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                     Őri HírekŐri HírekŐri Hírek   
    ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA         

2013. december 20. 

MEGSZÜLETETT 

Karácsony ünnepének az értelmét nagyon nehéz emberi szóval kifejezni. Ennek a 

titoknak tartalmát és kegyelmét elsősorban a Szentlélektől ihletett szavak hozzák 

közelebb lelkünkhöz,melyet az evangélisták és szent Pál apostol mond Jézus szüle-

téséről. Az apostol szerint: az Isten könyörülő jósága és emberszeretete fekszik a 

zizergő szalmán, akinek kicsi kezében a béke Fejedelemségének jogara pihen. Az 

evangélisták szavai szerint: a betlehemi istálló kicsi Gyermeke, Az Isten egyszülött 

Fia, aki váltságunkért testet öltött. De én mégis inkább a karácsony éjjelének an-

gyalát irigylem, aki elsőnek énekelhette az üdvösség örömhírét a megváltásra váró 

lelkeknek. Szózata nyomán próbáljuk meg mi is megérteni, mit jelent a mai ember-

nek a Betlehemben jászolba fektetett, pólyába takart Kisded. Aki karácsony nagy 

titkát meg akarja érteni, annak előbb rá kell néznie az első betlehemi éjszaka előtti 

emberre. Az első ember a sok jóval, amit Istentől kapott, elégedetlen lett, nagyobb 

akart lenni, mint volt, de nem a nemes törekvés és a munka eredményével, hanem a 

büszkeség és az elbizakodottság engedetlen lázadásával. Az első bűn büntetése 

elviselhetetlen súllyal nehezedett az emberiségre. A legnagyobb tragédia az volt, 

hogy a bukott ember hiába kereste az Istenhez vezető utat, a jó szándéknál nem 

jutott tovább. Az Isten azonban várt! Végre az első karácsony éjszakáján Isten em-

bert szerető bizonyságául megjelent a Szabadító. Nem jött bíboros királyi trónon, 

nem csattogó harci szekéren, nem jött könyvtárak milliói között, sem sötétre rán-

colt homlokú diktátorok pózolásával... Ezzel az Isten megmutatta, hogy a legkiseb-

bet is jobban fel tudja használni örök terveinek megvalósításához, mint a felfuval-

kodott hólyagot. Jött, mint egy tehetetlen gyermek, szegényen: alig volt pólyája, 

szállása pedig a barmok istállója. Díszes bölcső helyett jászol a fekhelye puha sző-

nyeg helyett zizergő szalmán járnak körülötte. De ennek a kisdednek a születésére 

az Isten mozgósította nemcsak a földet, de még az eget is: jöttére megállt a termé-

szet örök óramutatója, rendes medréből kilépett a világ, és megnyílt az ég: az an-

gyalok énekétől hangzik a sírástól hangos keserű föld, egyszerű pásztorok indulnak 

el Betlehembe, csoda csillag támad keleten és bölcsek indulnak el látni a Királyt. 

Íme, így felelt az Isten az ember lázadására. S ma is így felel. Szeretetében lehajol 

hozzánk, és felvette emberségünket az Ő isteni természetébe. Isten nem szégyellte 

az emberi életet. Legyünk hát mi is büszkék rá! És, ha ma – a különféle szellemi 

áramlatoktól szennyezett világ- messze került a karácsonyi éj igazságától és béké-

jétől, ennek az az oka, mert tétovázik: elfogadja-e Krisztust maradék nélkül, vagy 

sem. Dosztojevszkij írja „Démonok” c. regényében: „Ma az a legégetőbb kérdés, 

hogy a civilizált ember hisz-e Jézus Krisztus istenségében.” Mintha az ősegyház 

lelke érintett volna meg, ahol szintén ez volt a legnagyobb kérdés: Hiszed-e, hogy 

Jézus Krisztus Isten 

Fia? Aki hiszi, az 

egészen fogadja el! 

Aki nem hiszi, az ne 

magyarázzon félre, 

hanem legyen bátor-

sága megtagadni. 

Mint a betlehemi 

pásztorok boldogsá-

ga, úgy a mi életünk 

sorsa is ott van a 

betlehemi Kisded 

kezében! 
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Közmeghallgatás 2013.  

A megelőző évihez hasonló érdeklődés mellett tartották meg az 

idei közmeghallgatást Őriszentpéteren december elején. A pol-

gármesteri hivatal tanácskozó termében egybegyűlt városlakó-

kat Őr Zoltán polgármester köszöntötte, majd adott egy átfogó 

és részletes tájékoztatást a 2013. év önkormányzati munkájáról. 

Az előadó a változások évének nevezte a mögöttünk lévő esz-

tendőt, mivel több olyan átalakulás történt, amely jelentősen 

befolyásolta mindennapjainkat. Az egyik ezek közül az, hogy 

január 1-jétől, az új önkormányzati törvény bevezetésétől, a 

város 12 másik településsel együtt állított fel közös hivatalt 

Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal néven. Ez egy 

igazi kihívás volt, mivel korábban a város négy községgel kö-

zösen működtetett jegyzőséget. Az Őrség 22 településén hét 

körjegyzőség is volt régebben, most kettő van. Egy Iváncon, 

egy pedig Őriszentpéteren, amelynek Bajánsenyén és Hegyhát-

szentjakabon vannak kirendeltségei. Egy másik jelentős válto-

zás az iskolát érintette. Az intézmény a fenntartó önkormány-

zatoktól átkerült a Klebersberg Intézményfenntartó Központ-

hoz.  A kisváros óvodájának a státusza is változott. Szeptember 

elsejétől az intézmény óvoda-bölcsődeként működik. A polgár-

mester elmondta, hogy már régóta tervezték ezt az átalakítást. 

Szerencsére azoknak lett igazuk, akik végig emellett kardos-

kodtak. Azt, hogy szükség van rá, mi sem bizonyítja jobban, 

mint a teljes kihasználtság. Szeptembertől Őriszentpéteri Kati-

ca Egységes Óvoda-bölcsőde lett az intézmény neve. A műve-

lődési házzal kapcsolatban a polgármester elmondta, hogy a 

városi rendezvények lebonyolításában komoly feladatok jutnak 

az intézménynek, a jövőben a város honlapjának gondozása is 

az ő munkájuk lesz. Az egészségügyi ellátással kapcsolatban 

megtudtuk, hogy az őrségi orvosi ügyelet finanszírozása egyre 

nagyobb terheket ró a fenntartó önkormányzatokra, ám ezt 

mindenképpen működtetni kívánják az őrségi emberek jobb 

ellátása érdekében. Dr. Aradi Erzsébet, a 2. számú őriszentpéte-

ri körzet és Ispánk község háziorvosa 2014. január 1-jétől meg-

szünteti praxisa működtetését. Helyettesítését, már december 

közepétől egészen a praxisjog végleges rendezéséig ugyancsak 

meg kellett oldani. A polgármesteri beszámoló folytatásában a 

közüzemek kerültek terítékre. A karácsonyi ünnepek előtt meg-

tartandó, idei utolsó testületi ülésen dől el, hogy jövőre ki végzi 

a hulladékszállítást a városban. Három árajánlat közül választja 

ki majd a grémium a lakosság számára legmegfelelőbbet. Szó-

ba került a vízközmű vagyon visszaigénylése, valamint a 

szennyvíz kezelőjével folytatott koncessziós vita. Őr Zoltán 

évértékelésében érintette a város rendezvényeit. Ezeknek nem 

volt híján a település, hiszen ha csak a legnagyobbakat vesszük, 

-   Őrségi Vásár, Tökfesztivál, Virágzás Napjai, Hétrétország – 

akkor Őriszentpéter akár fesztiválvárosnak is nevezhető. Eze-

ken kívül természetesen számtalan kulturális, hagyományápoló, 

kulináris és egyéb rendezvénynek is helyt adott a település, 

amelyeknek a rendezői a város egyesületei voltak. A Teleház-

nak az önálló nagyrendezvényeivel vannak elévülhetetlen érde-

mei a gazdag őriszentpéteri programokban, az Őrségi Nemzeti 

Park pedig társrendezőként segítette az önkormányzatot. A 

helyi termelői piac működtetését az elmúlt esztendő legna-

gyobb sikerei közé sorolta a város elöljárója. Az egyre több 

árus, az egyre bővülő kínálat és a növekvő vásárlói létszám és 

kedv bizonyítja, hogy szükség van rá. Egy sikeres pályázatnak 

köszönhetően ráadásul tavaszra új arculatot is ölthet a piac, 

amikor elkészülnek az árusító pavilonok. De nemcsak a piac 

újul meg pályázati támogatásból jövőre, hanem a tűzoltó szer-

tár is. Ugyancsak sikeres pályázatnak köszönhetően végre lesz 

jól felszerelt konditerem a városban, és a következő évi Őrségi 

Vásár megrendezésére is nyertek támogatást. E hónap végén 

kell átadni a napelemes beruházást, melynek eredményeképpen  

a következő év költségvetésének tervezéseskor nem kell ener-

giaköltséggel számolni az intézmények esetében. Ez az energe-

tikai beruházás az első termelő beruházása az önkormányzat-

nak. A közmeghallgatáson szóba került a költségvetés is. A 

polgármester elmondta a jelenlévőknek, hogy a 2012. évi adós-

ságkonszolidáció eredményeképpen mintegy 39 milliós hitelé-

től szabadult meg a város. Bár adósság állomány nélkül kezdő-

dött a 2013. év, a gazdálkodásra továbbra is nagy gondot kellett 

fordítani. A normatív támogatási rendszert ettől az évtől felvál-

totta a feladatfinanszírozási forma. Az év végére az „önhikis” 

támogatást felváltó, „a helyi önkormányzatok működőképessé-

gének megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatást” 

kellett igényelni. A polgármesteri beszámoló után a lakossági 

hozzászólások következtek. A falusi turizmusban érdekeltek az 

egységes eligazító táblák ügyében szóltak ismét, de a közvilá-

gítás, és az utak állapota is szóba került. Szó esett a városköz-

pontban történő szabadtéri árusítás veszélyeiről, a hulladék-

elhelyezésről, és örökzöldként a kóbor kutyák helyzetéről. A 

vendégvárók örömmel üdvözölték az őrségi kerékpáros útvona-

lak kijelölését és segítségüket ajánlották fel annak végleges 

megvalósításában.  Több építő jellegű hozzászólás és gondolat 

is elhangzott. A polgármester a lakosság által felvetett kérdése-

ket jogosnak tartotta, orvoslásukra ígéretet tett.          K. Gy. 

Több évtizedes Karitász 

munkájának elismerése-

ként Györke Gyuláné 

október 5-én vehette át 

a Caritas Hungarica-

díjat Budapesten, a Ma-

gyar Szentek templo-

mában, melyet Spányi 

Antal püspök, a Katoli-

kus Karitász elnöke és 

Écsy Gábor, az Orszá-

gos Karitász igazgatója 

adott át. Rangos kitűn-

tetéséhez szeretettel 

gratulálunk, munkájá-

hoz további sok erőt és 

kitartást kívánunk!                                        

           Forrás Martinus 

Őrségi Caritas Hungarica-díjas 
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A változások éve  

Az elmúlt év elején számos változás lépett életbe mind az okta-

tás, mind a közigazgatás területén. Először is röviden az okta-

tásról. 2013. január 1-jétől az oktatás állami feladat. Az oktatási 

intézmények fenntartója az állam. A 3000 fő alatti és feletti 

települések esetén különbséget tett a jogalkotó, a kötelezettsé-

gek és a lehetőségek szempontját tekintve. Az állam az oktatási 

feladatok ellátásra megalakította a Klebelsberg Intézményfenn-

tartó Központot. Ezen intézmény működési területe igazodik a 

járási rendszerhez, területünkön a Körmendi Járási Tankerület 

– Farkas Tiborné vezetésével működik. Az őriszentpéteri iskola 

esetében is az ingatlan vagyonkezelője az állam, a pedagógu-

sok, és a kisegítők munkáltatója a Klebelsberg Intézményfenn-

tartó Központ. A közigazgatási változások folyamata a kor-

mányhivatalok felállításával kezdődött, majd folytatódott a 

járási hivatalok felállításával. A Körmendi Járási Hivatalhoz 

tartozik az őrségi kistérség 21 települése, köztük Őriszentpéter 

is. A járási hivatal ügyfélfogadást biztosít a településeken, a 

települési ügysegéden keresztül. A járási hivatalnál kell intézni 

a szociális ügyek közül például a közgyógyellátást, az egész-

ségügyi szolgáltatásra való jogosultságot, és az ápolási díjat. A 

Körmendi Járási Hivatalnak Őriszentpéteren Kirendeltsége 

működik. Új önkormányzati törvény is születetett. Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

vény 2013. január 1-jétől hatályba lépett rendelkezéseinek 

egyik legfontosabb előírása alapján minden 2000 fő állandó 

lakosságszámot meg nem haladó település számára kötelező 

közös hivatal létrehozása. A települések maguk választhatják 

meg, hogy a járáson belül kivel társulnak, de legalább 2000 fő 

összlakosságszámnak vagy legalább hét településnek meg kell 

lennie a közös hivatal megalakításakor. A közös önkormányzati 

hivatal egy speciális társulás, melyet az önkormányzatok – ön-

ként, vagy a törvény kötelező erejénél fogva – megállapodá-

sukkal hoznak létre, az önkormányzat működésével kapcsola-

tos  feladatok, valamint a polgármesteri és jegyzői közigazgatá-

si feladat- és hatáskörökbe tartozó ügyek döntésre való előké-

szítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok hatéko-

nyabb, célszerűbb ellátására. Őriszentpéter, Bajánsenye, Felső-

jánosfa, Hegyhátszentjakab, Ispánk, Kercaszomor, Kerkáská-

polna, Magyarszombatfa, Nagyrákos, Őrimagyarósd, Szalafő, 

Szatta, Velemér Községek Önkormányzata Képviselő-testületei 

2012. december 10-én fogadták el a megállapodást az Őriszent-

péteri Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és működte-

tésére. A Hivatalnak 13 települési önkormányzatot, és több 

mint 3800 fő lakosságot kell kiszolgálnia. A hivatal vezetője a 

jegyző, általános helyettese az aljegyző. A jegyző és az aljegy-

ző a testületi munkát, területi alapon, megosztva végzi. A Hiva-

talnak két kirendeltsége működik, Bajánsenyén és Hegyhát-

szentjakabon. A hivatal szakmailag két osztályra, egy igazgatá-

si és egy pénzügyi osztályra tagozódik. A két osztályt 1-1 fő 

osztályvezető koordinálja. Bízunk benne, hogy változások nem 

érintettek hátrányosan ügyfeleinket, és továbbra is bizalommal 

fordulnak munkatársainkhoz. Tóth Jenő jegyző,  dr. Papp 

Krisztina aljegyző 

Együttes testületi ülést tartott nemrégiben Őriszentpéter és Is-

pánk települések képviselőtestülete. A tanácskozásnak egyetlen 

napirendi pontja az egészségügyi ellátással foglalkozott. Dr. 

Aradi Erzsébet, a 2. sz. őriszentpéteri körzet és Ispánk község 

háziorvosa január 1-től megszünteti praxisa működtetését. A 

doktornő közel negyven éven keresztül dolgozott - előbb körze-

ti, majd háziorvosként – az Őrségben. Nyugdíjasként is tovább 

praktizált, ám most úgy döntött, hogy eljött a jól megérdemelt 

pihenés ideje. A 2. számú orvosi körzet praxisjoga Dr. Aradi 

Erzsébeté, amelyet 2014. január 1-től meghirdet. Az önkor-

mányzatok feladata a praxis működtetése, ezért a helyettesítést 

nekik kell megoldaniuk. A helyettesítést Dr. Nagypál Judit, az 

1. számú őriszentpéteri körzet, valamint Kondorfa és Szalafő 

háziorvosa látja el. A 15 óra rendelési idő felét kell helyettesí-

tés alatt kötelezően biztosítani. Az érintett települések képvise-

lői ez alapján kérik meg az engedélyt az illetékes hatóságtól az 

új rendelési időre, az orvos és asszisztens személyére vonatko-

zóan. Ennek november 30-ig meg kellett történnie. A betegeket 

erről időben ki fogják értesíteni. A helyettesítés megoldása 

technikailag nem lesz nehéz, mivel az új őriszentpéteri egész-

ségházban a két körzet rendelője egymás mellett van, a váró-

helységük közös.  Dr. Nagypál Judit Dr. Aradi Erzsébet körze-

tének betegeit Őriszentpéteren az alábbi rendelési időpontok-

ban fogadja: H: 13:30—15:30, K: 14:30—15:30, SZ: 11:30—

13:30, CS: 11:30—12:30, P:11:30—12:30 

A körzet betegeit Doktornő a saját körzetének őriszentpéteri 

rendelési idejében is ellátja az alábbi időpontokban: 

H: 7:30—9:00, K: 15:30—17:00, SZ: 7:30—8:30, CS: 8:00—

9:30, P: 7:30—8:30 

Vérvétel: Csütörtök 7:30—8:00 

Sürgős esetekben  Dr. Nagypál Judit doktornő a 30/3843-182 

és Németh Anita asszisztens a 30/3686-784 telefonszámon hív-

ható. 

Őriszentpéter Város önkormányzata által benyújtott öt 

LEADER támogatási kérelem közül hármat pozitívan bíráltak 

el, és nyertes pályázatként hirdettek ki. Közel tízmillió forintot 

sikerült nyerni a tűzoltó szertár felújítására. A város középüle-

tei már szinte mind megújultak, az úgynevezett „sárga házon” 

és a szertáron kívül. Az összegből, melynek az ÁFA tartalma 

az önerő, a fűtés korszerűsítésre, a padozat és nyílászárók cse-

réjére, és a tetőszerkezet felújítására futja. Ugyancsak sikeres 

volt az önkormányzatnak az a pályázata, amelyet a 2014. évi 

Őrségi Vásár megrendezésére, és vele párhuzamosan elárusító 

pavilonok beszerzésére adtak be. Erre a célra 7 millió 290 

ezres támogatásban részesültek. 8 téliesített és 20 nyári pavilon 

beszerezését tervezik. A művelődési ház oldalszárnyában kiala-

kításra kerül egy konditerem, amelybe 4,4 milló forint értékben 

vásárolhatnak felszerelést. Ezzel régi vágya valósul meg az 

őriszentpéteri fiataloknak.                                        K.Gy. 

Változás az egészségügyi ellátásban 

Ötből három 
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A Művelődési Ház sok szeretettel köszönti, az év vége közeled-

tével is a település lakosságát! Engedjék meg, hogy az alábbi 

rövid beszámolóval tájékoztassuk Önöket a Művelődési Házban 

zajló rendezvényekről, klubokról. Az előző lapszámokból már 

értesülhettek az október előtt megrendezésre kerülő eseménye-

inkről, most az utolsó negyedév történéseit ismerhetik meg. Az 

országos elismertségű Kákics népzenei együttes két alkalommal 

vendégszerepelt nálunk örömére kicsiknek és nagyobbaknak, 

hiszen élőben ismerkedhettek meg a népi hangszerekkel. Nyár 

elején indult útjára a „Lelkesen Klub” Dr. Krekó Kata klinikai 

szakpszichológus vezetésével. A foglalkozás sikerét, fontosságát 

mutatja a hónapról- hónapra növekvő résztvevői létszám.  A vas 

megyei TIT jóvoltából két előadásra is sor került. November 12-

én Dr. Molnár Rezső „Kegyetlen, boldog idők” címmel tartotta 

meg könyvbemutatóját. December 18-án pedig Dr. Jankovics 

István csillagász szabadgondolatokat ébresztő előadását hallhat-

tuk „Földről-, égről-, csillagokról”. Színházi előadást szervez-

tünk felnőtteknek és gyermekeknek, október 4-én este a lendvai 

amatőr színjátszók Cabaret című darabjukkal, a szombathelyi 

Mesebolt bábszínház pedig október 25-én Vitéz László című 

bábjátékukkal szereztek felejthetetlen élményt. Ez az időszak 

sem telet el nagyobb rendezvény nélkül, hiszen az őriszentpéteri 

Művelődési Házban november 9-én reggel 9 órakor hangos liba-

gágogással vette kezdetét az első ízben megrendezett Szentpéteri 

libanap, amely nem csak szórakozást, de kemény munkát is 

nyújtott a résztvevőknek. Hiszen itt nem csak libavacsora várta a 

vendégeket ha nem próbát kellett kiállniuk a nap folyamán. A 

meghívott három csapat, az Őriszentpéterért Egyesület, a kerete-

in belül működő Tritikálé társulattal, az őriszentpéteri Polgárőr 

Egyesület és az Őrállók Alapítvány lelkes tagjai mérték össze 

tudásukat. Hogy miben? Minden csapat 2 libát kapott, melyet 

szakértő kezekkel a tolltól megszabadítottak és napközben saját 

ízlésük szerint elkészítettek. Mesterszakács ugyan nem járt a 

rendezvényen mégis minden hagyományos libából készíthető 

étel a ludaskásától a töltött libanyakon át a sült libacombig terí-

tékre került az esti vacsorán. A libaaprólékból kondérban készült 

el a finom húsleves, kemencében sült a libacomb és mi más le-

hetet a desszert, mint lúdláb szelet. Az már biztos, hogy a jövő 

évben Őriszentpéteren több mint 120 ember nem fog éhezni, 

hiszen a hogy a népi mondás is tartja: /: „Novemberben, Márton 

napján Liba gágog, ég a kályhán, Aki libát nem eszik Egész év-

ben éhezik.” :/ Némi időjárás előrejelzést is kiolvastunk a liba-

csontokból, melyek fehérek voltak, tehát hosszú, hideg telünk 

lesz. Így a zord, hosszú téli esték kellemes eltöltésére szeretnénk 

már most invitálni Önöket, hiszen a libatoll sem ment veszendő-

be. A Művelődési Ház januárban hagyományőrző, zenés toll-

fosztást tart. Reméljük mindenki jól érezte magát Márton napi 

rendezvényünkön és ezúton szeretnénk megköszönni minden 

résztvevő segítő munkáját és támogatását! A helyi igényeket 

felmérve úgy gondoltuk, hogy mindenkinek akad otthon más 

számára értékes, általa azonban feleslegesnek tartott dolga. No 

és lám felhívásunkra november 16-án délután, közel húsz, 

(használt, de jó minőségű holmijától szabadulni vágyó) "alkalmi 

árus" gyűlt össze a szervezésünkben megrendezésre kerülő első 

Filléres Börzén. Mindenki kedvére válogathatott a rengeteg 

könyv, műszaki cikk, ruha, játék és cipő közül. Sok holmi csere 

útján talált új gazdára, vagy éppen ajándékként landolt valaki 

táskájában. A Börze sikeréhez az is hozzájárult, hogy a résztve-

vők egy kellemes, beszélgetős délutánt tölthettek el együtt, és 

talán ennek is köszönhető a felmerülő ötlet, hogy minden hónap-

ban rendezzünk egy hasonló vásárt. Így aztán januártól havonta 

minden harmadik szombaton,(2014. január 18.) a termelői piac-

cal egyidőben újra kitárja kapuit a Filléres Börze, melyre szere-

tettel várunk minden érdeklődőt! Az esetleges időpontváltozás-

ról plakáton és szórólapon, valamint a Művelődési Ház 

Facebook oldalán értesülhetnek. A helyi Vöröskereszttel közö-

sen Őriszentpéter Város Önkormányzata idén is egy kellemes 

délutánnal kedveskedett a település szépkorú lakóinak. A dél-

után jó hangulatát az őriszentpéteri Alapfokú Művészeti Iskola 

citerás gyerekei, illetve a helyi Tritikálé színjátszó csoport ala-

pozta meg. Az elfogyasztott estebéd után, Pandúr Tibor zenéjé-

re, igazán fiatalosan ropták az egybegyűltek a táncot, élvezhet-

ték az együttlét örömét. A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó-

an két programmal kedveskedtünk Önöknek, december 3. hétvé-

géjén ádventi kézműves vásárra került sor, december 21-én pe-

dig megrendeztük a hagyományos karácsonyi koncertünket. 

Januártól is szeretettel és nyitott ajtókkal várjuk Önöket! Az 

Őrségi Baráti Kar hagyományosan hétfő 19- 21 óra között tartja 

próbáit. Karvezető Boldog András. Minden érdeklődőt értesí-

tünk, hogy Pintér Edina gyógytornász a nagy sikerre való tekin-

tettel ismét elindította gerinc tornáját! Melynek időpontja szerda 

este 17 óra. Ősztől folytatódik a Kézimunka szakkör csütörtök 

délutánonként 14 órától, Orbán Lajosné, Szidi vezetésével. Siska 

Flóra péntekenként 15 órától általános iskoláskorú gyermekek 

részére akrobatikus rock and roll oktatás folytat. Heti két alka-

lommal, csütörtök és szombat este, 18 órától Zumba tart Győrffy 

Barbara. Az Őriszentpéterért Egyesület Tritikálé színjátszó cso-

portja péntekenként 19 órától próbál. Vasárnaponként 17 órától 

Aerobik várja a mozogni vágyókat, illetve Küzmics József irá-

nyításával a társastánc fortélyait sajátíthatják el az érdeklődők.  

Kívánunk mindannyiuknak áldott, szép ünnepeket, közösségi 

programokban gazdag Új Évet!      Művelődési Ház dolgozói 

Év vége a Művelődési Házban 
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November 13-án megnyitotta kapuit az Őriszentpéteri Nyitott 

Tanulási Központ. Fogalmazhatnánk úgy is, hogy újból meg-

nyílt a tanulási központ, hiszen 2010-ben, még a norvég alap-

ból nyert pályázati támogatással működött ilyen Őriszentpéte-

ren a Teleházban. Akkori sikerek és eredmények szolgáltak a 

mostani program alapjául, melyben az egykori kilenc hely he-

lyett most 50 tanulási központot adtak át az országban. A Szö-

vetség az Életen Át Tartó Tanulásért nevű szervezet közel két 

milliárd forintból valósítja meg a „NYITOK hálózat a társadal-

mi befogadásért” című központi programját 2012. augusztus 1. 

és 2015. január 31. között. A program keretében az 50 települé-

sen idegen nyelvi, informatikai és egyéb területeken térítés-

mentes tanulási lehetőséget kínálnak a munkaerő-piaci szem-

pontból hátrányos, vagy veszélyeztetett helyzetűek számára. A 

projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális 

Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az őriszentpéteri Tele-

házban tartott megnyitón először Őr Zoltán, a város polgármes-

tere köszöntötte a résztvevőket, majd többek közt kiemelte, 

hogy a 2011-ben sikeres projekt most újra indul, vagy inkább 

folytatódik és a humán erőforrás fejlesztése terén fontos térségi 

küldetése van. Bár az Őrség név jól cseng, és nemcsak hazai 

ismertségnek örvend, a kistérség többszörösen hátrányos hely-

zetű. Ezért is nagyszerű, hogy a tanulási központ ingyenes le-

hetőséget biztosít olyan képességek, készségek elsajátítására, 

amelyek felhasználhatók a magánéletben, vagy a közéletben 

való boldoguláshoz. Sülyi Péter a gesztor szervezet, az Őri Ala-

pítvány Kuratóriumának elnöke, a Teleház vezetője az alapít-

ványról ejtett néhány szót. Elmondta, hogy az elmúlt 20 évben 

a Teleházban volt többfajta képzés, szerkesztettek újságot és 

kiadványokat, működött rádió. Remélhetőleg a jövő is hasonló-

an sikeres lesz, ennek egyik állomása a most nyíló képzési köz-

pont lehet. A további sikereknek záloga lehet még az is, hogy 

jelenleg három projekt is van a kuratórium gondozásában, ame-

lyek a családokkal, az ifjúsággal, az oktatással és művészeti 

képzéssel kapcsolatosak. Osváth Imre a Széchenyi Programiro-

da Vas megyei munkatársa az iroda munkáját mutatta be a ren-

dezvény résztvevőinek. Tőle megtudhattuk, hogy a Széchenyi 

Programiroda feladata az uniós források minél hatékonyabb 

felhasználása. Fontos, hogy a pénzek oda kerüljenek, ahol a 

fejlesztésekre szükség van. Kiemelte a jó partneri kapcsolat 

szükségességét, és arról szólt, hogy az iroda az Őrségiekben jó 

társra lelt, az uniós pénzek megtalálták az Őrséget. Lénárd Gá-

bor, a Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért szervezet szak-

mai vezetője köszöntőjében örömtelinek nevezete, hogy Ma-

gyarországon sikerült kidolgozni egy olyan speciális felnőtt-

képzési programot, amelyre büszkék lehetnek. A Nyitok Háló-

zat európai szinten is elismert. Egyedülálló módon biztosít le-

hetőséget a felnőttek részére az élethosszig történő tanulásba 

történő bevonásért, az alapkészségek fejlesztéséért. A tanulási 

központok komoly szerepet játszanak a helyi közösségek életé-

ben. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a tanulási tevékenység-

be történő bekapcsolódás kiugró mértékben járul hozzá az ala-

csony munkavállalók, a pályakezdők és a munkanélküliek fog-

lalkoztathatóságának javításához és segítik a munkahelyek 

megtartását. Legfontosabb alapelveik, a rugalmasság és a nyi-

tott testre szabott tanulás. A Nyitok Hálózat keretein belül bár-

mely tanulási tevékenységhez, igyekeznek megfelelő támoga-

tást nyújtani és a programjaikat a helyi igényekhez igazodva 

alakítják ki. Céljuk, hogy egy innovatív modellt valósítsanak 

meg a foglalkoztatottság, az oktatás, az esélyegyenlőség és a 

szociális biztonság területén. A szakmai vezető elmondta még, 

hogy a tanulási programjaik témái közt a négy akkreditált – 

angol és német nyelv, számítástechnika, mindennapos pénz-

ügyeink – program mellett tíz szakmai témát is kínálnak. Ezek 

a következők: munkavállalói ismeretek, vállalkozási ismeretek, 

állampolgársági ismeretek, zöldenergia a háztartásokban, 

egészséges életmód, együtt tanulás otthon a gyerekünkkel, okos 

telefon és táblagép használata, hatékony önmenedzselés, 

Artkalauz - találkozás kulturális értékeinkkel és érvényesülés 

nőként a mindennapokban. Az Őriszentpéteri Nyitott Tanulási 

Központ a Teleház barátságos környezetében, városközponttól 

nem messze felkészült tanulásszervezővel és tanulási tanács-

adóval várja az érdeklődőket. Modern oktatási eszközök segít-

ségével, kis létszámú csoportokban ingyenes tanulási lehetősé-

get biztosítanak mindenki számára.                                  K.Gy. 

November 14-én a diabetes világnaphoz kapcsolódóan a Műve-

lődési Házban megalakul a helyi diabetes club. A klub vezetője 

Németh Anita lett. Az első összejövetelen 25 érdeklődő jelent 

meg a helyieken kívül Nagyrákos, Szalafő, Magyarszombatfa, 

Bajánsenye településekről, akiknek fontos az egészség, illetve a 

cukorbetegség témakörre, ami sajnálatos módon már szinte 

népbetegségnek számít. A klub szakmai támogatói is jelen van-

nak: Németh Anita asszisztensnő, mint klubvezető, Dr. Birta 

Gyöngyike járási tiszti főorvos, Némethné Mészáros Irén 

egészségfejlesztő, Dr. Vásárhelyi László a Körmendi 

diabetológia szakellátó hely szakorvosa, mint szakmai mentor. 

Alábbi felhívta a figyelmet néhány jelenségre pl. a diabetes láb 

tüneteire, mivel ez az alattomos kór úgy támad, hogy gyakran 

az érintettek a korai szakaszban fel sem ismerik, pedig az idő-

ben kezelt betegség jó eséllyel orvosolható, legalábbis a súlyos 

szövődmények megelőzhetők. A megjelentek egymással is 

ismerkedtek, végezetül pedig egyéni kérdésekre, szakszerű 

tanácsokra is sor került. A megjelent szakembereknek külön 

köszönet a közvetlen nyitott hozzáállásukért. A tapasztalatok 

alapján bátorítok mindenkit, akit ez a gond érint, vagy csak 

érdekel a téma: bármikor be lehet kapcsolódni. Havonta lesz 

lehetőség az összejövetelre, így már beszámolhatok a második 

alkalomról is ami december  12- én volt a karácsonyi vásár 

jegyében. Az egészségfejlesztő vetített képes előadást, tájékoz-

tatást tartott az egészséges illetve egészségtelen táplálkozásról, 

ünnepi receptajánlattal, szakirodalommal látta el a jelenlévőket. 

Közös megállapodás után január 30-át jelölte meg a következő 

találkozási dátumként amikorra vár minden régi és új érdeklő-

dőt.                                                Vörösné Vadász Gabriella 

Tanulási központ nyílt 

 

„Kékfény a világ”-diabetes klub alakul 
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Gellértné Szikszay Edit tanár-

nő 10 éve lett posztumusz 

díszpolgár. 1924.februárban 

született. Apja ugyanabban az 

évben augusztusban halt meg, 

egy élten át hiányzott neki. 

Édesanyja egyedül nevelte 

nagy-nagy szeretettel, gondos-

kodással. Református papfa-

míliából származott, visszame-

nőleg egészen Szikszay 

György debreczeni nemes 

prédikátorig,” aki a híres 

imádságos könyvét megírta 

1783-ban.” Evangélikus Gim-

náziumban érettségizett Kőszegen, a tanítóképzőt pedig a híres 

pápai „Nátus”-ban végezte 1943-ban. Ifjú református tanítóként 

Őriszentpéterre került és itt tanított évtizedeken át a nyugdíja-

zásáig. Némi szünettel. 1949 februárjában megvádolták, haza-

árulással, kémkedéssel. Fölötte, mint Szovjetunió elleni kém 

fölött ítélkeztek 25 éves volt, 25 évre ítélték. Egy szám lett: Z 

316. Politikai rab volt hét hosszú éven át Szibériában. Saját 

elmondása szerint a végtelen és szörnyűségesen szép tajgában, 

ahol É-D-re 2000, NY-K irányban 1000 kilométer volt „a mi 

erdők”. Ott állt, némán egyedül orosztudás nélkül, hazájától 

több ezer km-re és tudta, ha életben akar maradni, meg kell 

tanulnia oroszul. Szibériában nincs tavasz és nincs ősz. Nincs 

átmenet a nagy hideg és a forró nyár között. Amennyi mínusz 

télen annyi plusz nyáron. Szibériai virágnak nincs illata. Szibé-

riai madaraknak nincs hangja, és nincs szerelem. Szélcsendben 

nesztelenül állnak ott az évszázados hatalmas fenyők s a mada-

rak némák. Ettől olyan félelmetes a tajga erdőrengetege. Mégis 

szerette ezt az elátkozott hatalmas erdőt, a szelíd állataival, 

néma madaraival, az illat nélküli pompás virágaival. A végtelen 

síkságot, ahol vihar előtti szélben, úgy hullámzott az istenadta 

magas fű, mint itthon vetés, és lett lassan olyan emberré, aki 

belenyugodott abba, hogy nem változtathat a sorsán. Életét 

darabokra törte ez a később 1975-ben bűncselekmény hiányá-

ban megszüntetett ítélet. Rehabilitálták, de a láthatatlan stigma 

ott maradt a lelkében. Amiről csak Ő tudott, aki átélte, túlélhet-

te. Élete végéig cipelte. Megtanult, uralkodni a gondolatain. 

Megtanult, nem félni a haláltól, élete végén sem félt. Született 

optimizmusával azt vallotta, végül is ez az élet záró akkordja. 

A végén meg majd kikötök valamelyik rokonszenves galaxi-

son, ahol nagy békesség van, amit megérdemel mindenki, aki 

élt e földön. Három nyelven beszélt, nagyon színes egyéniség 

volt, fogékony minden szépségre. Mindig szerette, művelte is a 

zenét a pápai református templomban tanult meg orgonálni, 

mégis élete vége felé sajnálta, hogy ő szerinte műfajon belül 

csak kívülálló maradt. Vannak érzések mondta ő, amiknek a 

kifejezéséhez kevés a nyelv. A neveltetése, nyelvtudása, intelli-

genciája mentette meg az életét. Túlélte, mert túl akarta élni, 

mert érezni akarta a szülőföldjén, kertjükben nyíló piros verbé-

na, sárgaviola és a rezeda illatát. Édesapja kedves virágai vol-

tak. Hazajött, tanított, összegyűjtötte, megszeretette, megőrizte, 

a régi idők, az ügyes kezű őrségi emberek munkáit, mindennapi 

tárgyait, eszközeit, a helytörténeti kiállítás anyagát. Mi is őriz-

zük meg féltő gonddal, mert ma már az Ő munkája nélkül nem 

lenne. Őrizzük meg emlékét, szeretettel és tisztelettel. Gellértné 

Szikszay Edit tanárnő 2003-ban Őriszentpéter díszpolgára lett- 

posztumusz- A családi síremlék 2006-ban került felújításra 

„Aki másokat tanít, annak örökké ragyognak a csillagok” fel-

irattal. 

Dr.Grafik Imre néprajzkutató „megilletődve és megtisztelve 

állt a sír előtt, annak nyughelyénél, aki minden idegszálával, 

tehetségével, adottságával környezete fejlődésére, kulturális 

örökség megőrzésére szánta az egész életét.” Elmondta, hogy 

Szikszay Edit munkásságát méltatni csak a pályatársai vagy dr. 

Nagy Zoltán, a körmendi Rába Helytörténeti Múzeum igazga-

tója lennének hivatottak, akik együtt dolgoztak vele. Felidézte, 

hogy a 70-es évek elején találkozott az őriszentpéteri pedagó-

gussal, aki akkor már jelentős saját gyűjteménnyel rendelke-

zett. Ezek aztán beépültek a levéltárakba, állandó időszaki kiál-

lításokba, hitelessé téve az őrségi táji értékeket.  Az élet objek-

tív tárgyi emlékeit gyűjtötte be, mondta a néprajzkutató, ami 

azért fontos, mert általában azok, akik polgári tevékenységük 

mellett végeznek néprajzi kutatómunkát, inkább a népi költé-

szet irodalom darabjait lelik fel. Szikszay Edit ezzel szemben 

az őrségi ember mindennapi tárgyait, eszközeit, díszítőelemeit 

szedte össze ezért Gyűjteménye felbecsülhetetlen értékű. Szö-

gezte le a szakember, aki szerint munkáját természetes érzéke, 

olvasottsága és szerteágazó, élő kapcsolatai segítették. A fenti-

ek felidézéséhez felhasználtam Szikszay Edit tanárnő leírt visz-

szaemlékezéseit. 1990-ben a Helyzet című lap készített vele 

interjút Szibériai rapszódia a madaraknak nincs hangja címszó 

alatt. Fókusz című lap cikkéből szó szerinti részletet. Azt gon-

dolom, hogy az utókornak mindig ébren kell tartani az emléke-

ket, főleg ha ilyen gazdag örökség marad ránk. Újságok cikkei 

feledésbe merülnek, de Ő itt élt velünk, értünk.  Nekünk, akik 

még élvezhették a társaságát, tudását, színes egyéniségét, na-

gyobb a felelősségünk Hát ezért szántam rá időt, hogy mindezt 

leírjam pedig most én is azt gondolom, Szikszay Edit tanárnő 

után szabadon, hogy vannak gondolatok, mondanivalók, ami-

nek kifejezésére kevés a nyelv.  

      Rimán Lászlóné alpolgármester volt tanítvány 

 

Ahol nincs hangja a madaraknak 
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Jójárt Józsefné 

Az október 23-i ünnepi alkalmat kihasználva köszöntötték 

Jójárt Józsefné nyugdíjas óvodapedagógust, aki szeptemberben 

vehette át gyémántdiplomáját. Őriszentpéter város önkormány-

zata az ilyen alkalmakra alapított elismerésben részesítette a 

nyugállományú óvónőt. Jójárt Józsefné, Juci néni életútját 

Babosné Hajós Tünde az Őriszentpéteri Katica Egységes Óvo-

da-bölcsőde vezetője méltatta. Juci néni 1952-ben végzett Sop-

ronban, 1954-ig Pápócon volt óvónő.  1954. októberében haza-

jött és egészen a nyugdíjba vonulásáig, 1985. július 31-ig, 31 

éven át az őriszentpéteri óvodában dolgozott. – Az első idők-

ben Jójárt Józsefné volt az egyetlen óvónő és vezető is egyben. 

A kezdetektől jelen volt az óvoda alapításánál, újjászervezésé-

nél és bővítésénél. Nagyon nehéz körülmények között is vi-

gyázta, óvta és fejlesztette a rá bízott gyerekeket. Munkájára a 

pontosság és a megbízhatóság volt jellemző. Mindig igényes 

volt, szem előtt tartva a megújulás és a tanulás lehetőségét. 

Kiváló munkája eredményeképpen 1979-ban Miniszteri Dicsé-

retet kapott, nyugdíjba vonulásakor pedig a Pedagógus Szolgá-

lati Emlékérmet vehette át. 2004-ben Sopronban az 50 év után 

járó Aranyoklevelet vehette át, és most már birtokosa a Gyé-

mántoklevélnek is, - mondta Babosné Hajós Tünde, majd min-

denki nevében jó egészséget és tartalmas életet kívánt Juci né-

ninek. Az elismerést Őr Zoltán polgármester adta át Jójárt Jó-

zsefnének.  

Szathmáry Lászlóné 

„A mai nap kicsit megfordult a világ, nem a tanítvány tiszteleg 

az iskolája és tanárai előtt, hanem az iskola köszönti tanítvá-

nyát” – ezek a sorok álltak többek közt abban a levélben, ame-

lyet a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János 

karának dékánja, Dr. Szabó Péter írt Dr. Szathmáry Lászlóné-

nak gyémántdiplomájának átvétele alkalmából. Az ebből az 

alkalomból megrendezett bensőséges ünnepséget december 13-

án tartották Őriszentpéteren. A meghívott vendégeket, régi és 

jelenlegi kollégákat, az iskola dolgozóit Fekete Lászlóné az 

Őriszentpéteri Általános Iskola igazgatóhelyettese köszöntötte. 

Ő olvasta fel az egyetem dékánjának üdvözlő sorait, amelyet az 

ünnepelt egykori alma máterének, a soproni tanítóképző jog-

utódjának, - a Nyugat – magyarországi Egyetem Apáczai Csere 

János Kara - vezetőjeként írt.  Az emlékdiplomás pedagógus 

életútját Horváth László iskolaigazgató méltatta. - Dr. Szath-

máry Lászlóné, Ili néni 1933-ban született. Iskoláit szülőfalujá-

ban Csánigon, majd Sopronban végezte. 1952-ben érettségizett 

a soproni Állami Tanítóképzőben majd az év augusztusától 

kihelyezték a bajánsenyei általános iskolához, mint tanítójelöl-

tet. 1953-ban képesítő vizsgát tett. Férje Dr. Szathmáry László 

körzeti állatorvos volt. Két leány és egy fiúgyermekük szüle-

tett. Férje halála után gyermekeit egyedül nevelte. Ili nénit 

1966-ban az őriszentpéteri általános iskolához helyezték. Itt 

dolgozott egészen nyugdíjba vonulásáig, 1990-ig, majd nyugdí-

jasként 1995-ig. Nevelő oktató munkájára a lelkiismeretesség 

és a következetesség volt a jellemző. Híres volt szigoráról, igé-

nyességéről, igazságosságáról. Tanítványait, akárcsak saját 

gyermekeit következetesen nevelte. Mindig arra törekedett, 

hogy diákjai megállják a helyüket az életben. Nagy fegyelem-

mel, kitartással rendelkező egyéniség, kemény jellem, amely 

példakép lehet a mai oktatásban – mondta az igazgató, majd 

maga és kollégái nevében gratulált és kívánt jó egészséget az 

átadott gyémántdiplomához. Őr Zoltán polgármester köszöntő-

jében arról szólt, hogy Őriszentpéter önkormányzata egy, októ-

berben megalkotott rendeletében deklarálta a pedagógusmunka 

fontosságának elismerésére való elkötelezettségét. Ez azt jelen-

ti, hogy az életpálya egy-egy fontosabb mérföldkövénél, így a 

gyémántdiploma átvételekor, pénzügyi elismerésben részesítik 

az arra érdemeseket. A polgármester, mint egykori tanítvány 

gratulált Ili néninek és adta át az önkormányzat elismerését. 

Farkas Tiborné a körmendi tankerület vezetője is gratulált az 

ünnepeltnek, majd jelenlegi és egykori kollégái és munkatársai 

üdvözölték és köszöntötté sorra Dr. Szathmáry Lászlóné Ili 

nénit gyémántdiplomájának átvétele alkalmából. A meghitt 

ünnepség záróakkordjaként, a kisváros adventi ünnepségsoro-

zatának harmadik állomásán, dr. Szathmáry Lászlóné gyújtotta 

meg a harmadik gyertyát a város központjában elhelyezett ad-

venti koszorún.                                                 Kálmán György 

Még 2012. decemberében tar-

tották azt a testületi ülést, ame-

lyen arról döntöttek az őriszent-

péteri képviselők, hogy vissza-

igénylik vízközmű vagyonukat. 

A történet sokak számára isme-

rős, 1992-ben 32 település, 

köztük Őriszentpéter is, úgy 

döntöttek, hogy ezt a vagyont a 

megyei önkormányzatnak ad-

ják. Időközben a megyei va-

gyont államosították, vele 

együtt a települések vízközmű 

vagyonát is.  Az idevonatkozó 

jogszabály úgy rendelkezik, 

hogy vízközmű vagy állami, vagy önkormányzati tulajdonban 

lehet, ezért az őriszentpéteriek is visszakérték ezt. Ez az óta 

meg is történt, ám az őriszentpéteri víztorony használatáért 

befolyó összeg még sokáig vita tárgyát képezte a felek között. 

Az őriszentpéteri képviselőtestület legutóbbi ülésén ismét napi-

renden szerepelt az ügy.  A Vasivíz Zrt.-vel kötött üzemeltetési 

szerződésben ugyanis benne foglaltatik, hogy a szolgáltató 

egyéb üzleti célokra nem használhatja fel az önkormányzat 

tulajdonában lévő vagyontárgyakat. A víztorony az önkor-

mányzat tulajdonában van. A rajta elhelyezett rádióerősítők 

bérleti díját korábban az önkormányzat átengedte a szolgáltató-

nak. A jövőben ez megváltozik, az így befolyt közel kétmilliós 

összeg az önkormányzat büdzséjét növeli majd. Az önkor-

mányzat már meg is kezdte a szerződések megkötését a bérlők-

kel.                                                                               K.Gy. 

Gyémántdiplomás pedagógusok  

Nem adják a víztornyok  
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Annak rendje és módja szerint december 6-án megérkezett a 

Mikulás az őriszentpéteri óvodába. A hagyományoknak megfe-

lelően végigjárta s csoportokat, elbeszélgetett a gyerekekkel és 

ajándékot kapott mindenki. Legnagyobb meglepetést a kis cso-

portban okozta a „fehér szakállú”, itt ugyanis az idén szeptem-

bertől, - amióta egységes óvoda-bölcsődeként üzemel az intéz-

mény - bölcsődés korú gyerkőcök is járnak. Számukra, vala-

mint kiscsoportos társaik számára ez a fajta Mikulás-várás tu-

lajdonképpen újdonságnak számít. A délelőtti programmal 

azonban még nem ért véget a nap. A kisváros adventi rendez-

vénysorozatának második állomásán az óvodások, a nagycso-

portosok adják a műsort. Öt éve indították útjára az adventi 

hétvégeken tartott ünnepségeket. „A kompetencia alapú neve-

lés és oktatás az Őrségben” program kiemelt eleme volt az ad-

venti projekt, melynek célja, hogy a gyerekekkel megismertes-

sék azokat a hagyományokat, népszokásokat, amelyek ma már 

egyre ritkábban töltik ki életünket. Az adventi időszak gazdag 

ilyenekben, ezért is esett rá a választás annak idején. Kezdetben 

csak az iskolások szerepeltek ezeken az estéken, ám három éve 

felkérték az óvódásokat is egy ünnepnap kitöltésére. Miklós 

napjához legközelebb álló adventi hétvégére esett a választás 

ekkor. Az idén is remek műsort adtak a kicsik a szép számú 

közönség előtt. Az adventi fellépéssel azonban nem ért véget a 

Miklós-napi program. December 7-én tartotta az óvodai szülői 

szervezet a hagyományos Mikulás-napi bálját. A már évtizedes 

múlttal rendelkező eseményen ugyancsak az óvodásgyerekek 

szerepeltek, majd a fellépésük után egy rövid ideig még együtt 

bulizhattak a szüleikkel. Miután a gyerekeket a szülők hazavit-

ték, folytatódott a bál. Mind látogatottságában, mind hangulatá-

ban az utóbbi évek legjobban sikerült rendezvénye volt az idei 

bál, pedig a korábbiakra sem lehetett panasz. Remek vacsora, 

jó zene, kitűnő hangulat jellemezte az estét (éjszakát). A sike-

res rendezvénynek köszönhetően sok szép ajándék kerül a kará-

csonyfa alá az óvodában.                          Kálmánné Sz. Mária 

Az Őriszentpéteri Képviselő-testület 2013. december 16.-i ülé-

sén értékelte a hulladékszállításra beérkezett ajánlatokat. Dön-

tött arról, hogy a hulladékszállításra vonatkozó közüzemi szol-

gáltatási szerződést egy év időtartamra a MÜLLEX-Körmend 

Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft.-vel köti meg. A közüzemi 

szolgáltatásra három pályázat érkezett.                     Őri info 

A megyei másodosztályú labdarúgó bajnokság körmendi cso-

portjában a 10. helyen fejezte be az őszi pontvadászatot az Őri-

szentpéter SE csapata. Az együttes öt alkalommal nyert, ötször 

játszott döntetlent és ötször szenvedett vereséget. Ez így első 

látásra 50 százalékos teljesítmény, ám nem a hárompontos 

rendszerben. A megszerezhető 45 pontból 20-at szereztek meg 

a pályán. Az utánpótlásgárda többszöri létszámhiányos kiállása 

miatt a szövetség levont egy büntetőpontot a felnőttektől is, így 

a téli pihenő alatt 19 pont áll az együttes neve mellett. A 10. 

hely ellenére az őriszentpéteriek kapták a nádasdiakkal együtt a 

legkevesebb gólt a mezőnyben. A védelem mindössze 17 alka-

lommal kapitulált. Ez egészen kiváló teljesítményt takar. Saj-

nos a legkevesebb lőtt gól „kategóriában is az élen áll a csapat. 

Ha levonjuk az utolsó fordulóban, a Csörötnek távolmaradása 

miatt kapott három gólt, mindössze 17-szer voltak eredménye-

sek a csatárok. A Rábatótfaluval együtt a legtöbb döntetlent is 

az őriszentpéteriek érték el. A két csapat között csak annyi a 

különbség, hogy az őriszentpéteriek mindegyik döntetlenje 1:1-

es (!) eredmény volt, míg a rábatótfalusiak háromszor játszot-

tak 1:1-t, egyszer 2:2-t és egyszer 3:3-t. Ha tovább vizsgáló-

dunk, több érdekességeket is fel lehetünk az őszi szerepléssel 

kapcsolatban. Az öt vereségből négy alkalommal kapott ki a 

csapat a minimálisnak mondható egy gólos különbséggel. Mind 

a négyszer 1:0 volt az eredmény, csupán az ötödik vereség, a 

Rábagyarmattól elszenvedett 3:1 volt nagyobb különbségű. A 

listavezető Szakonyfalu és az őszt másodikként záró Körmendi 

Téglagyár SE is nagyon megizzadt azért, hogy megszerezze a 3 

pontot Őriszentpéter ellen. Egy gólnál többet csak a 

rábagyarmati és a bajánsenyei csatárok tudtak lőni az együttes-

nek. A gyarmatiaknak az győzelmet ért, a senyeiek kikaptak. 

Ahogy nagykülönbségű vereségeket nem szenvedett a gárda, 

úgy nagyarányú győzelmeket sem aratott. Kétszer tudtak nyerni 

3:1-re, egyszer 3:2-re és egyszer 2:1-re, valamint ehhez jön 

még a Csörötnek elleni három pont 3:0-val. Hazai pályán veret-

len tudott maradni a csapat, a 7 mérkőzésből 4 győzelem és 

három döntetlen a mérleg. A 8 idegenbeli összecsapásból azon-

ban csak egyszer sikerült győzni, és két alkalommal döntetlent 

játszani. Az együttes mind az öt vereségét vendégként szenved-

te el. A fentiek mind azt támasztják alá, hogy kis szerencsével, 

vagy nagyobb koncentrációval, jóval több pontja lehetett volna 

a gárdának és előkelőbb helyre is rangsorolhatta volna magát. 

Tavasszal ezen lehet változtatni. Főleg az idegenbeli szereplés-

nek kellene javulnia. Komoly gondot jelent az idén is az után-

pótláscsapat. Akárcsak a megelőző bajnokságban, most is von-

tak már le büntetőpontot a felnőtt gárdától az utánpótláscsapat 

miatt. Sajnos már a hetedik játéknapra összegyűlt annyi lét-

számhiányos kiállása a fiataloknak, hogy a szövetség már a 

felnőtteket szankcionálta. Szerencsére az ősz második felére a 

helyzet rendeződött, ám továbbra is oda kell figyelni a tartalék-

csapatra, mert a következő alkalommal már három pontot von-

nak le büntetésként. Az sem ártana, ha az utánpótláscsapat vég-

re pontot szerezne. Jelenleg 15 vereség áll a nevük mellett, 11 

gólt rúgtak, és 99-et (!) kaptak.      K.Gy. 

Kellemes Karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván az 

Őriszentpéterért Egyesület, a Sportegyesület, a Polgárőr 

Egyesület, az Ifjúsági Egyesület és az Önkéntes Tűzoltó-

egyesület tagsága!  

Őri Sport 

Ősszel a mezőny második felében 

Lapunk következő száma 2014. április közepén jelenik 

meg. 

Mikulás napi események 

Legfrissebb 
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Ismét eltelt egy év az Őrállók Alapítvány életében. Hálával 

tartozunk mindazoknak, akik a 2013-as esztendőben segítették 

munnkánkat. Nekik köszönhetően eredményes év áll mögöt-

tünk. Nézzük mit is tettünk: Az év első rendezvénye az Őrállók 

Húsvétja volt. Immáron hagyománnyá vált, hogy a táboraink-

ban résztvevő fiatalokat és családjukat az év két legnagyobb és 

legszebb ünnepe, Húsvét és Karácsony előtt meghívjuk egy 

közös ünneplésre. Ezek az összejövetelek kiváló alkalmat ad-

nak arra, hogy a táborokban kialakult kapcsolatokat, barátságo-

kat ápoljuk és elmélyítsük. Szép számmal gyűltünk össze a 

húsvéti délutánon, ahonnan jó élményekkel tértek haza vendé-

geink is, és velük együtt mi is.  Bízunk benne, hogy az Őrállók 

Adventje hasonló szép emlékeket nyújt majd mindnyájunknak. 

Június 1-jén került sor alapítványunk nagyszabású rendezvé-

nyére, az Őrállók Napjára, melynek egyik fő célja, hogy újból 

felélessze az Őrségben azt a fajta összetartó erőt, amely az el-

múlt századokban naggyá és erőssé tette az itt lakókat. Mind-

emellett feltett szándékunk egy egymást mindenben segítő és 

támogató közösség kialakítása. Örömmel tapasztaltuk, hogy 

céljaink megvalósulni látszanak, hiszen a napközben megjelent 

több mint 1500 fő nagy része őrségi lakos volt. A napot színesí-

tették a hagyományőrző csapatok bemutatói, előadások, kultu-

rális programok, kézműves foglalkozások, főzőverseny, egy 

előre meghirdetett fotópályázat eredményhirdetése és díjátadó-

ja valamint a nagy népszerűségnek örvendő Őrállók Hétpróbá-

ja, melyen 11 csapat mérkőzött meg az idén. A tombolasorsolás 

fődíjaként egy csikót soroltunk ki. A jövő évben már két napon 

keresztül, május 31-én és június 1-jén várunk mindenkit na-

gyon sok szeretettel a 2014-es Őrállók Napja programjaira. 

Nyári elfoglaltságaink nagy részét minden évben ifjúsági tábo-

raink teszik ki, és ez idén sem volt és jövőre sem lesz másképp. 

Az Őrségből és tágabb hazánkból érkező száz fiatal három tá-

borban kerülhetett közelebb történelmünkhöz, hagyományaink-

hoz. A Kerkáskápolnán megrendezett napközis és a szalafői 

bentlakásos táborunkban a híres magyar huszárok dicsőséges 

korába kalauzoltuk az ifjúságot. Programjaink így főleg a hu-

szárok életének bemutatásáról és nélkülözhetetlen társuk, a ló 

megismeréséről, gondozásáról szóltak. Hogy minél inkább élet-

szerűbbé varázsoljuk ezt az öt-öt napot, lehetőséget nyújtottunk 

a lovaglásra, de akár a széna kaszálására vagy a lovak ellátásá-

ra. Ezeken felül korhű öltözetek és fegyverek felpróbálására is 

lehetőség nyílt, avatott huszár segítőnk előadása alkalmával. 

Vándortáborunkat az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságával 

karöltve hoztuk létre, melynek környezeti-nevelési és 

ökoturisztikai osztályvezető munkatársa, Kevy Albert nagy 

szakértelemmel és tapasztalattal vezette a táborozókat szintén 5 

napon át. Az Őrállók Útján haladva még jobban megismertük 

az őrségi természet csodálatos világát, betekintést nyertünk 

őrálló őseink múltjába, valamint a délutáni foglalkozásokon 

igyekeztünk átfogó képet adni honfoglaló őseink életéről, szo-

kásairól. Az Önkéntes Őrálló Segítők Napja köszönetképpen 

született mindazoknak, akik valaha is bármilyen módon segítet-

ték munkánkat. Szeptember 7-én Szalafőn a kultúrház adott 

otthont a találkozónak, ahol a legkitartóbbak hajnali 4 óráig 

mulattak. Rendezvényeink mellett a már három esztendeje élet-

re hívott Vitézlő Oskolánkban is zajlik az élet, melynek szerdai 

és pénteki harci edzéseivel a környék lelki - és sportéletét kí-

vánjuk gazdagítani. A leendő harcosok megismerkedhetnek a 

magyar néptánccal, népdalokkal, hagyományokkal, a hagyomá-

nyos magyar harcművészeti ágakkal, úgy mint az íjászat, ostor-

használat, botforgatás, botbirkózás, szablyavívás. Csapatunk az 

Őrállók Napján a nagyközönségnek is bemutathatta tudását. Az 

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságával folytatott együttműködé-

sünk kiterjed az általuk szervezett pityerszeri rendezvényekre 

is, ahol játszóházakkal, ügyes kezű kézműveseink foglalkozá-

saival járultunk hozzá ahhoz, hogy az oda látogató családok 

szép emlékeket vihessenek haza az Őrségről. Lehetőség szerint 

részt vettünk őrségi hagyományőrző rendezvényeken és főző-

versenyeken, ahol nagyon jó érezni és látni az összetartozást. 

Nagy erőkkel dolgoztunk legújabb célunk megvalósításán, mi-

szerint fel kívánjuk kutatni az Őrségben élt őrálló őseink múlt-

ját, az őrállói rendszer elemeit, ezen belül fel szeretnénk élesz-

teni az akkori őrnagyi rendszert, valamint megalapítottuk az 

Őrállók Nemzetsége elnevezésű lovas katonai hagyományőrző 

csapatot, hogy minél több őrségi férfi, asszony és gyermek él-

hesse újra az akkori kor szellemiségét, lelkületét, hagyománya-

it. Mivel mélységesen hiszünk abban, hogy: „nem lesz rend 

ebben a hazában, amíg vissza nem tér Urához, Istenéhez a ma-

gyar”, ezért tervezünk a jövő évre az Őrségben, Szalafőn meg-

valósuló 3 napos lelki alkalmat. Célunk, hogy a résztvevők 

lélekben erősödjenek a néhány nap alatt, s hogy megtapasztalva 

a Jóisten jelenlétét újra erősödjenek a határon túli és itthoni 

magyar testvéri kapcsolatok, hiszen ennek az alkalomnak a 

célközönsége a hazai résztvevőkön kívül az ausztriai és szlové-

niai magyarok. Az idei évre visszatekintve örömmel telik meg 

a szívünk, hogy ennyi mindenhez adott erőt az Úristen, és mel-

lénk adta azt a sok-sok embert, akiknek nem győzünk elégszer 

köszönetet mondani munkájukért. Szeretettel kérünk minden-

kit, aki úgy érzi, hogy szívesen járulna hozzá az Őrség és ha-

zánk fiataljainak, idősebb nemzedékének összekovácsolásához 

és ezzel együtt egy összetartó közösség kialakításához, csatla-

kozzon hozzánk bátran, hogy együtt épülhessünk és építhessük 

egymást, együtt tehessük újra egységessé és naggyá a mi szere-

tett Őrségünket, a közösségünket.                Őrállók Alapítvány 

Az év elején komoly változások álltak be az önkormányzatok 

életében. Gondoljunk csak arra, hogy közös önkormányzati 

hivatalokat kellett létrehozni a törvényben meghatározott tele-

pülés, illetve lakosságszám alapján. Arról már többször írtunk, 

hogy az őrségi kistérségben ez azt jelentette, hogy a korábbi hét 

körjegyzőség helyett most két közös önkormányzati hivatal 

alakult meg. Az egyik Iváncon, a másik Őriszentpéteren. Utób-

bi hivatal a megyében, de talán országosan is kuriózumnak 

számít abban a tekintetben, hogy nem kevesebb, mint 13 tele-

pülés alakított közös hivatalt. Duplájára emelkedett a munka-

társak száma a közös hivatalban, most 22 munkatárs intézi a 

város és 12 község lakóinak ügyeit. A korábbi hivatal is szűk-

nek bizonyult, szerencsére már korábban megkapták a rendőr-

ségtől az épület másik szárnyát. Így most kényelmesen elfér-

nek. A 13 település dolgait igazgatni azonban nem egyszerű 

feladat. Ezért is mutatták be örömmel a hivatalnál a nemrégi-

ben elkészült honlapot. Az oriszentpeterikoh.hu honlapon tény-

leg minden megtalálható, amely a tájékozódáshoz szükséges. 

Nemcsak a közös hivatal, hanem az Őriszentpéteren működő 

járási hivatali kirendeltség ügyfélfogadási rendjét, és ügyinté-

zőinek nevét is tartalmazza. Megtalálható a honlapon többek 

közt még a 13 település önkormányzatainak elérhetősége, és a 

bajánsenyei és hegyhátszentjakabi kirendeltségek adatai. Le-

tölthetők a honlapról az ügyek intézéséhez szüksége nyomtat-

ványok is. A honlapot naponta frissítik, önkormányzati határo-

zatok, rendeletek mellett minden fontos hír felkerül rá, amely a 

régióban élőket érinti. Rajt van már például, és bárki letöltheti 

az Őri Hírek újság legfrissebb, október 15-én megjelent száma 

is.                                                                                        K.Gy.  

Év végi hálaadás   

Közös hivatali weblap 
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Őri Hírek 

.A kerékpáros útvonal kialakítása, 

tervezett megvalósítása egy újabb 

színfoltot jelent az Őrségbe látogató 

vendégeink számára. Szalafő és Őri-

szentpéter polgármestereinek kezde-

ményezése elismerést érdemel, mert 

évről-évre növekszik a bicajos turistá-

ink száma. A kerékpáros túraútvonal 

csak esetenként érinti a közúti forgal-

mat, leginkább erdei utakon halad, így 

nagyobb biztonságot, különös élményt jelent, és növeli edzettsé-

günket. AZ Őrségre jellemzően a települések alig pár kilométer-

re vannak egymástól, így rövidebb távon a családi kerékpározás 

is örömet jelenthet. Az érintett 17 település a térképen is jelzett 

három útvonal választásával érhető el. Minden településen talál-

hatnak helyi értékeket, vendégszerető őrségi embereket, nyitott 

portákat. A határon is átívelő bicajos túra már valamivel hosz-

szabb, de így is kedvező távolságú. A felkészülés azért mindig 

legyen pontos, különösen az első kerékpáros túránk alkalmából. 

A bicajos turistának nincs rossz idő, csak „rosszul öltözködés” 

van. Az Őrség és Vidéke Vendégvárók Egyesülete mindenkor 

segítő, hasznos tájékoztatást kíván adni az Őrségbe érkező ven-

dégek számára. Elkészült 5000 példányban egy nyomtatott kiad-

vány, melyben az Egyesület tagjainak elérhetőségei szerepel-

nek. A 8 oldalas kiadvány hátsó borítóján van feltüntetve a ke-

rékpáros útvonalak térképe. A kiadványt első körben a Budapes-

ti Karácsonyi Vásárban terjesztenék, majd februárban az Utazás 

Kiállításon, nyáron pedig itt helyben az információs pontokon. 

A kiadvány elkészítésének költségeit az egyesületi tagok által 

befizetett tagdíjakból állják. 

     Csillag Miklós bicajos 

Két keréken okosan 

 

 

 

 

 

TRI-PORTA KFT. 

Boldog, békés karácsonyi ünnepeket és 

eredményekben gazdag új esztendőt kívánunk  

Minden kedves ügyfelünknek!  

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog 

új évet kívánunk minden kedved vásár-

FE-ZO 8. sz. diszkont Őriszentpéter 

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben  

gazdag boldog új  esztendőt kívánunk! 

Őriszentpéter Város Önkormányzata 

„A szeretet soha el nem múlik.”  

/1. Kor. 13.8/  
Az Őrállók Alapítvány  

Istentől megáldott, békés,  

boldog ünnepet kíván! 

 

„Őrt állni múltunk felett a jövőnkért” 


