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                     Őri HírekŐri HírekŐri Hírek   
    ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA         

2015. október 

Szezonzáró tökfesztivál 

Szeptember utolsó hétvégéjén 12. alkalommal rendezték meg az Őrségi Tökfeszti-
vált Őriszentpéteren és három szomszédos településen. Pénteken Nagyrákoson, 
szombaton Szalafőn, vasárnap pedig Magyarszombatfán is minden a tök körül 
forgott.  Akárcsak egy évvel ezelőtt, az időjárás most sem könnyítette meg a szer-
vezők munkáját. A rendezvény előtti napokban lehulló csapadék és hidegre fordu-
ló idő kihívást jelentett a rendezőknek. Szerencsére mire szombaton délelőtt a 
hivatalos fesztiválnyitóra sor került, az eső elállt, ám kellemetlen, hűvös szeles idő 
fogadta a látogatókat. A megnyitóünnepségen Őr Zoltán Őriszentpéter polgármes-

tere köszöntötte elő-
ször a vendégeket. – A 
Tökfesztivál egy sze-
zonvégi rendezvény, 
amely egy roppant 
gazdag őrségi turiszti-
kai időszak zárásának 
tekinthető. Őriszentpé-
teren a 2015-ös év a 
jubileumok éve volt. Az 
Őrségi Vásár 35 éves 
lett, ugyancsak 35 év-
vel ezelőtt alakult meg 
az Őrségi Baráti Kör, és 

10 évvel ezelőtt lett város településünk. A Tökfesztivál ugyan nem ünnepel kerek 
évfordulót, mégis kiemelt jelentősége van, mivel egy helyi termék köré szervező-
dik – mondta a kisváros elöljárója, majd azzal folytatta, hogy az olajtök termeszté-
sének már több mint száz éves hagyománya van az Őrségben.  A rendezvény a 
helyi termékek fesztiválja, amely azért is fontos, mert helyi termékek nélkül nincs 
helyi gazdaság. A polgármester egyebek mellett szólt még arról, hogy a Tökfeszti-
vál a leginnovatívabb rendezvény, amely szinte minden évben megújult valami-
lyen formában.  Természetesen a jól bevált programelemeket megőrizték, és az 
újakkal együtt használják. A társrendező Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága nevé-
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Őri Hírek 

Szezonzáró tökfesztivál 

Lapunk következő száma 2015. december közepén jelenik meg. 

ben dr. Markovics Tibor igazgató lépett a mikrofonhoz és kö-
szöntötte a fesztiválra érkezett látogatókat. Elmondta, hogy 12 
évvel ezelőtt hagyományteremtő szándékkal indították útjára 
a rendezvényt, és bár voltak nehézségeik, mivel a támogatási 
háttér nem volt mindig biztosított, a Tökfesztivált azóta hagyo-
mánnyá vált. Az igazgató kitért a nemzeti parkban folyó tevé-
kenységükre, majd arról beszélt, hogy nemrégiben az Őrségi 
Nemzeti Park területén találkozott a magyar, osztrák és szlo-
vén köztársasági elnök, hogy a természetvédelemről, mint 
fontos társadalmi érdekről tárgyaljanak. A 12. Őrségi Tökfeszti-
vált hivatalosan dr. Rácz András környezetügyért felelős he-
lyettes államtitkár nyitotta meg. A nemzeti parkokat felügyelő 
tisztségviselő elöljáróban örömmel nyugtázta, hogy sokan jöt-

tek el a rendezvényre, ahol egy egyedülálló magyar tájegység 
élhető örökségének lehetnek tanúi. Felhívta a figyelmet a helyi 
termelők segítésének a fontosságára, hiszen munkájukkal egy 
tájegység jellemzői tükröződnek vissza. A Nemzeti Parki Véd-
jegy is ezt a célt szolgálja, akár csak az Őrségi Nemzeti Park 
által az országban elsőként bevezetett állatkihelyezés. A he-
lyettes államtitkár ünnepi beszédében szólt még arról, hogy az 
idén a nemzeti parkoknak több pénz jut fejlesztésre, amelyből 
természetesen az Őrségi Nemzeti Park is részesül. A megnyitót 
követően átadták az idei Nemzeti Parki Védjegyeket. Szállás-
adók, lekvár és szörpkészítők, és méhész vehette át a megtisz-
telő címet, amellyel együtt kiemelt promóció is jár. A hivatalos 
ceremónia végére láthatóan megnőtt a tömeg a vásár utcában 
és annak környékén. Nem csoda, hiszen mintegy száz kézmű-
ves, helyi termelő és vendéglátós kínálta portékáit. Az Őri-
szentpéterért Egyesület sátránál hagyományosan tökmanónak 
öltözött hölgyek kínálták tökből készült finomságokkal a ven-
dégeket. Sokan családostul érkeztek. A gyerekeket a játszóhá-
zak és a kézműves programok kötötték le legjobban. A tökfara-
gó sátornál mindig telt ház volt.  A tökmagolajütés fortélyaira 
is sokan voltak kíváncsiak. A szalafői Batha Pálék standja akár-
csak a korábbi években, az egyik leglátogatottabb volt. A kéz-
műves vásárban és a helyi termelői piacon mindent lehetett 
kapni, ami „szem-szájnak ingere”, nem véletlen, hogy a Tök-
fesztivál a nyugat-dunántúli régió kiemelt gasztroturisztikai 
rendezvénye. A gazdag kulturális és szórakoztató programban 
többek közt olyan fellépőket is láthatott a közönség, mint a 
Béri Balog Ádám Táncegyüttes, a Suolwave zenekar, az Ocho 
Macho együttes, vagy éppen a Cimbaliband. A Tökfesztivált 
nemcsak Őriszentpéteren, hanem a másik három településen 
is nagy érdeklődés övezte. Nagyrákoson hagyományos tök-
magköpesztőt tartottak. Szalafőt és Őriszentpétert úgyneve-

zett tökjárat kötötte össze szombaton, így a látogatók köny-
nyebben jutottak el a szalafői műemlék együttesnél lévő vásár-
ba és kulturális programokra. Őr Zoltán polgármester vasárnap 
este tartott gyorsértékelésében elmondta, hogy a nehézségek 
ellenére ismét egy jó hangulatú eseménnyel sikerült búcsúz-
tatni az idei rendezvénysorozatot. Az időjárás okozta kellemet-
lenségek ellenére a látogatók és a vásározók jó szájízzel távoz-
tak. Szerencse, hogy vasárnap már az idő is a jobbik arcát mu-
tatta, ez meg is látszott a látogatottságon. - Mivel az idén nem 
állt pályázati támogatás a rendelkezésünkre, és a rossz idő 
miatt a parkoló jegyszedéstől is eltekintettünk, csekélyke ne-
gatívummal zártuk a fesztivált. Emiatt azonban nem szomorko-
dunk, hiszen a vendégeink ismét elvitték mindenfelé a jó hí-
rünket, ami minden pénznél többet ér. Soha rosszabb Tökfesz-
tivált – összegzett a polgármester.                          kgy. 

A város önkormányzata benyújtotta a támogatási kérelmét a 
belügyminisztérium által nemrégiben kiírt szociális tüzelő-
anyag pályázatra. A minisztériumban legkésőbb október 30-ig 
elbírálják az igényeket. 5000 lakosnál kisebb települések ön-
kormányzatai igényelhetnek ilyen támogatást országosan 
mintegy hárommilliárd forint értékben. Ezúttal is kemény és 
lágylombos tűzifa, illetve barnaszén beszerzésére igényelhető 
vissza nem térítendő támogatás. A tárca az áfa összegét is áll-
ja. A város önkormányzata 46 m3 szociális tűzifára pályázott, a 
közel 60 ezer forintos önerőt és a szállítási költséget vállalja. 

Az önkormányzati képviselők által kiegészítésre került a Képvi-
selő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzata. A 
Vas megyei Kormányhivatal indítványára belekerült a szabály-
zatba az a passzus, amely arról rendelkezik, hogy a jegyzői és 
az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós 
akadályoztatásuk esetén hat hónap időtartamra a jegyzői fel-
adatokat az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal igaz-
gatási osztályvezetője látja el.             

A város alszeri részében a közvilágítási lámpák áthelyezéséről 
és bővítéséről is döntés született. A szeri út nyomvonala egy 
részen megváltozott, így a lámpák nem az utat, hanem a mel-
lette lévő mezős területet világítják meg. A tervek az áthelye-
zésről elkészültek, a munkák kivitelezésére két pályázat érke-
zett. A testület döntött a kivitelezőről, aki a munkát közel 1 
milliós értékben elvégzi.  

A korábban már sikeres pályázatnak köszönhetően az intézmé-
nyek napelemmel lettek ellátva. Az önkormányzat a következő 
lépésként, mint termelő beruházás, napelem park kiépítését 
tervezi. Az ehhez szükséges terület megvásárlásáról  döntött a 
grémium. Több olyan területet is megvizsgáltak, amely számí-
tásba jöhetett. Olyat kellett keresni, amely a nagyfeszültségű 
vezetékhez közel van. A Nemzeti Park területén rétet ilyen cél-
ra használni nem lehet, így csak szántóterület jöhetett számí-
tásba. Végül sikerült két olyan szántót találni, amelyek megfe-
lelnek a célnak, és amelyeket az önkormányzat megvásárol. Ha 
a napelem park mégsem valósulna meg, kár nem éri az önkor-
mányzatot, vagyona gyarapszik, mivel az ingatlan forgalomké-
pes értékét megtartja.                                        Kálmán György   

Önkormányzatunk háza tájáról 
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A témával kapcsolatos rengeteg egymásnak ellentmondó infor-

máció és a gyakran komoly indulatokat sem nélkülöző véle-

mény-nyilvánítások miatt célszerűnek éreztem összefoglalni és 

tényszerű tájékoztatást nyújtani a legfontosabb történésekről.  

Ahogy az köztudott, Őriszentpéter két háziorvosi körzet mű-

ködtetésében érintett. Az I-es számú körzet Kondorfa és Szala-

fő településekkel közös és területileg Galambosszer és Keserű-

szer lakossága tartozik ide. A körzet háziorvosa dr. Nagypál 

Judit.  

A II-es körzet Ispánk teleüléssel közös, ide Őriszentpéter fenn-

maradó lakossága tartozik területileg, azaz papíron. Fontos 

azonban kihangsúlyozni, hogy a területi lehatárolás inkább csak 

adminisztratív szempontból fontos (az OEP által kiadott műkö-

dési engedély szempontjából), az a lakosságra nézve semmi-

lyen kötelezettséggel nem párosul. Hiszen szabad orvosválasz-

tás van, azaz mindenki maga döntheti el, hogy melyik orvoshoz 

kíván tartozni, kihez „viszi” a kártyáját. Ezért van az, hogy a 

lakosságszám nem feltétlenül egyezik meg a kártyaszámmal, 

sőt, a gyakorlatban a két szám akár jelentős eltérést is mutathat. 

 

A II-es körzet háziorvosa 2013. december 31-ig dr. Aradi Er-

zsébet volt. Ezt követően fél év állt Aradi doktornő rendelkezé-

sére, hogy a praxisát értékesítse, de az időszak eredménytelenül 

telt el. Ezt követően Őriszentpéter és Ispánk önkormányzatai 

rendelkezhettek a praxissal, így az orvos keresés tovább folyta-

tódott a szokásos módon meghirdetett pályázat formájában, 

néhány érdeklődőtől eltekintve azonban nem akadt komoly 

jelentkező. 

A II-es számú körzet tehát 2014. január 1-e óta betöltetlen, 

helyettesítéssel ellátott. A helyettesítésre az I-es körzet házior-

vosát, dr. Nagypál Juditot kértük fel még 2013. novemberében, 

aki a megbeszélésen a szintén résztvevő orvos menedzsere ja-

vaslatával egyetértve vetette fel az egy orvosi körzetben történő 

gondolkodás lehetőségét. 

A helyettesítés ideje alatt a rendelési idő a helyettesítésre vo-

natkozó szabályoknak megfelelően 15 óráról 8 órára csökkent a 

II-es körzetben. A helyettesítés első évében teljes finanszírozás 

érkezett a II-es körzetre is, majd 2015-től egy csökkentett, 60%

-os finanszírozásban részesült a körzet, melyet a fenntartó ön-

kormányzatok átengedtek közvetlenül a helyettesítő orvosnak.  

 

Érdemi változást a II-es körzet ügyében 2015. augusztus 26-a 

hozott Kökönyeiné dr. Benczúr Barbara háziorvos látogatásá-

nak a formájában, aki a finanszírozási lehetőségek ismeretében 

tájékoztatott a pályázat benyújtási szándékáról. Doktornő pá-

lyázata 2015. szeptember 3-án érkezett be az önkormányzati 

hivatalunkhoz. A fejleményekről 2015. szeptember 9-én sze-

mélyesen tájékoztattam Nagypál doktornőt, aki ismét felvetette 

az egy körzetben történő működés szükségességét és kérte, 

hogy az ezt alátámasztó érveit vitassam meg a Képviselő-

testülettel, egyúttal kilátásba helyezte, hogy Kökönyeiné dr. 

Benczúr Barbara pályázatának elfogadása esetén Ő elmegy, 

mert úgy érzi, hogy ellehetetlenül a finanszírozási feltételek 

miatt.  

(Közérdekű adat lévén tájékoztatásul elmondható, hogy az I-es 

körzet finanszírozása 1.380.000 Ft/hó, a II-es körzeté pedig 

annak újbóli betöltése esetén minimum 1.100.000 Ft. Abban az 

esetben, ha a két körzet összevonásra kerülne, az egy körzetre 

az OEP tájékoztatása szerint 1.300.000 Ft/hó lenne a finanszí-

rozás az 1500 fő feletti lakosságszám miatt alkalmazandó deg-

resszív szorzó miatt, amely minden tényező figyelembevételé-

vel maximum 1.600.000 Ft-ra emelkedhet, tehát finanszírozási 

szempontból sem célszerű az egy körzetben gondolkodás, hi-

szen az sem biztos, hogy az új finanszírozás egyáltalán eléri a 

korábbi I-es körzeti finanszírozást.) 

 

Benczúr doktornő pályázatát 2015. szeptember 14-én tárgyalta 

Őriszentpéter és Ispánk Önkormányzata Együttes Képviselő-

testületi ülés keretében. Őriszentpéter Képviselő-testülete a 

pályázatot egyhangúlag támogatta, míg Ispánk testülete két 

héttel elnapolta a döntést.  

 

A döntés meghozatala szempontjából a leglényegesebb tények, 

érvek és lehetséges következmények az alábbiak voltak: 

A háziorvosi körzet betöltésével kapcsolatos egyeztetések 

során a II. számú körzet működésével kapcsolatosan 

felszínre kerülő problémák mielőbbi rendezést vártak.  

Az Őrségi Orvosi Ügyelet közismert működtetési bizony-

talanságainak megszüntetése szintén a praxis mielőbbi 

betöltését kívánja.  

Az eredménytelenül eltelt egy és háromnegyedév  is azt 

jelzi, hogy nincs értelme újabb jelentkezőre várni, 

mert közben objektív okokból lehetetlenülhet el a má-

sodik körzet.  

A legfrissebb hírek szerint a roppant kecsegtetőnek tartott 

6 – 10 millió Ft-os OEP pályázati támogatás ellenére 

az egész Magyarország területén lévő 244 betöltetlen 

háziorvosi körzetre 8!!!, azaz nyolc orvos pályázott 

mindösszesen.  

Kökönyeiné dr. Benczúr Barbarának az Őriszentpéter II-es 

számú körzetére benyújtott pályázata a kiírási feltéte-

leknek teljes mértékben megfelel, a doktornő a 

Háziorvostan szakvizsgáját kiválóan megfelelt minősí-

téssel tette le. 

Egyszerre négy település betegeit ellátni Ispánkon, Szala-

főn, Kondorfán és Őriszentpéteren hosszú távon sen-

kinek nem jó. Embert próbáló és nagyon komoly leter-

heltséget jelentő  feladat az orvosnak egy ekkora ellá-

tási terület, hiszen a legkiválóbb szakember sem tud 

ott lenni egyszerre két helyen. Ugyanakkor megnöve-

kedett várakozási időt és hosszabb sorban állást ered-

ményez a betegek számára. 

Egy orvosi körzet esetén a finanszírozás kedvezőtlenebből 

alakulna a mostaninál, azaz kevesebb pénzért lenne 

dupla annyi munka. 

 

További két fontos tényezőnek volt még jelentős befolyása a 

döntés meghozatalára: 

A lakosság részéről teljesen egyértelműek voltak a vissza-

jelzések: szükség van a két körzetre és nagyon várják 

már a betegek a második orvost. 

A szakma véleménye. Az ANTSZ szakemberei szintén 

teljes mellszélességgel a két körzet fennmaradása mel-

lett foglaltak állást a nagy ellátási terület és az elöre-

gedő lakosság miatt. Két körzetből egyet bármikor 

lehet csinálni, de egy körzetből kettőt utána már szinte 

lehetetlen. 

 

Az ülést követően levélben fordultam Ispánk Önkormányzatá-

hoz, melyben az őriszentpéteri döntés mögött húzódó érveket 

mutattam be és a következő, az ügy szempontjából nem elha-

nyagolható fontosságú körülményekre hívtam fel a figyelmet, 

egyúttal kértem a pályázat támogatását: 

Tekintettel a szabad orvosválasztás lehetőségére, Ispánk lakos- 
 

Háziorvosi körzetek ügye 



4  IV. évfolyam 3. szám 

 

Őri Hírek 

ságának érdeke egyáltalán nem, vagy ha mégis igen, akkor csak 
nagyon csekély mértékben sérül Benczúr doktornő pályázatá-
nak a támogatásával. Ellenben doktornő pályázatának elutasí-
tásával komoly mértékben sérül a tízszer nagyobb betegszámot 
képviselő Őriszentpéter - és a fent említett okok miatt hiszem, 
hogy vele együtt sérül - Ispánk lakosságának az érdeke is. 

 Végül 2015. szeptember 28-án Ispánk Község Önkormányzata 
is elfogadta Benczúr doktornő pályázatát a II-es körzet betöltet-
len álláshelyére. Sajnálatos eseményként Nagypál doktornő 
másnap írásban nyújtotta be a kérelmét a I-es körzet 
feladatellátási-szerződésének közös megegyezéssel történő 
megszüntetésére 2015. december 31-ei hatállyal, egyúttal fel-
mondta a II-es körzetre vonatkozó helyettesítési szerződését 
2015. október 31-ei hatállyal. Kérelmében indokot nem jelölt 
meg. Továbbra is bízunk benne, hogy Nagypál doktornő - aki-
nek orvosi szaktudását és a betegek iránti odaadását rendkívül 
nagyra értékeljük – megérti, hogy döntésünk egyáltalán nem 
ellene, hanem a lakosság érdekeit és az orvos érdekeit egyaránt 
figyelembe véve történt és meggondolja magát, hiszen mind-
annyian azt szeretnénk, hogy maradjon. Benczúr doktornő ér-
kezését és november 1-ei munkába állását pedig szeretettel 
várjuk!  
                Őr Zoltán polgármester  

Kökönyeiné dr. Benczúr Barba-
ra Zsuzsanna vagyok,  Kecske-
méten születtem, orvosi diplo-
mámat 2003-ban Semmelweis 
Orvostudományi Egyetemen 
szereztem meg. Már az egye-
tem megkezdésekor is családor-
vos szerettem volna lenni. Az 
egyetem alatt tudományos 
munkát végeztem Budapesten 
egy háziorvosi körzetben, 4 
éven keresztül mentorom veze-

tésével, aki a betegközpontú családorvoslásban a személyiségé-
vel példát mutatott. Tudományos munkánk több magyarországi 
városban tartott konferencián előadásra került, és a munkánk 
során szerezett tapasztalataimat a mindennapos munkámban 
hasznosítom. Az egyetem elvégzése után dolgoztam Budapes-
ten általános belgyógyászaton, majd egy pest-megyei község 
háziorvosi körzetében, idősek otthonában, háziorvosi ügyelet-
ben szintén Pest-megyében, majd a szakvizsgám megszerzése 
után Somogy- megyében központi ügyeletben,  és három tele-
pülés háziorvosaként. Számomra az orvostudomány széles 
spektrumán a családorvoslás több szempontból fontos. Ez a 
leginkább betegközpontú, a beteg teljes lelki, szociális és fiziká-
lis helyzetét figyelembe vevő gyógyítás. A családorvoslásban 
van a leginkább lehetőségünk a beteg és körülményeinek meg-
ismerésére. Nézetem és tapasztalatom szerint sokkal bensősé-
gesebb így az orvos-beteg kapcsolat, és sokkal eredményesebb 
a gyógyítás a betegek életkörülményeinek figyelembe vételével 
és a családjaik bevonásával. Kapcsolatom az Őrséghez nagyszü-
leimhez vezethető vissza, akik megmutatták az Őrség szépsége-
it körmendi származásuk révén. A család-orvosi hivatásom fon-
tos része és szándéka a helyi alapellátás fejlesztése a lakosság 
érdekében. Ehhez a későbbiekben szeretném a rendelőben 
rendelkezésre álló eszközöket bővíteni olyan diagnosztikus illet-

ve terápiás műszerekkel, amelyek segítenek a szív-érrendszeri 
betegségek rizikófelmérésében, másrészt pl. a mozgásszervi 
betegségek otthoni terápiájában illetve a  krónikus sebek ott-
honi eredményesebb gyógyításában. A betegségek gyógyításán 
túl fontosnak tartom a betegségek megelőzését. Ennek megva-
lósításához szeretnék a lakosság részére helyben néhány alap-
vető szűrővizsgálatot megszervezni, amelyek szakorvosi segít-
ség bevonásával a településeken is megoldhatóak, pl: bőr-
gyógyászati szűrővizsgálat, szemészeti szűrővizsgálat, urológia 
szűrővizsgálat. 
Mindennapi munkámban törekedni fogok a bizalom kiépítésé-
re, amely az orvos- beteg kapcsolat alapja, valamint a gyógyítá-
son keresztül szeretném  átadni azt a hitemet hogy a fizikai 
tényezőkön túl a mentális és lelki kiegyensúlyozottság az ép 
egészhez elengedhetetlen.        Kökönyeiné dr. Benczúr Barbara  

Nemrégiben elkészült az Őrségi Baráti Kar első stúdiófelvétele. 
Az 1982-ben megalakított kórus az Őriszentpéteri Művelődési 
Ház által fenntartott amatőr művészeti közösségként működik 
és a környék kulturális rendezvényein vállal aktív szerepet. Je-
lenleg Boldogh András zenepedagógus, karnagy vezeti az ének-

kart. A stúdiófelvétel a művelődési ház megbízásából a Mispro 
Produkciós Iroda készítette Gombás Endre vezetésével és Ziskó 
Olivér hangmérnök közreműködésével. A felvételeket a Pajta 
Bisztróban és a Katolikus műemléktemplomban készítették. A 
felvett énekszámok nagyon széles skálán mozognak, meglepe-
tés dal a népszerű Pokolgép együttes „Hol van a szó” című szá-
mának több szólamú feldolgozása, amely a You Tub-on is látha-
tó és hallgatható. A felvétel célja az volt, hogy a nagy múltú 
vegyes kar előadásait megörökítse, arról egy magas színvonalú 
CD, illetve DVD készüljön.  A felvett dalok közül egy az Őriszent-
péterről készült drón felvétel kísérő zenéjeként szolgál. Öröm-
teli hír még a kórus háza-tájáról, hogy elkészült a logójuk.         
                Kálmán György 

Az október 23.-i Nemzeti Ünnepünk alkalmából tartott megem-
lékezés október 22-én 16:30 órakor lesz a Művelődési Házban.  
A műsort az általános iskola diákjai és énekkara adják. A hagyo-
mányoknak megfelelően az ünnepséget koszorúzás követi. A 
református templomnál lévő Kitelepítettek emlékművénél és a 
település központjában lévő emlékműnél helyezik el a megem-
lékezés koszorúit és virágait.  
 
         

Október 23-i ünnepség 

Stúdióban az Őrségi Baráti Kar 

Bemutatkozik a doktornő 
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Feri atya 21 éven keresztül szolgálta az 

Őrségi katolikus híveket. Szülei és ke-

resztanyja ebben az időben haltak 

meg, akik az őriszentpéteri katolikus 

temetőben lettek eltemetve. 

Végakaratának megfelelően az volt a 

szándéka, hogy ő is szülei sírjára le-

gyen eltemetve. Ez történt augusztus 

27-én az őriszentpéteri temetőben. A 

temetés gyászmisével kezdődött, 

melynek főcelebránsa Dr. Veres András megyéspüspök volt. A 

szentmisén Egyházmegyénk sok papja celebrált együtt a fő-

pásztorral. A búcsúvételen nagyon sok hívő vett végső búcsút 

a náluk szolgáló lelkipásztortól: sokan jöttek Kondorfáról, Őri-

szentpéterről, Répceszentgyörgyről, Hegyfaluról, Sárvárról. A 

gyászszertartáson búcsúbeszédet mondott a hegyfalui, a 

répceszentgyörgyi világi elnök és az ökumené jegyében egy 

evangélikus lelkész. Az Egyházmegye papjain kívül búcsúzott 

Tőle két református esperes,  öt református lelkész és egy 

evangélikus lelkész. Feri atya ugyanis életében sokat tett az 

Őrségben és további plébánosi helyein az ökumené megvalósí-

tásáért. A gyászszentmisén részt vett két évfolyamtársa is, a 

búcsúbeszédben Dr. Gyürki László pápai prelátus - volt Őrségi 

kerület paptársa- aki annak idején temette édesanyját, édes-

apját és keresztanyját, a következőképpen méltatta Feri atya 

lelkipásztori tevékenységét: 

„Papnak pap a barátja. Elsősorban, akik egyidősek vele. Sok 
jó barátomból többen már elmentek az élet túlsó partjára. 
Most Beer Ferenc barátom kelt át az örök partokra. A Köz-
ponti Szemináriumban kezdődött barátságunk 1953-ban és 
töretlenül tartott itt a földön, de nem szakadt meg most 
sem, csak az élet körülményei változtak meg. 
Eljöttünk, hogy szentmisénkkel, imádságunkkal segítsük le-

tenni az emberi élettől elválaszthatatlan esendőség terheit. 

2008-ban volt aranymiséje. Ezen alkalomkor igyekezett Isten 
elé tenni életét és hálát adni a kapott kegyelmekért, papi 
szolgálatáért. Ez az év Szent Pál éve volt. a Nemzetek Apos-
tolának vezetésével igyekezett mindent megköszönni a Min-
denhatónak. 
Most földi élete végén ugyanezt teszi, hálát ad mindenért. 
Krisztus fáradhatatlan Apostola ezt üzente: „Legyetek az én 
követőim, amint én Krisztus követője vagyok.” (1Kor 11,1) 

A Galatákhoz írt levelében megemlékezik meghívásáról, elin-
dulásáról: „Amikor úgy tetszett annak, aki anyám méhétől 
fogva kiválasztott, nem hallgattam testre és vérre” (1,15).  
Ferenc testvérünk megköszöni Istennek a meghívást. „Nem 
ti választottatok engem, hanem én választottalak ki tite-
ket” (Jn 15,16). A hivatás Isten ingyenes ajándéka. Testvé-
rünk is sokszor elismételte a szentmise kánonjában: „Hálát 
adunk neked, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk 

neked”. Köszönetet mond azért, hogy 58 évig színe előtt 
állhatott és szolgálhatta őt. 

 
Mit kíván meghívottjaitól az Úr? Újra csak Pál apostol felel 

erre: „Úgy tekintsen ránk minden ember, mint Krisztus szol-

gáira, és Isten titkainak intézőire. Márpedig az intézőtől azt 

kívánják, hogy hűséges legyen” (1Kor 4,1-4-2) ez az első és 

legnagyobb követelmény: hűségben szolgálni meghívó Gaz-

dánkat. Ferenc paptestvérünk hűségesen végezte 58 éven át 

szolgálatát. Bérbaltaváron 2 évig, Nádasdon 6 évig, Őriszent-

péteren 21 évig, Zalalövőn 2 évig, majd utolsó állomáshelyén 

Répceszentgyörgyön és Hegyfalun nyugdíjazásáig.  

Aki ismeri ezeket a vidékeket, - főképpen az Őrséget, - tudja 
mit jelent vigyázni Isten népére. 
Kora reggel kerékpáron kimenni hittanórára két gyerek ked-
véért. Nádasdról Hegyháthodászra. Később télen-nyáron 
járni a nehéz őrségi utakat a szórványban a kis falvakban. 
Mindezt hűséggel, nagy hivatástudattal, sokszor a test gyen-
geségben. 

 
Ferenc testvérünk köszönetet mond Istennek, hogy szerető 
paptestvéreket kapott. Szeretettel emlékszem vissza a szép, 
de nagyon nehéz őrségi évekre az ott működő paptestvérek-
re. Nehéz idők voltak ezek. De minden héten találkoztunk: 
gyalog, kerékpárral, vonattal, később talán motorral, de min-
dig összejöttünk Őriszentpéter, Ivánc, Felsőmarác, Nagyrá-
kos, Szőce, Kercaszomor plébániájáról valamelyik paptest-
vérnél (Sajnos, ma már csak egy helyen van lelkipásztor Őri-
szentpéteren). A nehéz időkben mennyire szükségünk volt 
ezekre a találkozásokra: Egymást bátorítottuk, egymástól 
tanultunk és főképpen – újra csak Szent Pál szerint – egymás 
hitén megerősödtünk. 
Nagy örömet jelentett Ferenc testvérünk számára, hogy hí-
vei örömmel fogadták szolgálatát. Ő pedig szeretettel köze-
ledett a másvallású hívekhez is, jó kapcsolatot ápolt protes-
táns lelkészekkel elkötelezett híve volt az egység szolgálatá-
nak. 
Nagy örömmel és felkészültséggel végezte a lelkipásztori 
munka mellett a világi hívek felkészítését a Teológiai Tanfo-
lyamon, majd a Hittanárképző Főiskolán. Sokszor nagy áldo-
zatok árán végezte ezt a szolgálatot. Hallgatói nemcsak a 
kiváló szakembert látták benne, hanem a lelkipásztort is, aki 
valóban pásztorként közeledik feléjük. Növendékei főképpen 
ezt köszönik meg neki. 
 
Végére hagytam: megköszönni Istennek, hogy sok éven át 
együtt lehetett kedves szüleivel. Milyen nagy öröm volt szá-
mára, hogy amikor fáradtan hazaért, szülei fogadták és igazi 
otthont nyújtottak neki. Ő pedig széppé tudta tenni öregsé-
gük éveit. Az őriszentpéteri temetőben nyugszanak és várják 
a boldog feltámadást. Melléjük helyezzük most Ferenc test-
vérünket. 
 

Istennek különös kegyelme, hogy egy volt Őrségi plébánost 
magához hívott, s éppen a hetekben ajándékozott meg ben-
nünket azzal, hogy az Őrségből (Kondorfa) egy fiatalt hívott 
meg az Egyházmegye kispapjai közé.    
                                   Fehér Józsefné 

Búcsú Dr. Beer Ferenc atyától 
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  - Már a júliusban megtartott Szentpéteri Esték elnevezésű 
rendezvényünk sikere és fogadtatása is felülmúlta várakozása-
inkat. A siker és a hangulat csak tovább fokozódott az augusz-
tusi alkalommal, és ez visszaigazolja annak a döntésünknek a 
helyességét, hogy a 10 éves várossá válási évfordulónkat nem 
külsőségekben, hanem tartalomban, funkciókban és értékek-
ben kell ünnepelni. A 10 éves jubileum nemcsak a várossá vá-

lásról szól, hanem az őriszentpéteri és az őrségi mivoltunkról 
is, amely szétszakíthatatlan történelmi, morális és érzelmi kö-
telék az itt élő emberek között. Ez egy olyan stabil alapot szol-
gáltat, amelyre bátran lehet építkezni bármikor, ezért a Szent-
péteri Esték rendezvénysorozat elindításával letettük valami-
nek az alapjait. Erre már könnyű lesz építkezni a jövőben – 
mondta Őr Zoltán, Őriszentpéter polgármestere akkor, amikor 
a második alkalommal lebonyolított rendezvényt értékelte.  A 
hagyományteremtő szándékkal elindított program augusztusi 
állomása is, a már először is bevált forgatókönyv szerint zaj-
lott. Hét szeri csapat versenyzett különféle ügyességi játékok-
ban, volt főzőverseny és közös főzés, majd a vacsorát követő-
en késő éjszakában nyúló utcabállal zárult a nap. Újdonságnak 
számított a helyszínen verbuvált három gyerekcsapat verseny-
zése, valamint az eredményhirdetés előtti videózás. A város 
önkormányzata 1,4 millió forintot nyert a helyi értéktáras 
programban, melynek egy részéből  elkészült a városbemutató 
drónos felvétel. A több mint hatpercnyi videó anyagot most 
láthatta a nagyközönség. A vetítésnek nagy sikere volt, hiszen 
ilyen perspektívából nem nagyon látták még a településüket a 
helybéliek. A szerek versenyét ismét a Felső-égésszeriek csapa-
ta nyerte. A baksaszeriek Stu-Dinka névre keresztelt gárdája 
egy helyet előbbre lépve ezüstérmes lett, míg a Kovácsszer 
együttese a bronzéremnek örülhetett. Az önkormányzat jóvol-
tából a felnőtt és a gyerekcsapatok is komoly díjazásban része-
sültek. Különdíjat kapott a Stu-Dinka csapatának séfje, Gaál 
Csaba, aki most és júliusban is a legízletesebb ételt készítette. 
A mostani közös étket, amely a csülkös babgulyás volt, és 
amelyre mindenkit vendégül láttak, ismét Pintér László állítot-
ta elő. Ismét jól sikerült, „nagyot szólt” a Szentpéteri Esték 
programja. A helybélieken kívül a környékbeli településekről is 
érkeztek szép számmal érdeklődők, és a Hétrétország fesztivált 
látogató vendégek közül is sokan csatlakoztak az ünneplőkhöz.  
A Szentpéteri Esték ezzel nem fejeződtek be. Az önkormány-
zatnál gondolkodnak a folytatásban, meglepetéssel készülnek.                       
             Kálmán György 

Öt évvel ezelőtt rendezte meg először az Őriszentpéterért 
Egyesület a „Kulináris kavalkád” elnevezésű rendezvényét. A 
hagyományteremtő szándékkal útnak indított vidám családi-
baráti programnak azóta is nagy a népszerűsége. Az idei főző-
versenynek is az volt a lényege, hogy pörköltön és gulyáson 
kívül minden mást lehet főzni-sütni. A Kulináris kavalkáddal 
kapcsolatban Kovácsné Horváth Katalin az Őriszentpéterért 
Egyesület elnöke elmondta, hogy az idén szerepelt először a 
programban a házi sütemények versenye, és kísérő elemként a 
délutánt az a kispályás foci színesítette, ahol a lányok-
asszonyok és nősök-nőtlenek mérték össze a tudásukat. A vál-
tozás annyi volt, hogy az elkészült ételek zsűrizése és a vacsora 
után, akiknek bulizni támad kedve, azok csatlakozhattak a pol-
gárőrök ifjúsági napja alkalmából rendezett zenés estéhez, 
amelyet a helyi vendéglő teraszán tartottak.  A főzőversenyen 
12 csapat vett részt, az 1. helyezett a „Baromfi udvar és a kap-
pan” elnevezésű csapat lett, megelőzve a Rigó családot és a 
Beugrók csapatát. A győztes tejfölös, kapros csirkével vitte el a 
pálmát. A sütemények versenyében Pleva Vilmosné által készí-
tett szőrös pogácsa nyert. A gyerekek és felnőttek focimeccse 
7:4 lett.                                  Kálmán György 

Tavasszal Ausztriában voltak, most szlovéniai kiránduláson 
vettek részt az Őrség és Vidéke Élmény Klaszter  tagjai és part-
nerei. A pályázati támogatásból megvalósult tanulmányút célja 
az egyéb látnivalókon kívül most is az volt, hogy megismerhes-
senek parasztgazdaságokat, manufaktúrákat, tradicionális csa-
ládi vállalkozásokat. A kirándulók a felső-lendvai  vár megte-
kintése után ellátogattak Markisavciba Kodila Jankó vállalkozó 
telephelyére. A vállalkozó a Szlovén Kisipari és Vállalkozói Ka-
mara kisiparosa díjának nyertese, amelyet a 2014-es évben 
végzett tevékenységéért kapott. A Kodila Kft muravidéki sonka 
és egyéb hűskészítmények készítésével foglalkozik. Janko 
Kodila és felesége közösen vezetik az üzletet. Mintegy harminc 

alkalmazottjuk van, és a saját termékeiken kívül más gazdák 
portékáit is kínálják saját termék boltjukban. A klaszter tagjai 
tanulságosnak ítélték meg a rövidke kirándulásukat, amelyen 
olyan dolgokat is megtapasztalhattak, amelyeket itthon is ér-
demes alkalmazni.                   Kálmán György 

Másodszor is „nagyot szólt” Kulináris kavalkád 

Szlovéniába kirándultak 
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Őri Hírek 

Az Őriszentpéteri Általános Iskola 2015/2016-os tanéve a tör-
vénynek megfelelően szeptember 1-jén zökkenőmentesen 
indult.163 fővel kezdtük az iskolaévet. Ez kevesebb a tavalyi-
nál. A csökkenés fő oka, az előző évi 32 fős 8. évfolyam helyé-
be 15 első osztályos lépett. Sajnos az iskolaérettségi vizsgála-
tokon nagyon sok gyermek nem éri el 6 éves korában az iskolá-
ba lépéshez szükséges fejlettségi szintet. Az elmúlt években, 
évtizedekben tendenciaként jelentkezett, hogy a gyermekek 7, 
sőt néhány esetben 8 éves korukban érkeznek az első osztály-
ba. Volt idő, amikor értelem, beszéd és szocializációs szem-
pontból szinte minden 6. életévét betöltött tanuló iskolaérett 
volt. Felmerül a kérdés, mitől van a lassúbb fejlődés akkor, 
amikor a világ egyébként felgyorsult? Ki felel ennek a folya-
matnak a megállításáért? Van–e felelős ebben a helyzetben? 
Akkor, amikor a biológiai érés felgyorsult, a testi fejlődés nem 
kerül összhangba az értelmi fejlődéssel. Általános iskolába 
járnak 15-16 éves tanulók évismétlés nélkül. Tovább megyek, 
jó-e ez főleg akkor, mikor több középiskola képzése 5 éves. 20-
21 éves korban érettségiznek fiatalok. Ha egyetemre jut mikor, 
hány éves korban fejezi be? Mikor tud felelősen egzisztenciát 
és családot alapítani? Az a két-három év csúszás, amit kisgyer-
mekkortól számíthatunk az egész társadalmunk és a nagy 
„civilizáció” szüleménye és szerintem felelőssége. Szociológu-
sok, pszichológusok, terapeuták ismerik és hangoztatják az 
okokat, mégsem történik változás. Kedves kisgyermekes szülők 
és leendő szülők, pedagógus társaim, kérem Önöket állítsuk 
meg a folyamatot gyermekeink és a jövő nemzedéke érdeké-
ben! Legalább itt az Őrségben!    Horváth László Int. vezető 

Iskolánk szokásos őszi túráját szeptember 15-én, kedden tar-
tottuk. Az évek óta jól működő „Jeles napok a természetben” 
programsorozat első állomása az őszi túra. Az alsós és felsős 
tanulók mindig izgatottan várják ezt a napot, hiszen a hosszú 
nyári szünet után ez az első alkalom, amikor az osztályok 
együtt tölthetnek el egy kis időt az iskolapadon kívül. Megszo-
kott dolog, hogy az alsó tagozatos tanulók könnyebb útvona-
lon, de ugyanazzal a végállomással teljesítették a túrát. Az idei 
évben a végállomás a szalafői focipálya volt. A faliújságon elő-
zetesen meghírdetett témában – az Őrség kulturális és termé-
szeti értékei – készültek fel a tanulók. Minden osztály elkészí-

tette 5 állomásra a menetlevelét. Kora reggel minden tanuló 
izgatottan várta az indulást. Előkerültek a bakancsok, gumicsiz-
mák. Az időjárás kegyes volt hozzánk, egész nap tökéletes ki-
rándulóidő volt. Az indítóállomás feladatai után elindulhattak 
az osztályok. Útvonaluk a Szala mentén haladt, közben külön-
böző kihívásoknak kellett  megfelelniük. Őrségről szóló totó-
kat, teszteket kellett megoldani, közben ügyességi feladat szí-
nesítette a versenyt. A végállomáson puzzle-ből kellett kirakni 
néhány őrségi nevezetességet. Lugosi Arnold szalafői polgár-
mester úr jóvoltából a focipályán már várta a csapatokat a 
főzéshez szükséges tűzifa. Az alsó tagozatosok paprikás krumlit 
kaptak ebédre, a felső tagozatosok pedig osztályonként készí-
tették el a közösen hozott alapanyagokból a gulyást vagy pap-
rikás krumplit. Valószínűleg a szabadban megtett kilométerek, 
és az önmaguk által főzött étel is hozzájárult ahhoz, hogy min-
denki jól lakott, étel nem maradt a kondérokban. Az iskolában 
másnap értékeltük az osztályok teljesítményét. Díjaztuk az 
igényesen elkészített menetleveleket, és összesítettük az állo-
másokon elért pontokat. Ezek alapján a felső tagozatban a 
sorrend a következőképpen alakult. Első helyezett lett a 8. 
osztály, őket a 7. osztály követi, majd az 5. osztály, míg sereg-
hajtóként a 6. osztályosok végeztek. Minden tanuló kapott 
ajándékot, a menetlevél készítők külön díjazásban részesültek. 
Diák és tanár egyaránt jól érezte magát ezen a szép őszi na-
pon.                                Általános Iskola  

A többéves hagyományoknak megfelelően az idei tanévben is 
megszerveztük tanulóinknak a papírgyűjtést. Ez egy kiváló al-
kalom a gyerekeknek a vetélkedésre. Diákjaink napokkal ko-
rábban elkezdték gyűjteni az újságokat az őket körülvevő kör-
nyezetükben. Ezzel a tevékenységünkkel kapcsolódtunk az öko
- témahéthez, amely több elemből tevődött össze. Így például 
a komposztálás, a hulladék-újrahasznosítás (különböző játékok 
készítése technika órán, tablók készítése). Az 1 főre jutó papír-
mennyiség alapján kialakult versenyt a felső tagozatban a 6. 
osztályos tanulók nyerték meg. Részben, a papírgyűjtésből 
származó bevétel segíti a diákönkormányzat egész éves mun-
káját is.             Általános Iskola 

Papírgyűjtés az iskolában 

Feladatokkal teli őszi túra  

Gondolatok a tanévkezdés apropóján 
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Őri Hírek 

Az Őriszentpéteri Polgárőr Egyesület, Őriszentpéter települé-
sen törvényesen működő, lakossági önszerveződésű, a szilár-
dabb közrend és közbiztonság érdekében társadalmi bűn- és 
baleset-megelőzési, gyermek- és ifjúságvédelmi valamint kör-
nyezetvédelmi céllal megalakult polgárőr szervezet. Az egyesü-
letünk taglétszáma 18 főről 24 főre emelkedett az évek folya-
mán, és a Szerencsejáték ZRT-től kapott használt autó segítsé-
gével elkezdtük a bűnmegelőzési tevékenységünket. Az önkor-
mányzat biztosított számunkra egy irodát, amit pályázati pén-
zekből berendeztünk. A technikai eszközeinket is pályázatból 
és a tagdíjjakból fedeztük. A jól kiépített kapcsolatrendsze-
rünknek köszönhetően hamar elfogadtak bennünket és aktív 
civil egyesülete lettünk a városunk kulturális életének. Alapfel-
adatként a közrend közbiztonság védelme mellé felvettük a 
hagyományőrző rendezvények szervezését is, így minden év-
ben a májusfa állítás és májusfa döntés az egyesületük rendez-
vénye lett. Egyesületünk aktívan támogatja az idősek védelmét 
szolgáló cselekvési terveket, rendezvényeket. Fokozottan fi-
gyeljük városunk idős lakosságát, és rendszeresen szervezünk 
számukra bűnmegelőzési előadásokat, vetélkedőket. A part-
nerségnek helyben kell megvalósulni, ezért együttműködési 
megállapodást kötöttünk az önkormányzattal, iskolával, a pos-
tával, a szociális ellátó intézményekkel, a rendőrséggel, a taka-
rékszövetkezettel, helyi vállalkozókkal, mentősökkel, civil szer-
vezetek és az egyházak karitatív szervezetekkel, és az egyházi 
közösségekkel. Ennek a kapcsolatnak eredményeként bekap-
csolódtunk a város mindennapi életébe és aktív szereplői let-
tünk az együttműködő partnereink feladataiban és programjai-
ban.                                                                               Varga Sándor 

Az októberi hosszú hétvégén, 23-24-én, pénteken és szomba-
ton kerül megrendezésre a „…természetesen Őrség” öko kiállí-
tás és vásár. A kétnapos esemény helyi és kézműves termékek-
kel várja az Őrségbe látogatókat, ugyanakkor a szervezők a 
test, a lélek és a szellem különféle igényeihez szabott progra-

mokkal is készülnek. A helyszín most is az őriszentpéteri Ma-
lom Látogatóközpont lesz. Az első nap „Tudás, okulás, akarás” 
címmel az önkéntesség témájáról szóló előadássorozatot tart 
Kandikó Rita a nagyvázsonyi Fekete Sereg Egyesület munkatár-
sa, majd a Grundkert koordinátora, Kling Ferenc osztja meg 

tapasztalatait közösségi kert létrehozása és működtetése kap-
csán. Bérczes Dórának a Védegylet munkatársának a vezetésé-
vel az átalakuló közösségekről folytathatnak kötetlen beszélge-
tést az érdeklődők, majd betekintést nyerhetnek az egészséges 
életmód témakörébe Darab Ferenc kalauzolásával. A napot a 
népszerű Kerkabarka Színjátszókör előadásával zárják. A szom-
bat a „tekerők napja” lesz. A Malom Látogatóközponttól indul 
az őrségi kerékpáros körtúra, amely érinti a térség falvait, és 
bemutatja ezt a csodálatos tájat. Az esemény szakmai mentora 
a Teker Egyesület, vadonatúj kerékpárok az Őrség és Vidéke 
Élmény Klaszetrtől bérelhetők. Közben a vásár területén sokfé-
le mókára nyílik lehetőség kézműves foglakozásoktól kezdve a 
zöld mezős sportokon át egészen az íjászatig. A szombati prog-
ram a délutáni táncházzal zárul, ahol a Zala Együttes húzza a 
talpalávalót. A „…természetesen Őrség” öko kiállítással és vá-
sárral zárul az idei őrségi turisztikai szezon. Érdemes lesz felke-
rekedni és ellátogatni az Őrségbe. További információk az ese-
mény Facebook oldalán találhatók.                     Kálmán György 

2012-ben nyilvánosságra hozták az egyes országok általános 
boldogságát vizsgáló World Happiness Report indexet. Az 
Earth Institute gondozásában készült jelentésből kiderül, hogy 
Magyarország csupán a 96. helyet foglalja el. Egy tavaly közzé-
tett felmérésben Magyarország a legutolsó helyen állt – a ma-
gyaroknál a fejlődő országok lakói is boldogabbak!  Ennek 

nem kell így lennie, a boldogságra való hajlam egy megtanul-
ható képesség! 2015. szeptemberétől 10 hónapon át ingyenes 
Boldogságprogramunk erre szeretne megtanítani minden ér-
deklődőt, aki tenni akar saját – és ezzel családja, szűkebb és 
tágabb környezete – boldogságáért. Az országban közel 150 
Boldogság Klub működik, és 2015. augusztus 31-én megalakult 
az Őriszentpéteri Boldogság Klub is! Miben szeretne és hogyan 
tud segíteni a Boldogságprogram? A Boldogságprogram a pozi-
tív pszichológia tudományág kutatásaira épül. Lényege a sze-
mélyiségfejlesztés és a pozitív életszemléletre való képesség 
tanítása. Célunk nem az, hogy problémamentes életmodellt 
állítsunk a résztvevők elé, hanem, hogy vezérfonalat adjunk 
ahhoz, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, 
képesek legyenek hatékonyan megbirkózni a problémákkal, 
valamint a testi-lelki egészségmegtartás tényezőinek tanulmá-
nyozására kapjanak gyakorlati lehetőséget. A program civil 
kezdeményezés, a Jobb Veled a Világ Alapítvány hozta létre, 
politikai, vallási és minden egyéb hovatartozástól független. A 
program fővédnöke Prof. Dr. Bagdy Emőke. A klubvezető ön-
kéntesként vezeti a klubot, a klubtagok részvétele ingyenes. Az 
országban mindig ugyanabban időpontban, minden hónap 
utolsó hétfő estéjén gyűlnek össze a klubtagok. Minden hó-
napban egy konkrét boldogságfokozó gyakorlattal foglalko-
zunk. Szeptemberben a boldogságfokozó hála gyakorlása volt 
a téma, októberben az optimizmus gyakorlásával foglalkozunk. 
A programról, az országban működő klubokról, vezetőikről, a 
foglalkozások időpontjáról és témájáról részletesen lehet tájé-
kozódni a www.boldogsagprogram.hu weboldalon. Szeretettel 
várunk minden érdeklődőt a következő klub foglalkozásra 
2015. október  26-án, hétfőn 18 órakor az őriszentpéteri Kul-
túrházba!                     Infó — Boldogság Klub 

Boldogság Klub alakult 

Tíz éves a Polgárőr Egyesület 

Természetesen Őrség 

http://www.boldogsagprogram.hu/
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Hétrétország újdonságokkal 

Őri Hírek 

 

Tíz napig volt nyitva augusztusban az a virtuális ország, ame-
lyet Hétrétországnak neveznek. Őriszentpéteren és az Őrség-
ben az idén már 14. alkalommal fogadták a vendégeket a 
„nyitott porták nyíltszívű emberei”. Palya Bea fergeteges kon-
certjével kezdődött és szlovén nappal fejeződött be a prog-
ramsorozat, amely az idén igazán „nagyot szólt”. Sülyi Péter 
által vezetett szervezők már a korábbi években is bebizonyítot-
ták, hogy minden nehézség ellenére a „természetből a javát, 
művészetből a magvát” kínálják azoknak, akik ilyenkor ideláto-
gatnak. Látogatók pedig voltak bőven az idén. Főleg családo-
sok érkeztek szép számmal, ami nem is csoda, hiszen a progra-
mokat itt úgy állítják össze, hogy az a felnőttek mellett a gye-
rekeknek is nagy élményt jelentsen. Nem csak a nyitott porták 
érdekességei kötötték le a gyerkőcök figyelmét, a családi és 
gyermekeknek szánt programokon és műsorokon mindig telt 
ház volt. Ismét bebizonyosodott hogy nagyon népszerű műfaj 
Hétrétországban a színház. Jordán Tamás előadására pótszéke-
ket is be kellett tenni. A szabadtérre szervezett koncertek sike-
reihez,- mindamellett, hogy ebből is a javát kapta a nagyérde-
mű - hozzájárult az is, hogy időjárás ebben az esztendőben a 
szebbik arcát mutatta. Bár az országban ekkor több helyen is 
viharok dúltak, szerencsére Hétrétországot elkerülték a termé-
szet erői. Több újdonsággal is előrukkoltak a szervezők az idén. 
Az egyik ilyen volt, hogy a koncertek és a színházi előadások 
után közönségtalálkozókra került sor. Úgy tűnt, hogy ezeken 
az együttléteken nemcsak a nézők, hanem az előadók is nagy-
szerűen érezték magukat. A táncházas est is nagyon jól sike-
rült, egyedi jegye volt ez az idei programnak.  Újdonság volt 
még az is, hogy mind a tíz napon „Porták portékái” elnevezés-
sel helyi termékekre épülő vásár kísérte és színesítette a prog-
ramot, ahol helyi termelők által előállított lekvárokat, sajtokat, 
magolajokat és egyéb gasztronómiai ínyencségeket lehetett 
megkóstolni, valamint helyi kézművesek által készített, fafara-
gásokat, szőtteseket, fazekas termékeket lehetett megvenni.  
A nyitott porták az elmúlt évekhez hasonlóan nagy népszerű-
ségnek örvendtek. Ez a „műfaj” Hétrétország sajátossága, Sülyi 
Péterék találták ki, még 2002-ben. Sikerére jellemző, hogy az 
óta több helyen is próbálkoznak vele. A Magyar Nemzeti Vidék 
Hálózat támogatta a Hétrétország Fesztivált, hiszen vidéki ér-
tékeket mutatott be, azokat hangsúlyozta a tíz nap alatt.                                                                 
Kálmán György 

Őriszentpéter Város Önkormányzata közel másfél millió fo-
rintos támogatást nyert helyi értéktár létrehozására. A tele-
pülésről készült, és a Szentpéteri esték rendezvényen bemu-
tatott drónós felvétel ebből a támogatásból valósult meg. Az 
önkormányzat az Őri Hírek újság mellékleteként egy kutatási 
kérdőívet bocsát az olvasók rendelkezésére. A kérdőív segít-
ségével arra szeretnének választ kapni, hogy a városlakók 
szerint mi kerüljön be a helyi értéktárba. Természeti értékek, 
várostörténeti események, hagyományápolás témakörökben 
várják a válaszokat. Az eredményeket kiértékelés után az 
október 27-én megrendezésre kerülő helyi értéktár konferen-
cián mutatják be. A kitöltött kérdőíveket névvel, vagy név 
nélkül október 22-én 12 óráig kell bedobni a polgármesteri 
hivatal földszintjén elhelyezett urnába.           Önkormányzat 

A tavaly októberben megjelent Őri Hírekben az őriszentpéteri 
labdarúgócsapat őszi rajtjáról készült írás a „Régen látott gyen-
ge rajt” címet viselte. Sajnos az idei helyzet kísértetiesen ha-
sonlít az egy évvel ezelőttihez. Az előző pontvadászatban a 13. 
helyen végzett a gárda. Az őszi szereplés akkor is nagyon halo-
vány volt, csak a tavaszi hajrának köszönhetően sikerült előbb-
re lépni. Most is 9 őszi fordulót követően vontunk mérleget, 
ami csak 8 mérkőzést jelent, mivel a csapat már letöltötte sza-
badnapját. Sajnálatos dolog ugyanis, hogy a csoportot nem 
sikerült feltölteni, így minden héten van egy pihenős gárda. Az 
eddig lejátszott meccsek után 1 győzelem, 2 döntetlen és 5 
vereség áll az együttes neve mellett, ami 5 pontot jelent. A 13 
rúgott gól ellenében 17 kapott áll. A fenti mutatók a 13. helyre 
elegendőek. (Csak emlékeztetőül: egy évvel ezelőtt a 9. fordu-
lót követően 3 pontja volt a csapatnak és a 14. helyen állt, 9 
gólt rúgtak és 40-et (!) kaptak.) A helyzet tehát nem sokkal 
rózsásabb, mint korábban volt. Nyáron megerősítették az 
együttest, most több mint fél tucat megyei másodosztályú 
szintet megütő játékos áll a szakvezetés rendelkezésére. Ennek 
tükrében igen halovány ez a teljesítmény. A rajt pedig jónak 
volt mondható, hiszen a Körmend VSE elleni hazai döntetlen 
nem rossz eredmény az ellenfél játékerejének ismeretében. A 
Rábatótfaluban elszenvedett vereséget sem lehet felróni a 
csapatnak, mivel a csoport egyik bajnokaspiránsánál ki lehet 
kapni. A Rábagyarmat ellen kiábrándító volt a játék, pedig ezt 
a gyarmati gárdát simán lehetett volna verni. A pihenőnapot 
követően úgy tűnt, hogy összeszedték magukat a fiúk, Magyar-
szecsődön döntetlent értek el. Megnyerhették volna ezt a ta-
lálkozót, ha kevesebb energiát fordítanak reklamálásra. Em-
berhátrányban fejeződött be a mérkőzés, de még így is köze-
lebb álltunk a győzelemhez, mint a vendéglátóink. Ez után 
minden szurkoló bizakodva várta az Ivánc elleni hazai össze-
csapást, hiszen mikor máskor lehetne megszerezni végre az 
első győzelmet. Ha a Rábagyarmat elleni teljesítményt a kiáb-
rándító jelzővel illettük, akkor erre az összecsapásra 
„katasztrofális” szó a legmegfelelőbb. Az utolsó 20 percben az 
ivánciak keresztül rohantak a csapaton és elvitték a három 
pontot. A szarvaskendi vendégszereplésnek nem az Őriszent-
péter volt az esélyese, a 2-0-s vereség tisztes helytállásnak 
számít. Ez után következett az „év mérkőzése”. A szomszéd 
Bajánsenye elleni összecsapás. A bajánsenyeiek igencsak meg-
gyengültek a nyáron, a 42 gólt szerző csatárukat, a csoport 
gólkirályát is elvesztették. A mérkőzés egyértelmű esélyese az 
Őriszentpéter volt. Végül ebből sem lett pont, egy bődületes 
szabadrúgásgóllal a vendégek örülhettek a mérkőzés végén. Az 
elmúlt hétvégén aztán végre megtört a jég, Csörötneken sike-
rült megszerezni az első győzelmet. A lejátszott mérkőzések 
jegyzőkönyveit lapozgatva érdekes dolgot fedezhetünk fel. A 
csapat a 17 kapott góljából 11-t a meccsek utolsó harmadá-
ban, az utolsó fél órában kapta. Úgy tűnik, hogy egy óra játék 
után elfogy az erő. A kondíción edzéssel lehet javítani! A hátra-
lévő hat fordulóban négy nehéz ellenfél – Szakonyfalu itthon, 
Viszák idegenben, Téglagyár idegenben, Nádasd itthon - vár 
még a csapatra, csupán a Csákánydoroszló és a Rábahídvég 
elleni hazai találkozók tűnnek könnyebb falatnak. 8-10 pont 
megszerzése már bravúrnak számítana. Az utánpótlás gárdánál 
sajnos már az is nagy sikernek számít, ha egyáltalán ki tudnak 
állni. A Rábagyarmat legyőzésével szerencsére már nem állnak 
pont nélkül.                                                             Kálmán György                                                                       

Foci — Akárcsak egy évvel ezelőtt  

Kérdőív a helyi értéktárról 
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Őri Hírek 

Esős olimpia  

Az Őrség Határok Nélkül Egyesület és a Zala megyei Resznek 
település közös szervezésében ötödik alkalommal rendezték 
meg a „Parasztolimpia Határok Nélkül – Reszneki módra” elne-
vezésű rendezvényt. Az eseménynek a házigazdája a 2013-as 
év után ismét Őriszentpéter volt. Az olimpia az elmúlt időszak-
ban megjárta már az egyesülethez tartozó három kistérséget. 
Alapvető célkitűzés az volt, hogy a helyi LEADER közösség tele-

pülésein élők összemérhessék erejüket, tudásukat, találékony-
ságukat egy játékos vetélkedő keretein belül, új kapcsolatok 
szülessenek, térségi együttműködések alakulhassanak ki és 
mindezek mellett tartalmasan lehessen szórakozni versenyző-
nek és nézőnek egyaránt. A Parasztolimpia alapötlete a Leader 
akciócsoporthoz tartozó Resznek községé. Ők ezt minden év-
ben megrendezik, és szívesen segítenek az egyesületnek is a 
térségi program lebonyolításban. A határ közelsége miatt 
nemzetközivé nőtte ki magát az olimpia, de az idén még a fő-
városból is érkezett csapat. A szervezők elmondták, hogy eddig 
már 15 alkalommal rendeztek versenyt, - még Budapesten is a 
Magyar Vidék Napján - de még egyszer sem fordult elő, hogy 
az időjárás felborította volna az eredeti terveket. Az esős idő 
ellenére most is az eredetei formájában bonyolították le a ver-
senyszámokat, mert a játékosok vállalták, hogy szabadtéren 
mérik össze tudásukat. A csapatok kitartásának és lelkesedésé-
nek köszönhetően a mostoha időjárási körülményeket legyőz-
ték, és talán emiatt is sikerült olyan jóra és emlékezetesre az 
idei esős olimpia. A versenyek előtti megnyitó ünnepségen Őr 
Zoltán Őriszentpéter polgármestere, az Őrség Határok Nélkül 
Egyesület elnöke elmondta, hogy a rendezvény az egyesület 
emblematikus, arculati rendezvénye. A 49 települést tömörítő 
vidékfejlesztési szervezet az idei esztendőben hat nagyrendez-
vényt bonyolított le. Ezeket a megmozdulásokat igazságosan 

osztották el a három – lenti-i, szent-
gotthárdi és őriszentpéteri – kistérség 
között. Volt konferencia, gasztronómiai 
bemutató, fesztivál és más egyéb a 
rendezvények között. Igyekeztek úgy 
összeállítani a programokat, hogy azok 
értéket teremtsenek, értéket mentse-
nek. Hordozzanak olyan jegyeket, ame-
lyek jellemzik a térségben élő embere-
ket, kötődnek azok múltjához. A Pa-
rasztolimpiát Horváth Zoltán a Mező-
gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
Nyugat-Dunántúli Kirendeltségének a vezetője nyitotta meg. 
Bálaállítás, létrafutás, borszlalom, mocsárjárás és még több 
vidám versenyszám szerepelt a programban. A győztes végül a 
helyi Tritikálé csapata lett, megelőzve a polgármesteri hivatal 
„Polgár Jenő és a Hivatal” névre keresztelt gárdáját. A dobogó 
harmadik fokára az MVH kirendeltség „Taligahuszá-Rock” 
együttese lett. A versenyek után kulturális programok szóra-
koztatták a versenyzőket és a nézőket.           K.Gy.               

Az Őrség Határok Nélkül LEADER Egyesület megkezdte a 2014-
2020-as időszak térségi fejlesztéseinek előkészítését, a Helyi 
Fejlesztési Stratégia megtervezését. A LEADER egyesület szá-
mára rendelkezésre álló fejlesztési forrás a 2014-2020-as idő-
szakra kb. 380 millió Ft. Az egyesület által felállított Tervezést 
Koordináló Csoport 2015. október 7-én tartotta első csoport 
ülését, ahol a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának 
útmutatása alapján meghatározta a tervezés menetrendjét, 
főbb irányvonalakat. A csoport feladata a 2014-2020-as Helyi 
Fejlesztési Stratégia elkészítése, pályázati felhívások megfogal-
mazása az őriszentpéteri és a szentgotthárdi kistérség telepü-
lései számára.A Tervezést Koordináló Csoport tagjai: Őr Zoltán, 
Dr. Gábor László, Kocsis Zsolt, Győrffy Gábor, Bodonczi László, 
Bauer László, Kevy Albert, Györkéné Bognár Barbara. Ezzel 
párhuzamosan a térség szereplői körében projektötlet benyúj-
tási lehetőség került meghirdetésre, amelynek keretében  a 
térségi szereplők (civil, vállalkozók, önkormányzatok) a terve-
zői csoporthoz benyújthatják projektjavaslataikat és segíthetik 
a stratégia elkészítését. A benyújtott projektjavaslatokat az 
Irányító Hatóság által közzétett tervezési útmutató alapján a 
tervezői csoport tagjai megvizsgálják és megfelelőség esetén a 
projektjavaslat beépítésre kerülhet a stratégia célkitűzései 
közé. A 2014-2020-as Helyi Fejlesztési Stratégia fejlesztési fó-
kuszterületei közé tartozik a helyi gazdaság erősítése; az ön-
kormányzatok alapszolgáltatásainak kiegészítő települési szol-
gáltatások közösségi megoldásainak fejlesztése;  a vidéki szel-
lemi és közösségi élet fejlesztését, ismeretanyag átadását szol-
gáló programok, képzések, közösségi kezdeményezések, helyi 
társadalmi akciók támogatása; kulturális (beleértve az épített 
környezetet) és természeti környezet fejlesztése, a vidéki 
örökség megőrzése és fenntartható közösségi és/vagy gazda-
sági hasznosítása; a fiatalok helyben tartását és a betelepülést 
ösztönző fejlesztések, beleértve a lakhatást, valamint a mun-
kavállalást elősegítő programokat. A végleges Helyi Fejlesztési 
Stratégia várhatóan 2016. év elején fog elkészülni és legkoráb-
ban 2016. nyarán jelenhetnek meg LEADER pályázati kiírások.   

             Györkéné Bognár Barbara 

Helyi fejlesztési stratégia 


