerti ivókutat kap-

tunk és a vizesblokkokat is kicserélték. 

Az elmúlt évben is folytattuk a kompetencia alapú óvodai neve-

lést,melyre a tapasztalatokon alapuló játékos tanulás és a négy őselem 

a tűz, föld, víz és levegő témakörének részletes feldolgozása volt jel-

lemző.Egész évben figyeltünk és készültünk a gyermekekkel a nemzeti 

ünnepekre, megemlékeztünk március 15.-ére és október 23.-ára a 

gyermekek szintjén.Legszebb és bensőséges készülődésünk az Advent-

hez kapcsolódik, hiszen ebben a négy hétben versekkel és dalokkal 

várjuk a Mikulást, aki minden december 6.-án délelőtt meglátogatja a 

csoportokat és csomagot oszt a gyerekeknek, majd délután a Nemzeti 

Park Zöld Mikulása is jár nálunk, aki a téli madáretetésről és a termé-

szet védelméről is kérdezi a nebulókat.December 13.-án Luca napi 

köszöntővel készülnek a nagycsoportosok, végig látogatják a kisebbeket. Karácsony előtt egy héttel az Erdészettől óriási fenyőfát 

kapunk, amit a szülőkkel közösen feldíszítünk a zsibongóban és felállítjuk a Betlehemet is. Dallal, verssel és ajándékok készítésé-

vel, gyertyafénnyel, mézes süteménnyel várjuk a karácsonyt, amikor a csoportokban is fenyőfát állítunk és a Szülők Szervezeté-

nek óvodás báli belépőjéből játékokat is kapnak a csoportok.Az 

advent ideje alatt sokat beszélgetünk a családról, a szeretetről. 

Februárban – Húshagyó kedden – farsangolunk, jelmezes felvo-

nulást, nagy eszem-iszom, táncikálós napot tartunk. Húsvét előtt 

az udvaron nyuszifészket keresünk és tavaszi meséket hallga-

tunk, dalokat tanulunk. Áprilisiban beíratás előtti – ismerkedős – 

szombatot tartunk a jövendő óvodásoknak és szüleiknek. Május 

első vasárnapja előtti péntek délután köszöntjük az édesanyákat 

és a nagymamákat. Június első szombatján évzáró műsort és 

nagycsoportos búcsúztatót tartunk, ahol a szülők és vendégek 

ízelítőt kapnak az év közben tanult játékokról, énekekről és ver-

sekről. Ebben az évben első alkalommal évzáró után a nagycso-

portos gyermekek szüleivel közösen délutáni bográcsfőzős és 

beszélgetős napot tartottunk. A szülők süteményeket, italokat 

hoztak és este csemetéjük nélkül tértek haza, mert minden gye-

rek itt aludt az óvodában egy éjszaka az óvodai dolgozókkal 

együtt. Volt elemlámpás rókavadászat és csillagkeresés a sötét 

udvaron, párnacsata a zsibongóban és esti mese elalvás előtt. 

Nehezen ment az alvás, sokat nevettünk, kuncogtunk, és reggel nehezen ébredtünk, de reméljük, hogy maradandó és vidám emlé-

ket vihettek a gyerekek az óvodai élet befejezéséről. A nyári időszakban sokat tartózkodtunk az udvaron, pancsoltunk a teraszon 

és az árnyékos udvaron vidám játék folyt. Ősszel pedig nagy szeretettel fogadtuk a régi és új óvodásainkat. Kisebb kirándulások, 

séták alkalmával ismerkedtünk óvodánk környezetével és a kisvárossal. A nagycsoportosok részt vettek a Szentgotthárd Ovi Olim-

pián és 6 arany, 3 ezüstéremmel tértek haza. Nagyon büszkék vol-

tunk a teljesítményükre.1999.-ben került bejegyzésre alapítványunk, 

melyet Az Őriszentpéteri Óvodába Járó Gyermekekért hoztunk lét-

re, és a szülők többsége adója 1%-val támogat évről évre. Idén a 

középső csoportosok babakonyhabútort kapnak belőle. 

Tavasszal búcsúztunk Gizi és Marika dadusnénitől, nyár elején Ger-

ti óvónénitől, akik több évtizeden keresztül voltak munkatársaink és 

gondozták, nevelték szeretettel a kisóvodásokat. Kívánunk nekik 

egészséges nyugdíjas éveket!  Helyüket Panni és Bea dadusnéni , 

majd szeptembertől Klári óvónéni vette át. 

 

Megköszönjük Fenntartóink segítő támogatását, a Szülők aktív se-

gítségét, a Nemzeti Park kirándulás támogatását, A Kistérség gyer-

meknapi rendezvényét és kívánunk meghitt, békés ünnepeket, sze-

rencsés Új Esztendőt! 

Hodásziné Papp Zita 

Élet a Katica Óvodában 
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Őri Hírek 

A Művelődési ház 2012-ben is a lakosság igényeinek 

megfelelően tervezte éves programját, úgy, hogy ezek 

tekintetében fő hangsúlyt a hagyományok ápolása kapott.  

A korábbi évekhez hasonlóan idén is megszerveztük a települési civil szervezettekkel közösen a farsangi rönkhúzást, szüreti fel-

vonulást, májusfaállítást.  A rönkhúzáshoz kapcsolódóan valamennyi korosztály 

számára idén először jelmezversenyt is hirdettünk, melynek vidám hangulatára 

úgy gondolom, szívesen emlékeznek a résztvevők.  Hagyományőrző rendezvé-

nyeink elengedhetetlen szereplői városunk bírája és papja, akik alkalomról alka-

lomra tréfás rigmusokba teszik közzé településünk életének eseményeit. A tavasz 

egyik jelentős kiállítása volt, az Őriszentpéteren szabadidejükben szívesen kézi-

munkázó asszonyok közös bemutatkozása. Szemet gyönyörködtető volt a klubte-

remben kiállított, mintegy 20 alkotótól összegyűjtött szebbnél – szebb munkák 

összessége. Akkor fogalmazódott meg az elhatározás, hogy induljon egy kézi-

munkakör itt Őriszentpéteren, ahol Orbán Lajosné, /Szidi néni/ szakkör vezetővel 

közösen tanulhatjuk a hagyományos öltéstechnikákat (képünkön). Így, most a 

hidegebb napok beálltával péntek délutánonként asszonyok lelkes csoportja gyű-

lik össze a kultúrházban, hogy együtt készítse el ki-ki a karácsonyi terítőjét a 

család ünnepi asztalára. A művelődési ház a települési nagyrendezvények lebo-

nyolításában is fontos szerepet vállalt, mint az Őrségi Vásár, a Tökfesztivál, vala-

mint a Városok Szövetsége Projekt keretében megvalósuló Vadpörkölt főző verseny. Az intézmény, illetve az önkormányzat 

anyagi lehetőségei mellett ezek a rendezvények biztosítják, hogy a 

tágabb régióban, illetve országosan is elismert előadókat, együtte-

seket, zenekarokat hívjunk Őriszentpéterre. A visszajelzések azt 

mutatják, hogy sikerült ezekkel a rendezvényekkel az itt élőket és 

az ide látogató vendégeket megörvendeztetnünk. A kézimunka 

kiállítás mellet szeretném még kiemelni, hogy a 2012-es évben két 

rendezvény is szenteltünk az Őrség épített örökségének bemutatá-

sára. Az Őrségi Vásár keretében Simon Attila fotográfus e témájú 

képeiből nyílt kiállítás, mely egész nyáron látogatható volt, vala-

mint az ősszel neves előadók közreműködésével egy építész konfe-

renciát is rendeztünk. Terveink közt szerepel, hogy a jövő évben is, 

egy, az Őrség kultúráját, évezredes értékeit bemutató téma köré 

szervezünk hasonló rendezvényeket. Aktuális rendezvényeinkről 

évközben többek közt Őriszentpéter város honlapján, illetve az 

intézmény facebook oldalán is tájékozódhatnak. 

Reméljük, hogy a 2013-as évben minél több rendezvényen talál-

kozhatunk! 

A Művelődési Ház nagyon boldog karácsonyt és Új évet kíván!                                                                               Breszkócs Csilla 

Programok a Művelődési Házban 

Állandó Programok 
Hétfő 1830 Őrségi Baráti Kar próbái 

Kedd 1700 Lábas pajtások 

                       (Őrségi néptánccsoport) próbái 

Szerda 1700 Női torna 

 1700 Hastánc 

Péntek 1400 Kézimunkakör 

 1400 Kártyaklub 

 1800 Jóga 

 1800 Tritikálé színjátszó kör próbái  

                       (Őriszentpéterért Egyesület) 

Szombat 1700 Aerobik 

Egyesületünk 2008. októberében alakult, jelen-
leg 82 tagot számlál. Létrejöttének célja, hogy 

segítse a település közösségi életet programokkal, kirándulásokkal, 
hagyományőrző rendezvényeken való aktív részvétellel, melynek 
első eredményeképpen 2009-ben a gyermeknap alkalmából Őri-
szentpéteren felavathattuk a jelenlegi játszótér kicsiknek és na-
gyoknak is örömet okozó első fajátékait. Megalakulásunk óta éven-
te rendszeresen megrendezésre kerülő programja-
ink:hagyományőrző rönkhúzáson és szüreti felvonuláson részvétel a 
település többi szervezetével együtt, sakkverseny az Őrségben élők 
részére, virágvasárnapi táncverseny megszervezése, városi gyerek-
nap, egyesületi családi nap a Bárkás tónál, kirándulások külföldön 
és belföldön, számháború életkortól függetlenül, kulináris kavalkád 
(képünkön), tökbál szervezése, lebonyolítása, Mozduljunk együtt! 
(tekeparti), aktív tagjaink részt vettek a környékbeli települések 
rendezvényein, versenyein, parasztolimpiákon Egyesültünk kerete-

in belül működő Tritikálé színjátszó kör heti rendszerességgel próbál, évente több  alkalommal több darabbal mutatkozik be nem 
csak az Őrségben, hanem távolabbi településeken és határon túli területeken is. Évzáró rendezvényünk a szilveszteri mulatság, 
melyre idén is várjuk nemcsak az egyesület tagjait, hanem városunk valamennyi lakóját. Reméljük, hogy rövid bemutatkozásunk 
megnyeri a tetszésüket, minél többen csatlakoznak hozzánk, valamint megtisztelik rendezvényeinket a 2013-as évben is. 
Információ a 06-30-868-4231-es telefonszámon és a helyi Művelődési Házban kapható. Adószámunk, melyre az adó 1%-os fel-
ajánlásokat várjuk: 18899197-1-18 Egyéb anyagi támogatásukat a Savaria Takarékszövetkezetnél vezetett 72100464-11065010 
számú számlaszámra várjuk. Adományaikat előre is köszönjük. 
Egyesületünk nevében boldog, békés Karácsonyt, közösségi programokban gazdag Új Évet kívánunk!                               Vezetőség 

Változatos programok egyesületi szervezésben 

Fotó:Kemencei I. 

Fotó:Kékedi J. 
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Őri Hírek 

Az Őriszentpéteri önkéntes Tűzoltó Egyesület 1882-től szolgálja a 
környék lakosságát. Létszámunk 23 fő. Megünnepeltük a 130 éves 
jubileumot. Egyesületünk életében ez az évszám egy mérföldkő 
volt. Az Egyesület a tűzoltáshoz és a műszaki mentéshez szükséges 
eszközökkel jól felszerelt. A jó felszereltség a folyamatos pályáza-
toknak köszönhető. A tagság képzése rendszeres, ebből 20 főnek 
megvan a 40 órás alaptanfolyama. Korszerű mentőeszközök hasz-
nálatához speciális tanfolyamokat kell végezni. 3 fő Holmatro feszí-
tő vágó, 2fő PÁV I. vizsgára készül. Együttműködési megállapodá-
sunk van a Körmendi Hivatásos Tűzoltósággal. Működésünket segí-
tik. Bármikor bizalommal fordulhatunk hozzájuk. Taggyűléseink 
rendszeresek, a településünk közösségi életében aktívan részt ve-
szünk. Szlovéniával is tartjuk a baráti kapcsolatot. Minden évben jó 
eredménnyel részt veszünk gépjárműfecskendő szereléssel a me-
gyei tűzoltó versenyen. Felkészülésünket rendszeres gyakorlatok segítik. 2012-ben eddig 15 riasztás volt. Szeretnénk felhívni a 
lakosság figyelmét a közelgő ünnepekre. A tűzmegelőzése szempontjából, ne hagyják felügyelet nélkül a gyertyát, csillagszórót 
a villogó díszeket. A lakosságnak köszönjük az adójukból felajánlott 1%-ot. Kérjük, hogy a jövőben is támogassák működésün-
ket. Legfőbb célunk a tűz megelőzése, hiszen a tűzoltók a bajbajutott emberek megsegítését a legfontosabb feladatuknak te-
kintik.                                                    Kellemes Ünnepeket és Békés Tűzmentes Újévet kívánunk! 
Tűz esetén elérhetőek:  06/20/520-8584; 06/20/520-8156 ;  105                                                                                                     /ÖTE/ 

Őriszentpéteri „Lánglovagok” 

Az Őriszentpéteri 

Polgárőr Egyesü-

let, Őriszentpéter 

településen törvényesen működő, lakossági önszerveződésű, a 

szilárdabb közrend és közbiztonság érdekében társadalmi bűn- és 

baleset-megelőzési, gyermek- és ifjúságvédelmi valamint környe-

zetvédelmi céllal megalakult polgárőr szervezet. Egyesület alapítá-

si éve 2005, elnöke Németh László, taglétszám 23 fő. Az Egyesü-

let működési területe: Őriszentpéter településnek, valamint az az-

zal közvetlenül határos települések földrajzi területe, amelyet az 

egyesület székhelyként megjelölt. Az Egyesület székhelye: 9941 

Őriszentpéter Városszer 106. Az Egyesület alapfeladatként a helyi 

közrend és közbiztonság védelme valamint a bűnmegelőzésben 

való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot, figyelő-

szolgálatot, a közúti baleset helyszínén valamint óvoda, általános 

iskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet lát el. Az Egye-

sület alapfeladatán túl, kiegészítő feladatként önkéntesen közremű-

ködhet a katasztrófákra történő felkészülés, a katasztrófák elleni 

védekezés és a helyreállítás, újjáépítés feladataiban valamint a 

polgári védelmi szervezetek tevékenységében továbbá a környezet 

veszélyeztetésének, károsításának megelőzésében, elhárításában is. 

A közterületen közbiztonsági, bűnmegelőzési valamint bűnüldözé-

si célból elhelyezett képfelvevő által rögzítet felvételek megfigye-

lésében, rendezvények biztosításában, valamint hagyományőrző 

rendezvények rendezésében vesz részt.                                     V.S. 

Polgáraink védelmében 

A hűséges hallgatóknak már az első napokban feltűnt, hogy 

baj van, a többiek viszont először még technikai hibára gya-

nakodtak akkor, amikor az FM 87,5-ön hiába keresték az 

őrségi Triangulum rádió adását. Hét év folyamatos adás 

után az idén tavasztól beállt a „rádió csend”. Az elmúlt évek 

nehézségei már sejtették, hogy baj lehet, ám a dolgok vala-

hogy mindig megoldódtak – mondta Sülyi Péter, a rádiót 

működtető Őri Alapítvány és az őriszentpéteri Teleház ve-

zetője, az őrségi rádiózás megálmodója és megteremtője. Az 

idén sajnos nem sikerült pályázati támogatást nyerni a mű-

ködésre, és még a hétéves frekvencia bérlet is lejárt. Gazda-

sági problémák már korábban is voltak, azokat mindig sike-

rült valahogy megoldani, ám a lejáró frekvenciát meghosz-

szabbítani, vagy újra pályázni nem lehetett. Ennek a techni-

kai részleteit a médiaügyekért felelős döntéshozók valahogy 

elfelejtették kidolgozni, így oda a folyamatosság lehetősége. 

Pedig a 2004-es kísérleti adások után 2005. januárjától fo-

lyamatosan sugárzott műsort a Triangulum rádió. A helyben 

és a környékbeli településeken fogható és az interneten is 

hallgatható adónak egyre nagyobb lett a népszerűsége. Ez 

nem csoda, hiszen helyi ügyekkel, eseményekkel, problé-

mákkal foglalkozott. Folyamatosan tájékoztatott a testületi 

ülésekről, ünnepségekről, kistérségi eseményekről, nemzeti 

parki hírekről, rendezvényekről, sporteseményekről és 

számtalan más egyéb dologról. Számtalan érdekes ember 

fordult meg a stúdióban, ahová bárki bejöhetett és akár rádi-

ózhatott is.  Ez sajnos az idén tavasztól megszűnt. A rádió-

sokat az sem vigasztalja, hogy nincsenek egyedül, hiszen 

számtalan kis, közösségi rádió járt hasonlóan. A rádiósok 

azonban bíznak abban, hogy az FM 87,5-ön, vagy esetleg 

máshol felhangzik még a „Sportszelet”, a „Fülbevaló”, a 

„Dobszerda”, a „Dombokon, szereken” a „Hurrá péntek” és 

a „Megáll az eFeM” műsorok  jól ismert szignálja a Trian-

gulum rádióban. Rajtuk nem múlik!                  

 RÁBAVIDÉK-INFO 

Miért nem ”Szól a Rádió…”? 
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BESZÁMOLÓ AZ ŐRSÉG HATÁROK NÉLKÜL EGYESÜLET 

2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL  

Az Őrség Határok Nélkül Egyesület a Vidékfejlesztési Miniszté-
riummal együttműködve látja el a térség  2007-2013 progra-
mozási időszak alatti az Európai Mezőgazdasági Vidékfejleszté-
si Alap III. és IV. tengelyes intézkedésének végrehajtását. Az 
Egyesület 2008-ban alakult, jelenleg 104 taggal rendelkezik és 
49 település fejlesztési forrásaival gazdálkodik. Ebből 13 tele-
pülés a szentgotthárdi, 7 település az őriszentpéteri, míg 29 
település a lenti kistérséghez tartozik. Az Egyesület fő feladata 
a helyi vidékfejlesztési stratégia végrehajtása, valamint a Me-
zőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal kötött feladat átruhá-
zási szerződés értelmében a III. és IV. tengely intézkedéseire 
benyújtott támogatási kérelmek ügyintézése, feldolgozása, 
helyszíni ellenőrzése, bírálata, valamint a helyi szintű döntés-
hozatal keretében támogatási rangsorok felállítása. 2012. év-
ben az Egyesület elsőként Európai Mezőgazdasági Vidékfej-
lesztési Alap IV. tengely – LEADER – nem horizontális intézke-
dések 2. körét hirdette meg, amelynek keretében 5 célterület-
re lehetett pályázatokat benyújtani, a meghirdetett és egyben 
rendelkezésre álló keretösszeg 234. 000.000 Ft volt.  A meghir-
detett célterületek az alábbiak voltak: A települések közbizton-
ságának és vagyonvédelmének fejlesztése, Szakmai, sport, 
szabadidős rendezvények, táborok támogatása, Marketing 
eszközök támogatása, Helyi termékek előállítását, értékesíté-
sét, piacra jutásának támogatása, Sport és szabadidős tevé-
kenységek feltételeinek javítása Összesen 76 db pályázati 

igény érkezett be a benyújtási határidő végéig 366.394.154 Ft 
támogatási igénnyel.  A döntéshozatalra 2012. májusában ke-
rült sor, rangsorba állítva 72 db amely során összesen 
219.171.291 Ft került kiosztásra 51 pályázó között. 2012. júni-
usában került meghirdetésre az Európai Mezőgazdasági Vidék-
fejlesztési Alap III. tengely – Turisztikai tevékenységek ösztön-
zése intézkedés 3. köre. Itt elsősorban falusi . szálláshelyek 
építésére, korszerűsítésére, meglévők fejlesztésére, ifjúsági 
szálláshelyek kialakítására, fejlesztésére, turisztikai tevékeny-
ségekhez kapcsolódó szolgáltatás fejlesztésre (horgász-, vadász
-, agro-, bor-, viziturizmus stb.) lehetett támogatást kérni.  Az 
első három kör sikerességének köszönhetően ebben a körben 
immáron csak 50.000.000 Ft rendelkezésre álló keretösszeg 
kerülhetett meghirdetésre. Összesen 6 db támogatási igény 
került benyújtásra az Egyesülethez 42.302.906 Ft értékben. A 
pályázatok értékelése lezárult, jelenleg a támogatási rangsor 
felállítása zajlik.  2012. október az Európai Mezőgazdasági Vi-
dékfejlesztési Alap III. tengely Falumegújítás- és fejlesztés, 

valamint Vidéki örökség megőrzése intézkedések 3. köre került 
meghirdetésre. Falumegújítás- és fejlesztés intézkedés kereté-
ben a település összképében jelentőséggel bíró épületek külső

- és belső felújítására, játszóterek felújítására, újak építésére, 
parkok kialakítására, fejlesztésére, helyi piacok kialakítására, 
valamint közcélú sportpályák kialakítására, fejlesztésre és ah-
hoz kapcsolódó kiszolgáló létesítmények építésére, felújítására 
lehetett igényt benyújtani.  Vidéki örökség megőrzése intézke-
dés esetében helyi vagy országos védelem alatt álló épületek 
külső-belső felújítására, hozzá kapcsolódó zöldövezet kialakítá-
sára, információs táblák, kiadványok, tanösvények kialakításá-
ra lehetett pályázatot benyújtani. A meghirdetésre kerülő ke-
retösszeg Falumegújítás- és fejlesztés intézkedés esetében 
100. 393.488 Ft, míg a Vidéki örökség megőrzése jogcím eseté-
ben 17.143.352 Ft. A benyújtási határidő 2012. november 30-a 
volt. Előzetes összesítések alapján 22 db támogatási kérelem 
került benyújtásra Falumegújítás- és fejlesztés intézkedésre, 
valamint 5 db a Vidéki örökség megőrzése intézkedésre. A 
benyújtott támogatási igények összesen. A támogatási kérel-
mek bírálatára várhatóan jövő év első negyedévében kerül sor. 
2013. első félévében a helyi vidékfejlesztési stratégia ismételt 

felülvizsgálatára kerül sor a IV. tengely – LEADER – intézkedé-
seinek megnyitása előtt, amelyre várhatóan jövő év első félé- 
vében szintén sor kerül közel 170.000.000 Ft rendelkezésre 
álló keretösszeggel.                                       Györkéné Bognár 
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Az Őrségi Többcélú Kistérségi Társulás a korábbi évekhez ha-

sonlóan 2012-ben is folytatta feladatinak hatékony ellátását.A 

közoktatási intézmények normatív támogatásán túl, a közoktatá-

si szakszolgálatok terén logopédiai ellátás, valamint nevelési és 

pályaválasztási tanácsadás került ellátásra a társuláson keresztül. 

Közösségi-és iskolabuszunkat kedvezményes tarifával biztosí-

tottuk a térségében működő 

intézmények civil szerveze-

tek részére. A szociális 

feladatokat a Támasz Alap-

szolgáltatási Intézmény 

látta el, kibővítve a szociá-

lis étkeztetéssel. 2012-re a 

gondozottak létszáma 160-

ra bővült, gondozónők szá-

ma pedig 18 főre. A kistér-

ség területén a Kolping 

Gondozási Központ végzi a 

jelzőrendszeres házi segít-

ségnyújtást. Az ellátás za-

vartalanságát 4 szakképzett 

gondozónő folyamatos 

elérhetősége biztosítja. 

Jelenleg 61 készülék van kihelyezve a rászorulóknál.A Magyar 

Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete látja el az Őrségi Többcé-

lú Kistérségi Társulás területén a fogyatékkal élők támogató 

szolgálatát, pszichiátriai közösségi ellátást, szenvedély betegek 

közösségi ellátását. A Kistérségi Egészség Szövetség egy szek-

torközi és egy szakmaközi partneri együttműködés, amely az 

egészséggel kapcsolatos információs bázisként működik. A Szö-

vetség tevékenységének koordinálását és adminisztratív jellegű 

feladatait társulásunk Munkaszervezete végzi. A Kistérségi 

Egészségszövetség szakmai segítséget nyújtott a 2012. május 25

-én Őrségi Egészségnap megszervezésének szakmai programjá-

ban is, melyre sikeres LEADER pályázat nyújtott támogatást. A 

májusban megrendezett Kistérségi Egészségnap keretében a 

kistérség lakóinak vérnyomás, vércukor, testzsír, ortopédiai és 

bőrgyógyászati mérést biztosítottunk, valamint a helyes táplál-

kozás és testmozgásról tartott bemutatók segítettek példát mutat-

ni a helyes életmódra. Lehetőség nyílt a helyi mentősök munká-

jának megismerésére is. A gyermekeket sport-és szabadidős 

programok, valamint koncertet rendeztünk nekik.  Az Őrségi 

Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Startmunka Mintaprog-

ram megvalósításának támogatására igényt nyújtott be a Belügy-

minisztérium Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkárságához. 

A Belügyminiszter jóváhagyta 243 fő 2012. február 15-től 2012. 

december 31-ig történő foglalkoztatására irányuló igényt, melyet 

109 376 287,- Ft támogatásban részesített.  Jelen állapot szerint 

a Társulás 22 településén 73 fő foglalkoztatása zajlik. A prog-

ram keretein belül munkaruházat, tárgyi eszközök, gépek, anya-

gok beszerzésre, valamint gépi szolgáltatások elvégzésre kerül-

tek. A programot az önkormányzatokkal kötött Együttműködési 

megállapodás alapján az Őrségi Többcélú Kistérségi Társulás 

koordinálja. Jelenleg két munkatárs végzi a program szakmai és 

pénzügyi lebonyolítását. A belső ellenőrzés az önkormányzatok 

belső ellenőrzési terve alapján került elvégzésre. 2012 -ben a 

SZAHK-ÉRTELEM 2006. Bt. (Szántó és Társa Szolgáltató Bt. 

jogutód) megállapodás alapján végzi a feladatot.A mozgókönyv-

tári ellátásra a Faludi Ferenc Könyvtárral kötött megállapodás 

alapján kerül sor. A rendkívül sikeres Kistérségi Kulturális For-

gatagot 2012-ben Viszákon, Bajánsenyén, Őriszentpéteren, 

Iváncon és Szalafőn rendeztük meg. A Közkincs-kerekasztal 

működtetése 2012-ben is folyamatos volt. Az Őrségi Többcélú 

Kistérségi Társulás törvényi szabályozásra hivatkozva 2012. 

december 31-el megszünteti Munkaszervezetét. A Munkaszerve-

zet 2 dolgozója felmentési idejét tölti. Azonban a hatékony 

együttműködésre hivatkozva a települések az Őrségi Többcélú 

Kistérségi Társulás további fenntartása mellett döntöttek. Ennek 

az együttműködésnek a fő mozgatórugója a 2013. évi Kistérségi 

Startmunka Mintaprogram megvalósítása lenne. A feladatok 

elvégzéséhez két fő áthelyezésre kerül az Őriszentpéteri Polgár-

mesteri Hivatal állományába.  

 

Minden Kedves Olvasónak Meghitt, Békés Karácsonyt, és Sike-

rekben Gazdag, Boldog Új Évet kívánok! 

Kerek-Tamás Júlianna 

mb. munkaszervezet-vezető 

vidékfejlesztési menedzser 

A Társuláshoz tartozó 

22 település területén az 

alábbi projektek végre-

hajtására kerül sor: 

 Mezőgazdasági utak rendbe-

tétele projekt 

 Belvízelvezetés projekt 

 Illegális hulladéklerakó he-

lyek felszámolása projekt 

 Téli és egyéb értékteremtő 

közfoglalkoztatás projekt 

 Közúthálózat javítása a tele-

pülések belterületén projekt 

Őrségi Többcélú Kistérségi 

Társulás 2012-ben 

Egészségnap az óvodá-

Őrségi forgatagon az Őrségi Baráti Kar 

Egészségnap: diákok kóstolják az egészséges ételeket 
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ADVENT KÉPEKBENADVENT KÉPEKBEN  
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SPORTSPORT  
A 2012./2013. évi Vas megye II. labdarúgó 

bajnokság kör-

mendi csoportjá-

nak őszi szezon-

ját augusztus 19-

től november 25-ig játszották a csapatok. Az őriszentpéteri SE csapat-

hoz több új, régi új játékos érkezett. Néhányan más csapathoz igazol-

tak. A nyári szabadságok, programok ellenére igen nagy akarattal, 

lelkesedéssel kezdett a felnőtt csapat. Az első mérkőzések győzelmei 

összetartották a játékosokat. A megszokott focisták mellett az újak is 

beilleszkedtek. Nagy fegyverténynek számított Bajánsenye csapatának 

legyőzése. No azért Szarvaskend, Szakonyfalu ismét mumusnak bizo-

nyult. Sajnos vereségek is tarkították az eredményeket. Végül 9 győz-

tes mérkőzés, 1 döntetlen, és 5 vereség az őszi szezon mérlege, 28 

ponttal. Házi góllövő listát Csonka Adrián 12 góllal vezeti, Horváth 

Roland (Oxygén) és Sály Károly 8-8 góllal második helyen áll. A két 

évvel ezelőtti bajnoki cím óta most áll legjobban, 4. helyen a csapat. A 

szurkolók sűrűn hangoztatták: HAJRÁ ŐRIKE! Probléma, hogy kevés 

az utánpótlás játékos. Sajnos többen igazolással rendelkeznek, de a 

heti edzésekre és a hétvégi meccsekre nem jönnek el. A 3 győzelem, 4 

döntetlen, 8 vereség a 14. helyhez elegendő. Tavaszra a fiatal korosz-

tályt szeretnék megerősíteni a sportkör vezetői. A sportegyesület az 

idei évben is figyelmet fordít a fiatal korosztály sportolási lehetőségé-

nek biztosítására. A Bozsik labdarúgó program keretében több gyer-

mekigazolással rendelkezik, és heti rendszerességgel jár Csonka Csa-

ba vezette edzésekre. Ősszel a füves pályán, mostanában a tornate-

remben edzenek az ifjú focirajongók. Az ősz folyamán 

Rábatótfaluban, Őriszentpéteren, és Szentgotthárdon voltak ráhangoló 

és csapatversenyek. A jó hangulatú, eredményes délutánokat szép 

számú szülő követte figyelemmel és szurkolt gyermeke csapatának. A 

Sportegyesület 2013. január 26-án 19 órai 

kezdettel pótszilvesztert szervez, melynek 

bevételéből az egyesület anyagi helyzetét 

kívánják javítani. A szervezők mindenkit 

szeretettel várnak a rendezvényre.   FL-né 

Eredményes ősz az SE-nél 

Az őriszentpéteri iskolánban nagy hagyománya van az 

atlétika versenyeken való szereplésnek. Szeptemberben 

rendezték a távolugró csapatbajnokság megyei döntőjét. 

A 8. osztályos lányok az előkelő második helyet szerez-

ték meg 429 cm-es átlagteljesítménnyel. Az országban 

101 csapat versenyzett a megyei döntőkön ebben a ver-

senyszámban. A mi lányaink a 429 cm-es eredményük-

kel 12. helyen bejutottak az országos döntőre, amelyet 

október 9- én rendeztek a Puskás Ferenc Stadionban. A 

hűvös idő miatt a csapatok elmaradtak a megyei verse-

nyeken nyújtott teljesítményeiktől, de a mieink így is 

egy helyet előrelépve a 11. helyen végeztek távolugrás-

ban. Elmondhatjuk, hogy az országban a 11. legjobb 

távolugró csapatunk van. Gratulálunk és a tavasszal 

hasonló sikerekben reménykedünk. A csapat tagjai: 

Perjési Anna, Kovács Réka, Horváth Fanni, Vörös Kata,  

Szabó Gréta (képünkön). Felkészítő tanár: Szépné Lász-

ló Valéria                                                    SuliHír-INFO 

Sportolóink Budapesten 

Őri Hírek 

Őriszentpéteren élők lapja 

Megjelenik : negyedévente 

Kiadja: Őriszentpéter  

Város Önkormányzata 

Szerkesztőség: 

Horváth László 

Őr Zoltán 

Kálmán György 

Őr Péter 

Cím: Őriszentpéter, 

Városszer  106. 

Tel: 94/548-050 

Nyomdai munkák:  

VASPRINT Kft. 

Őri Hírek 

Az idén is június hónapban feje-

ződött be a megyei sakkbajnok-

ság. A csapatok a szombathelyi Dési Általános iskolában 

adtak randevút egymásnak. A harmadosztályban vitézke-

dő őriszentpéteriek az előző bajnokságban bemutatott 

bravúr, a bronzérem megszerzésére törekedtek. Esélyük 

is megvolt rá, ám a sorsuk nem a saját kezükben volt. 

Hozták ugyan a nagykülönbségű győzelmet a Vasalja II. 

ellen a záró napon, de a másik eredmény számukra ked-

vezőtlenül alakult, így meg kellett elégedniük a 4. hely-

lyel. A csapat legeredményesebb játékosai: Kovács Já-

nos 9,5 pont/14 mérkőzés, Tolvaj Csaba 9/13 és Cservék 

László 7/11 voltak. Tehát van érdeklődés ezután a sport 

után a városban. Az iskolában is többéves hagyomány, 

hogy a sakk iránt érdeklődő gyerekek szabadidejükben 

sakkozni tanulhatnak. Kezdetektől Kovács János türe-

lemmel, és nagy szakértelemmel vállalta a tanulók okta-

tását és sakkversenyre felkészítését.  Időközben elkészült 

az iskola folyosóján egy nagyméretű felfestett sakktábla, 

amelyen délutánonként játszhatnak az érdeklődő tanulók 

(képünkön). A fából készült 40-60 cm-es figurák nagy 

tetszést aratnak. Néhányan így ismerkedtek a játékkal és 

léptek be a sakk-kedvelők körébe.  Az idei évben két 

csoportot kellett kialakítani a jelentkezők nagy száma 

miatt. A 7. és 8. osztályosokkal Kovács János, míg az 5. 

osztályosokkal Császár László foglalkozik.  

                                                     Rábavidék-Info, FL-né 

SAKKÉLET 

A stadion bejáratánál 

Őriszentpéter SE 

Fotó: Fekete Lászlóné 

Fotó: Fekete Lászlóné 

Fotó: Szépné László Valéria 



12  I. évfolyam 1. szám 

 

 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk 

minden kedves vásárlónknak és vendégünknek.minden kedves vásárlónknak és vendégünknek.  

Legyen patnerünk 2013Legyen patnerünk 2013--ban is!ban is!  

ŐRSÉGI FORRÁS Kft. ŐRISZENTPÉTERŐRSÉGI FORRÁS Kft. ŐRISZENTPÉTERŐRSÉGI FORRÁS Kft. ŐRISZENTPÉTER   
1.sz. COOP1.sz. COOP1.sz. COOP---ABCABCABC   

Tel: 94/428-015     30/9944-053 

FEZÓ 8.sz. Diszkont FEZÓ 8.sz. Diszkont FEZÓ 8.sz. Diszkont    
ŐRISZENTPÉTERŐRISZENTPÉTERŐRISZENTPÉTER   

HÁRSFA FOGADÓHÁRSFA FOGADÓHÁRSFA FOGADÓ   

ŐRISZENTPÉTERŐRISZENTPÉTER  
SISKASZER 13/A.SISKASZER 13/A.  

Tel: 94/428-026      20/2602-765 

Tel: 30/2683-625 
ŐRISZENTPÉTERŐRISZENTPÉTER  
VÁROSSZER 100.VÁROSSZER 100.  PITVAR PRESSZÓPITVAR PRESSZÓPITVAR PRESSZÓ   

Tel: 94/428-390 

ŐRISZENTPÉTERŐRISZENTPÉTERŐRISZENTPÉTER   
VÁROSSZER 17.VÁROSSZER 17.VÁROSSZER 17.   

AVIAAVIAAVIA   BEBZINKÚTBEBZINKÚTBEBZINKÚT   

Tel: 30/7409-827 CENTRUMCENTRUMCENTRUM   
ÉTTEREMÉTTEREMÉTTEREM   

Tel: 94/428-021    30/2949-105 

BOGNÁRBOGNÁRBOGNÁR   
ÉTTEREMÉTTEREMÉTTEREM   

ŐRISZENTPÉTERŐRISZENTPÉTERŐRISZENTPÉTER   
KOVÁCSSZER  96.KOVÁCSSZER  96.KOVÁCSSZER  96.   

Tel: 94/428-027      30/2372-566 
E-mail: bognaretterem@citromail.hu 
Web: www.bognaretterem.hu 

IPARCIKK BOLTIPARCIKK BOLTIPARCIKK BOLT   ŐRISZENTPÉTER VÁROSSZER 100.ŐRISZENTPÉTER VÁROSSZER 100.  

Tel: 94/548-015    30/4987-832 

Őri Hírek 

mailto:bognaretterem@citromail.hu
http://www.bognaretterem.hu/

