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Karácsonyi gondolatok
„Jöjjetek, és lássátok Isten tetteit,
áldjátok, népek, a mi Istenünket! ”(Zs.66,5.8)

„Magasztalom az Urat teljes szívemből
Az igazak körében és a gyülekezetben.
Mert váltságot küldött az ő népének,
Örökkévalónak rendelte szövetségét.”(Zs.111,1.9)

A boldog, reményteljes várakozás beteljesül, a gyermeki izgalommal telt készülődés áldássá válik, mert az Úr életünk legnagyobb ajándékát – bűnbocsánatát, a
Megváltót - küldi el hozzánk, hogy szívünkbe békét, örömöt és szeretetet ültessen.
Az Evangélikus Egyházközség nevében kívánom, hogy az Úr Jézus –a kicsiny gyermek -vigyen minden otthonba igaz ünnepet: megbocsátó - szerető szíveket, simogató - ölelő kezeket, boldog arcokat, hálával telt – Istent dicsőítő lelkületet,
könnycseppet és mosolyt:
Szép szokás - melynek ma is sok otthonba eleget tesznek - hogy mielőtt az ajándékokat átadnák, meggyújtanak egy gyertyát, csillagszórót és elénekelnek egy-egy
szép karácsonyi dalt. Gyermekként és felnőttként is, láttam és tapasztaltam, hogy
ilyenkor sokak szemébe könnycsepp gyűlik, s az arcokra meghatott mosoly ül.
Könnycsepp és mosoly, mert a fenyőfa ünnepi fényeiben azokat az arcokat látjuk
akik a legfontosabbak nekünk! Könnycsepp és mosoly, mert az ünnep fényében
azok az arcok jelennek meg, akik kissé távolabb, saját otthonukban állnak a fenyő
mellett! Könnycsepp és mosoly, mert a gyertyafényben azok a drága arcok idéződnek fel, akik már itt – e földön nem ünnepelhetnek velünk! Könnycsepp és mosoly,
mert azok is eszünkbe jutnak, akik nem ünnepelnek, mert nincs hol, nincs kivel és
nincs miért ünnepelniük!
A díszesen kivilágított karácsonyfa mellett sok – sok arcot láthatunk, melyek
könnycseppet, mosolyt csalnak arcunkra: vidámságot, örömöt, nosztalgiát, együtt
érző bánatot lopnak szívünkbe.
Az arcokat megvilágító emberkéz alkotta gyertyák és villanyfüzérek mellé, most
rakjuk fel az isteni kéz által meggyújtott hit gyertyáit, hogy ez a fény megvilágítson
még egy arcot, a legfontosabbat: Krisztus ránk mosolygó arcát! Mert ha ez az arc
is felragyog, akkor igazi ünnepünk lesz. Bár könnycseppel és mosollyal teli, de a
megváltás és kegyelem bizonyosságával átjárt ünnepi könny és mosoly!
Kollerné Loós Zsuzsanna – evangélikus lelkész
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Az előző évekhez hasonlóan december elején volt a közmeghallgatás. Az eseményt a művelődési házban tartották. A fórum résztvevőit Őr Zoltán polgármester tájékoztatta az önkormányzat gazdálkodásáról, valamint a 2015-ös esztendőben
végzett munkáról. A város elöljárója egyebek mellett arról
számolt be, hogy jól festett az idei költségvetés, általában mindig volt tartalékja az önkormányzatnak, amely nagyobb pénzügyi mozgásteret biztosított számukra. Mára csupán a csatorna közműszolgáltatást korábban végző céggel vannak elszámolási gondjaik. A pénzügyi helyzet lehetővé tette ingatlanok
vásárlását, valamint önerős beruházások és fejlesztések lebonyolítását. A 2015-ös esztendő a jubileumok éve volt, 35 éves
lett az Őrségi Vásár, 35 éve alakult meg az Őrségi Baráti Kör, és
10 évvel ezelőtt nyilvánították Őriszentpétert várossá. A település polgárőrei is 10 évvel ezelőtt szerveződtek egyesületté.
Az eseményeket méltóképpen megünnepelték, és egy új nyári
programsorozatot, a „Szentpéteri Esték” elnevezésű rendezvényt is életre hívtak. Az év elején megalakult a helyi értéktár
bizottság. Az önkormányzat sikeresen pályázott helyi értéktár
felállítására. A polgármester sikertörténetnek nevezte azt,
hogy közel két év után sikerült betölteni az üres háziorvosi
státuszt és november elejétől újból két háziorvosa van a városnak. Továbbra is nagy népszerűségnek örvend a helyi termelői
piac. Mára már közel 30 árus kínálja portékáit a szezonban, és
a piac igazi idegenforgalmi attrakcióvá is vált. A következő év
tervei, és fejlesztései közt megemlítette a sárga ház felújításának tervét, a szabadtéri rendezvényeknek is helyet adó vásárcsarnok építését, a járdával ellátott gyalogos átkelőhely kialakítását és a régi orvosi rendelőknek helyet adó épület funkcióváltását. A megvásárolt ingatlanokkal gazdaságélénkítési terveik vannak. A beszámolót követően Kökönyiné Dr. Benczúr
Barbara háziorvos megköszönte az önkormányzatnak és a
helybéli embereknek a fogadtatást és a beilleszkedéshez adott
segítséget. Nagy tervekkel érkeztek, és a kezdeti nehézségek
sem szegték kedvüket. A lakosság részéről a háziorvos kérdés
megoldása, a csatornaszolgáltatás, az utak és a hidak állapota
szolgált témául. Kiss József örömtelinek nevezte, hogy sikerült
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ciós és javítási költségeken folyik a vita. Augusztusban az Energetikai Hivatal új szolgáltatót jelölt ki, amelynek a másik hozadéka, hogy mostanában három hónap számláit kapják meg az
emberek. Tudják, hogy ez nehézséget okoz, ám szerencsére az
új szolgáltató engedélyezi a részletfizetést. Az utak hibái fel
lettek mérve, azokon a szakaszokon, amelyek prioritást élveztek már megtörtént a javítás, most a többi következik. A parkban lévő padok és eszközök karbantartását a tavaszig, a turistaszezon elindulásáig elvégzik. A két fából készült gyaloghíd
hibáit a közfoglalkoztatási program segítségével szeretnék
kijavítani, és csúszásmentessé tenni azok felületét. K.Gy.

Házunk tája - Önkormányzati hírek
Az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal nemrégiben
szúrópróbaszerű adóellenőrzést tartott. Az adózáson belül
főleg az idegenforgalmi adóval foglakoztak az ellenőrzést végzők. Tóth Jenő a közös hivatal jegyzője elmondta, hogy a települési önkormányzatok a testületi üléseken kérték, hogy ez a
kérdés kerüljön napirendre. Az Őrségben az idei turistaszezonban sok vendég megfordult. A térségi nagyrendezvények, a
hosszú hétvégék vonzották a látogatókat. A képviselők sok
esetben úgy látták, hogy ez nem tükröződött az idegenforgalmi adó bevételben. Az első lépés, amit az ügyben tettek, hogy
fórumra hívták az érdekelteket, majd bevezettek egy új vendégkönyvet, amelyben jobban nyomon lehet követni a vendégjárást úgy, hogy a személyiségi jogok sem sérülnek. Az idén
azokat a szállásadókat, akiknél kicsi volt a forgalom, behívták
egy hivatali adóellenőrzésre, ahol összevetették a nyilvántartásokat. Több helyen találtak hiányosságokat, ezeket pótoltatták, és a befizetésekben jelentkező eltéréséket pótlólag befizették az adózók. Az ellenőrzés hatékony és eredményes volt.
Voltak olyan szállásadók, akiket megdicsértek a pontos nyilvántartásaik és a bevallásaik miatt, és voltak olyanok is, akiket
figyelmeztetni kellett arra, hogy ezt rendszeresen megtegyék.
A jegyző elmondta még, hogy az ellenőrzéseket a jövőben
ugyanilyen intenzitással fogják folytatni. Fontosnak tartotta
megjegyezni, hogy az idegenforgalmi adót nem a szállásadóknak, hanem a vendégnek kell megfizetni. Az új jogszabály úgy
rendelkezik, hogy a 18 év alattiak mentesülnek csupán ez alól.
A diákoknak és az időseknek adott kedvezmény megszűnt.

A képviselő testület a legutóbbi ülésén döntött arról, hogy a
korábbi közszolgáltatóval végeztetik a 2016-os évben is a szilárd hulladék elszállítását. A helyi önkormányzatokról szóló
törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó feladatok közé sorolja a szilárd
hulladék elszállítását. A város önkormányzata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött
szerződés útján biztosítja. Az önkormányzat még 2014-ben
pályázati felhívással keresett közszolgáltatót 5 évre a feladat
ellátására. Erre mindössze egy pályázat érkezett be, a Müllex
Közszolgáltató Nonprofit Kft-től egy éves időtartamú szerződés
megkötésére. Ez az egy éves szerződés 2015. december 31-vel
lejár, a közszolgáltató jelezte azonban, hogy a szerződést egy
évvel meghosszabbítaná. A képviselő testület úgy döntött,
betölteni a háziorvosi állást, és azt kérdezte, hogy milyen el- hogy a volt szolgáltatóval kötnek szerződést, így a 2016-os
számolási problémák vannak a korábbi szennyvíz közműszol- esztendőben is a Müllex végzi a szilárd hulladék összegyűjtégáltatóval. Siska Barnabás a szeri utakhoz csatlakozó zsák utak sét, elszállítását és ártalommentes elhelyezését.
K.Gy.
hibáira hívta fel a figyelmet, míg Hegyi József a parkban lévő
padok, és eszközök karbantartását sürgette. Őr Zoltán válaszában elmondta, hogy a volt csatornaszolgáltatóval a rekonstruk- Lapunk következő száma 2016. tavaszán jelenik meg.
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Október 23-i ünnepség
V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és
hungarikumokért felelős államtitkár, a térség országgyűlési
képviselője volt a szónoka az
október 23-i Nemzeti Ünnep
alkalmából tartott megemlékezésnek. Az ünnepi műsort az
általános iskola diákjai és énekkara adták. Az emlékműsort
követően az államtitkár lépett a
mikrofon elé és mondott ünnepi
beszédet. – „Avanti ragazzi di
Buda, avanti ragazzi di Pest”,
előre Budai srácok, előre pesti
srácok éneklik még ma is több tízezren ezt az indulót az olasz
Lazió futballcsapatának a szurkolói. Az 1956-ból datálódó dal a
magyar forradalom és szabadságharc hőseinek, a pesti srácoknak állít emléket, és az óta is hatalmas kultusza van. Azt, hogy
közel hatvan év után is ez a nóta szól a meccseken, mutatja azt
az elkötelezettséget, azt a döbbenetet, amit átélt a világ 1956.
október végi napjaiban. Miközben a politikusok tettetett lelkesedéssel, távolságtartással, néha összekacsintva kezelték a
helyzetet és érdekük volt a status quo fenntartásában, aközben az egész világ közembereinek a szimpátiáját nyertük el –
kezdte beszédét V: Németh Zsolt, majd szólt arról, hogy azokban a napokban valami csoda történt. A hosszú csendes félelem után, a béketűrést követően valami ősi erővel szakadt fel
az életösztön a magyarokból és szinte a semmiből lázadt fel
egy kis nemzet. Az elnyomók el akarták törölni a múltját és

valami homályos ideológiával lecserélni a történelmét, a tradícióit és a hitét. A forradalom az utca emberéé, a népé és az
ifjúságé volt, és futótűzként terjedt el az országban. – A nemzeti ünnep alkalmat ad arra is, hogy összegezzük azt, hogy a
sorsfordító napoknak mi a tanulsága. Azokban az élethelyzetekben lévő döntéseink segíthetnek-e ma bennünket – mondta az államtitkár, majd az aktuális politikai kérdésről a migráns
válságról ejtett pár szót. – Ha valami párhuzamot akarunk találni október akkori és mai napjaiban, akkor talán azt, hogy a
felszínen lévő vezetők mellett ott van a második nyilvánosság,
ott vannak a közemberek, akik velünk éreznek együtt, akik

egyre többet hallatják a hangúkat. Bízom abban, hogy amikor
a stadionban ismét felcsendül a dal, az nemcsak a pesti és budai srácoknak szól, hanem az európai kultúráért kiálló mai magyaroknak is, - fejezte be ünnepi beszédét V. Németh Zsolt. A
nemzeti ünnep alkalmából tartott megemlékezés része volt
még, hogy Fekete Lászlóné, az általános iskola igazgatóhelyettese nyugdíjba vonulása alkalmából kitüntetést vehetett át
Farkas Tibornétól, a körmendi tankerület igazgatójától. A kitüntetett életútját Horváth László iskolaigazgató méltatta:
Fekete Lászlóné tanítónő mögött több mint 43 éves munkaviszony áll. 1972-ben kezdte pályáját Rajkán. Itt egy évet dolgozott, majd Dunakilitin töltött szintén egy tanévet. 1974 óta
dolgozott az Őriszentpéteri Általános Iskolában. Szakmai munkáját igényesen, pontosan, végezte. Lelkesedésével, munkaszeretetével példát mutatott fiatalabb kollégáinak. 2004-től az
iskola igazgató-helyettesi feladatait látta el ugyanilyen elszántsággal. Kollégáinak példát mutatva az elsők között készítette el pedagógus portfólióját. Sürgölődött, szervezett, intézkedett. Szívügyének tekintette az iskolai élet zavartalan működését és egyre színvonalasabbá tételét. Nagyon sok vers és
mesemondó versenyre és seregszemlére készítette fel alsós
tanítványait. Pályázatok írásában és lebonyolításában is aktívan vett részt.
Az ünnepséget követően a református templom kertjében
lévő kitelepítettek emlékművénél és a város központjában
lévő emlékműnél koszorúzásra került sor.
Kálmán György

Értékeink, kincseink
„Őriszentpéter kincsei” címmel
projektzáró rendezvényre került
sor nemrégiben. Az eseményen
résztvevőket és az előadókat – Dr.
Zágorhidi Czigány Balázs történészt, Benczik Gyulát a Vas Megyei Levéltár ügyfél és kutatószolgálati csoportvezetőjét és dr.
Szentirmai Istvánt az Őrségi Nemzeti Park Természetmegőrzési Osztály vezetőjét - Őr Zoltán polgármester köszöntötte. A település
elöljárója a projekt ívének felvázolásaként elmondta, hogy helyi
értéktárak felállítását tűzte ki a
kormányzat. Őriszentpéteren az év elején megtörtént a helyi
értéktár bizottság felállítása és a grémium el is végezte munkáját. Felkutatták a település helyi
értékeit, és megvizsgálták, hogy
melyek azok, amelyek akár a megyei, akár a nemzeti értéktárba is
bekerülhetnek. Ezek közül az Őrségre jellemző szeres település
szerkezet már bekerült az országos értéktárba, de több dolog is,
mint az Árpád kori templom a
téglaégetővel, a református templom, a Szikszay Helytörténeti gyűjtemény, vagy éppen az egyedülálló muraközi lóállomány, eséllyel
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pályázik még. Időközben Őriszentpéter önkormányzata közel másfél millió forintos támogatást nyert helyi
értéktár létrehozására.
Ebből a
pénzből finanszírozták a kutatómunkát, a településről készült drónos
felvételt – amelyen a zenei alá festést az Őrségi Baráti Kar énekelte - és
vásároltak egy digitális fényképezőgépet, valamint egy GPS berendezést. A település történetéről és hagyományairól Dr. Zágorhidi Czigány
Balázs és Benczik Gyula, a természeti
környezetről és a fellelhető természeti kincsekről Dr. Szentirmai
István végzett kutatómunkát. A történeti és hagyományi hátteret vizsgálók egyöntetű véleménye volt, hogy a kutatási területet érdemes lenne kiterjeszteni az egész Őrség területére. Bíznak abban, hogy a most megkezdett munka az alapja lehet egy
nagyobb léptékű Őrség kutatásnak. Főleg azért, mert az Őrség
védjegy ma is jól cseng. Az előadók a „gyepürendszertől” egészen napjainkig tekintették át Őriszentpéter történelmét, kiemelve annak korábban és most is betöltött térségi vezető szerepét. A táj és természeti kincsek bemutatásakor számtalan
védett és csak az Őrségre jellemző állatot és növényt ismerhettek meg az értéktár konferencia résztvevői, azok különleges és
egyedi élőhelyeivel együtt. Mindkét területről számtalan olyan
dolog került felszínre, amelyek a helyi értéktárba kerülhetnek.
Mindenképpen meg kell említeni a város jelképévé vált sárga
házat, a régi őrségi vasút utolsó emlékéit, az egykori állomást és
a bakterházat, vagy az Árpád kori templomot övező erődrendszert. Ide tartoznak még többek közt az Őrségre jellemző vízlelőhelyek, a tókák, amelyekből csak a városban mintegy 170 lelhető fel.
K.Gy.

Iskolatörténeti kiállítás
„Az őriszentpéteri iskola 50 éve” címmel nyílt kiállítás az általános iskolában november közepén. Az esemény apropóját az
adta, hogy az intézmény felső tagozatos épületszárnyát, amely
annak idején gimnáziumnak épült, 50 évvel ezelőtt, 1965-ben
adták át. Az esemény vendégeit, köztük az egykori gimnazistákat Őr Zoltán polgármester köszöntötte:
Ha végig gondoljuk, hogy egyetlen esztendő alatt is milyen temérdek felvillanása van az iskolai életnek, akkor érezzük át igazán 50 év iskola történetének jelentőségét. Több ilyen felvillanásnak a fényét az egész országból is látni lehetett, amelyek
közül kettőt szeretnék ebből az alkalomból kiemelni. Az egyik
ilyen az 1963-tól 1970-ig tartó időszak, amikor gimnázium működött Őriszentpéteren. Nem véletlenül tartják úgy, hogy amelyik településen iskola van, ott élet van. Könnyen elképzelhetjük
ezek alapján, hogy egy gimnázium milyen mély nyomot hagy a
közösségi és a kulturális életben, nem beszélve a helyben tovább tanulás lehetőségéről, amely a hatvanas évek viszonyai
között még komolyabb fegyverténynek számított. Ehhez tegyük
még hozzá, hogy mindez itt, az akkor még zártnak számító térségben valósulhatott meg, hiszen az Őrség gimnáziumáról beszélünk. A másik ilyen fénycsóva a 2007-es év eredménye. A
felsőoktatási felvételi statisztika első helyezését az országos
ranglistán az Őriszentpéteri Kistérség érte el, amelyből számos
egyszerű következtetés vonható le a diákjaink kiváló felkészült-
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ségétől egészen a helyi iskolák nagyszerű alapozó, felkészítő
munkájáig. Engedjenek meg nekem még egy következtetést,
amely összekapcsolja egymással a két eseményt! Ez az eredmény ugyanis a napnál világosabban bizonyítja, hogy hamis és
mondvacsinált volt az az érv, amely a gimnázium bezárásának
egyik okaként a gyengébb tanulmányi eredményeket jelölte
meg. A másik bizonyíték pedig az, hogy az egykori gimnázium
diákjai mind példásan megállták a helyüket az életben. Három
okot is látok, amiért közülük ma ilyen sokan megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt. Az első ok, hogy az egykori gimnáziumi
tanulók nem csak remek emberek, de egy olyan nagyszerű közösséget is alkottak, amelynek tagjai 50 év után is kíváncsiak
egymás sorsára. A másik ok az Alma Mater, a hajdani iskola
szeretete; a harmadik pedig a szülőföld, Őriszentpéter és az
Őrség szeretete, amely intenzív és időtálló hívóerő.
Horváth László iskolaigazgató a kiállítást megnyitó ünnepi beszédében az intézmény múltjáról és jelenéről egyebek közt a
következőket mondta:
Minden kerek évforduló, kötődjön az kisebb vagy nagyobb közösséghez, eseményhez, megkülönböztetett figyelmet kap és
érdemel. Iskolánk felső tagozatos épülete idén lett 50 éves. Történelmi méretekhez viszonyítva 50 év nem túl hosszú, de egy
intézmény életében jelentős időszak. Ilyenkor célszerű számvetést készíteni, hiszen nem létezik jövő, múlt és jelen nélkül.
Adódnak olyan pillanatok az életben, amikor meg kell állnunk,
hogy a múltba visszatekintve, az átélt emlékekből erőt merítve
menjünk tovább. Az iskola tényszerű történetét a 2009-es alsó
tagozatos jubileum kapcsán és a mostani iskola történeti kiállítás alkalmával próbáltuk meg bemutatni. Az igaz, hogy a gimnázium jubileuma már két évvel ezelőtt lezajlott, azért az épület
50 éves évfordulója alkalmából ez az időszak is tiszteletet érdemel. Többek között én is szeretnék az elmúlt nehéz, de ugyanakkor szép 50 év történéseihez néhány gondolattal csatlakozni.
Nem lehetett könnyű feladat a 60-as években az intézmény vezetésének, az első igazgatónak, Daday Kornélnak és tantestületének a gimnáziumi képzés megindítása Őriszentpéteren. Bár a
gimnáziumi oktatás sem mentesült a korabeli politika szabta,
gyakran változó céloktól, az intézmény elsődleges feladata, az
őrségi emberek középfokú végzettséghez juttatása volt. A 60-as
évek elején ugyanis a párt és tanácsi elképzelésekben egyaránt
megfogalmazódott, hogy minden magyar állampolgár számára
lehetőség nyíljon a középfokú végzettség megszerzésére. A demográfiai hullám maximuma is hozzájárult az őriszentpéteri
gimnázium létesítéséhez. A megfelelő toborzó munka eredménnyel járt és 1963-ban elindult a gimnáziumi oktatás az akkori általános iskola épületében, majd 1965-re megépült a gimnázium egy típusterv alapján. Ez akkoriban egy csodálatos épület volt. Négy tanterem, egy fizika-kémia előadó, egy gyakorlati
terem, egy KISZ terem, igazgatóival, tanárival, szertárakkal,
gondnokival. Az intézmény, korát megelőzve közös igazgatású
Általános Iskola és Gimnázium lett. Sajnos a gimnázium történelmi mértékben tiszavirág életű volt, mivel 1970- ben egy hirtelen döntéssel megszüntették. Onnantól került az általános
iskolások birtokába az épület. Az 50 év alatt szinte felsorolni is
nehéz, azt a fenntartói struktúrát, amely irányította, igazgatta
az intézményt és biztosította a működés feltételeit. Ma a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, mint működtető és fenntartó irányítja iskolánkat. A tárgyi, infrastrukturális feltételek
változása következtében: 1976-ban megépült a tornaterem.
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2000-ben a kézilabdapálya világítást kapott. 2004-ben informatikai fejlesztés valósult meg 70 millió Ft értékben, 2005-ben
iskola felújítás (160 millió Ft az alsó tagozattal) 2013-14-ben
energetikai fejlesztés napelemek felszerelésével. A beiskolázási
körzetek időközben módosultak, ma 11 településről járnak ide
gyerekek. Sajnálatos, hogy a 80-as évektől a tanulólétszám 35
%-ra csökkent. Nem szeretnék ünneprontó lenni, de ez a tendencia nem rajzol fényes jövőképet. Az őrségi iskola jövője az
Őrség jövője is. Ehhez pedig ifjúságra, az ifjúságnak pedig
megélhetésre és helyből elérhető munkahelyekre van szüksége. Mire lehetünk büszkék, a huszonegyedik század Őriszentpéteri iskolájában? Arra, hogy iskolánkban nincs jelen a vandalizmus, a brutalitás, hogy diákjaink még köszönnek mindenkinek.
Büszkék lehetünk, hogy tanulóinkkal folyamatosan részesei
vagyunk a térség kulturális életének. Az ország minden iskoláját érintő kompetencia mérésen az elmúlt 12 évben mindig az
országos átlagon vagy fölötte teljesítettek. Tanulmányi és
sportversenyeken kiemelkedő eredményeket érnek el. Szeretik
a természetet, szervezett túrákon, osztálykirándulásokon és a
téli, illetve nyári táborozásokon megismerik szűkebb és tágabb
környezetüket. Továbbtanulóink jól megállják helyüket a középiskolákban. Ugyanilyen büszkék vagyunk rá, hogy az iskolai
közösségünkhöz tartoznak jelenleg is nyugdíjas kollégáink.
Büszke vagyok rá, hogy az előző normák iránt tevőlegesen elkötelezett munkatársakkal dolgozhatom. Az 50 éves iskolai
jubileumi ünnepségünk alkalmával, az itt, Őriszentpéteren huzamosabb ideig dolgozó, nagyszerű munkatársak életútját
állítom példaként, minden tanuló és pályakezdő fiatal elé. Kívánom, hogy őszinte örömmel ünnepeljenek, érezzék magukat
jól az őriszentpéteri iskolában!

A nagycsapat ,,nagy” találkozása

Babits Mihály: ,, Amint fogy, fogy a jövendő, egyre-egyre
drágább lesz a múlt.” Ez a közös múlt hozta össze az őriszentpéteri volt gimnazistákat november 21-én mind a 7 osztály
több mint 80 tagját.,,A nagy történeteket újra kell játszani”: a
gimnáziumi oktatás itteni hét éve nagy történet volt, és amíg
erre valaki emlékszik, a jövőben az is lesz. Hozadéka a mai
napig érezhető, hiszen az akkori kornak megfelelően a keletkezett szellemi tőke nagyrészt helyben maradt. Működése idején élénk kulturális élet zajlott (pl. országos Ki mit tud?- irodalmi színpad kategória II. helyezés; diákzenekar: Amorusz,
néptánc); eredményes sporttevékenység ( lány röplabda szakosztály megyei II. hely). A szervezés Őriszentpéter
monográfiájának ide vonatkozó része és Vörös tanár úr ,,spirál
füzeteinek” névsorai alapján történ, az idejáró 7 csoport
lelkes ,,osztálybizalmiaknak” dicséretes közreműködésével. A
lebonyolítást anyagilag támogatta az önkormányzat,
intézményei révén valósult meg a vendéglátás és a volt diákok
finanszírozásából, amelyből tárgyi emlék is született: emlékplakett (ifj. Tóth János népi iparművész alkotása). Virággal is
kedveskedtek a meghívott vendégeknek. Az emlékkiállítás minden eleme a közös múlt egy-egy morzsája. Mivel az idejárók
„egy lángot kaptak ápolásra, továbbadásra, gondozásra”Reményik S.- emlékeiket felelevenítették és osztályonként szót
kértek. Gyertyagyújtással emlékeztek azokra, akik időközben ,,elmaradtak” mellőlük. Ez a nap remélhetőleg bevonul a
jelenlévők szép emlékeinek sorába: - talán jó volt itt diáknak
lenni, lehetőséget kapni, - most jó volt itt együtt lenni, emlékezni. Hitem szerint mindenki egyéniségének megfelelően
tudott töltekezni, maradandó emlékeket magával vinni. ,, Az
Az ünnepi köszöntők után a jelenlévők megtekintették az isko- idő igaz, s eldönti ami nem az.” - Petőfi S. – Az idő tesz valamit
latörténeti kiállítást.
igazán becsessé, értékessé. Köszönet a megjelenteknek; a
segítő szervezők nevében is. Vörösné V. Gabriella nyug. Tanár

Volt egyszer egy gimnázium

Volt egyszer egy gimnázium Őriszentpéteren, amely 1963 és
1970 között közel 200 őrségi diáknak szolgált alma máterül. Az
1960-as évek elején párt és állami szinten fogalmazódott meg
az a gondolat, hogy mindenkinek meg kell adni a lehetőséget a
középfokú iskolai végzettség megszerzéséhez. Ekkor fogtak, az
akkor még nagyközségben középiskola szervezéséhez. Az
1963/64-es tanévben indult az első osztály az általános iskola
tantermében, közben elkezdődött a gimnázium építése. Ötven
évvel ezelőtt, 1965-ben adták át az új épületet, amely kimondottan erre a célra épült. Tulajdonképpen ez a félévszázados
jubileum adta az ötletet ahhoz, hogy szervezzenek egy olyan
nagyszabású öregdiák találkozót, melyre meghívják az egykori
őriszentpéteri gimnazistákat. Ez hét osztályt jelentett, amelyből négy itt is érettségizett. Erre a nem mindennapi eseményre
közel százan jöttek el, volt tanárok és diákok. A jelenlévők közt
köszönthették a gimnázium első igazgatóját, Daday Kornélt,
aki később tanácselnöke is volt Őriszentpéternek. Az öregdiákok előbb megtekintették egykori gimnáziumukban rendezett
kiállítást, a művelődési házban megkezdődött a találkozó. Itt
Vörösné Vadász Gabriella főszervező, ötletgazda köszöntötte
volt kollégáit, diákjait és a vendégeket, majd részletesen elmesélte, hogy a segítőivel hogyan sikerült tető alá hozni ezt a
rendezvényt.
Az Őri Hírek szerkesztősége boldog, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván!

Minden osztályból egy-egy öregdiák mondott rövidke köszöntőt. Gorza Katalin, Németh Erzsébet, Jancsó Márta, Horváth
Ildikó, Tolvaj Rózsa, Bita Klári és Fodor Judit által megfogalmazottakban közös volt, hogy mindnyájan megköszönték jelenlévő tanáraiknak a gimnáziumi éveket, és hangsúlyozták, jó volt
őriszentpéteri diáknak lenni. K.Gy.
Búcsúztassuk együtt az óévet!
Az Őriszentpéterért Egyesület Szilveszteri batyus bált szervez
december 31-én 19.00 órai kezdettel a Művelődési Házban. A
mulatságra szeretettel várnak minden városlakót! Részvételi
szándékot Kovácsné Horváth Katalin egyesületi elnöknél a
30/8684231-es telefonszámon lehet jelezni.
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Idősek köszöntése

November végén a művelődési házban került sor az Idősek
Napja rendezvényre. Az eseményre 65 év feletti városlakók
kaptak meghívást, közülük mintegy százan el is jöttek. Az ünnepségen Őr Zoltán polgármester mondott köszöntőt. – Megható és jóleső érzés köszönteni az idős embereket. Annak ellenére, hogy önök az ünnepeltek, mi vagyunk megajándékozva
ezekkel, a jóleső érzésekkel, és ezért nem tudunk eléggé hálásak lenni. Az, hogy az önök társaságában lehetünk,
valamennyiünket biztonságérzéssel tölt el, szeretetteljes környezetben érezzük magunkat, és ez nélkülözhetetlen a mindennapi életünkben. Ezekkel, az érzésekkel nemcsak a mai
napon, hanem az év minden napján gazdagabbak vagyunk –
kezdte mondandóját a polgármester, majd azzal folytatta,
hogy hagyománnyá vált, hogy az időseket az adventi időszakban köszöntik. A szeretet ünnepének, a karácsonynak a közeledtével méltóbb ünnepelni. Hagyomány az is, hogy ilyenkor az
elmúlt év legfontosabb eseményeiről tájékoztatják az idős
embereket. A polgármester elmondta, hogy a 2015-ös esztendő a jubileumok éve volt. 35 éves volt az Őrségi Vásár, és megalakulásának 35. évfordulóját ünnepelhette az Őrségi Baráti
Kör. Őriszentpéter 10 éve lett város, erről nem hivalkodva,
hanem egy új rendezvénysorozat beindításával, a „Szentpéteri
esték” programmal emlékeztek meg, amely nagy sikert aratott
a városlakók körében. Az iskolatörténeti kiállítás, valamint az
egykori gimnazisták találkozója pedig az 50 éves évforduló
tükrében zajlott le. A jövő tervei is szóba kerültek az ünnepi
köszöntőben. Őr Zoltán szólt arról, hogy a sárga épület felújítása, a vásártér kialakítása ugyanúgy a tervek közt szerepel, mint
a vadászati kiállítás hazatelepítése, vagy a csapadékvíz elvezetésének megoldása. Örömtelinek nevezte, hogy sikerült a II.
számú orvosi körzetet betölteni, és köszöntötte az eseményen
Kökönyiné Dr. Benczúr Barbara háziorvost, akinek lehetősége
nyílt pár szóban bemutatkozni a jelenlévők előtt. Vörösné Vadász Gabriella tanárnő, egykori vöröskeresztes aktivista az idős
emberek nevében megköszönte a Vöröskeresztes aktivistáknak és vezetőjüknek Dr. Szabó Gabriella gyermekorvosnak a
rendezvény megszervezését, az önkormányzatnak és intézményeinek pedig a szervezéshez a támogatást. Az ünnepség folytatásaként előbb levetítették a kisvárosról készült drónos felvételt, majd a színjátszók három egyfelvonásos vígjátékkal
kedveskedtek az időseknek. Ízletes estebéd, diszkrét poharazgatás, jóízű beszélgetés, zene tánc volt a további program az
őriszentpéteri idősek napján.
Kálmán György
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mára szimbolikus jelentéssel bír, és annak a gyászos emlékű
történelmi és földrajzi fogalomsornak a része, amelybe Mohács, vagy a Don-kanyar tartozik. A súlyos veszteségeket és szomorú emlékeket idéző fogalmon túl azonban Doberdó a magyar hadtörténelem egyik legfontosabb emlékhelye és egyúttal a magyar katonai helytállás és hősiesség jelképe is. Az előadók a vetítéssel összekötve erre világítottak rá, és mutatták
be a nagyszámú hallgatóságnak azt a vidéket, ahol a harcok
folytak.
Szentpéteri Liba Nap
Libás nap volt november 14-én szombaton. A Márton-napi
hagyományok köré szerveződő eseményt nem először rendezték. Akárcsak a korábbi években, a „Szentpéteri Liba Nap”
elnevezésű rendezvényt a művelődési ház szervezte a helyi civil
szervezetek és egyesületek közreműködésével. Aki Márton
napján nem eszik libát, az egész évben éhezni fog, tartja a népi
bölcsesség. Az hogy ez ne történjen meg, arról egész napos
libás programok gondoskodtak. Az események délelőtt 9 óra-

kor a libamustrával kezdődtek, majd 10 órától liba ételek készítéséhez fogtak a résztvevők. A napot a 17 órakor kezdődő zenés Márton-napi liba lakomával fejezték be. A menü: libaleves
és kemencében sült libacomb párolt káposztával és hagymás
törtburgonyával volt. A rendezvény helyszíne a művelődési ház
volt, ahová sokan ellátogattak ezen a napon.
Adventi délután

Adventi délutánt tartottak december 12-én, szombaton a művelődési házban. Az itt megrendezett vásáron az előző évek
hagyományaihoz hasonlóan karácsonyi dísztárgyakat, ajándékokat, kézműves portékákat, süteményt és szaloncukrot lehetett vásárolni. Lehetőség nyílt arra is, hogy kézműves foglalkozás keretein belül saját karácsonyi ajándékokat készítsenek a
résztvevők. Az ünnepi hangulatról ünnepi műsorral a Galaxy
Doberdo, a Hősök útja
Akrobatikus Rock and Roll tánccsoport, az Őrségi Baráti Kar,
„Doberdo, a Hősök útja” címmel tartottak előadást a művelő- Kovács Miklós gitáros és Csörnyi Ágnes énekes gondoskodtak.
dési házban még október közepén. Az I. világháborúban 1915.
Fotópályázat az épített környezetről
június 23-án az első isonzói csatával kezdődtek a harcok a doberdói térségben. A nyáron Szombathelyről indult egy kis cso- Még a nyár végén hirdetett meg fotópályázatot a Művelődési
port, emléket állítva az eseményeknek. Márkus Béla és Kozma Ház „Őriszentpéter épített környezete” címmel. A pályázók a
Gábor a csoport tagjai erről a túráról számoltak be vetítéssel témához kapcsolódó saját készítésű felvételekkel nevezhettek.
színesítve azt. Annak idején József főherceg a következőket Minden pályázó 10 előhívott és 10 digitális fényképet küldheírta: „Doberdó! … Fogalommá vált név s mégis azt hiszem leg- tett be. Méret és kikötés nem volt, ám az értékeléskor a feltöbben távolról sem sejtik, miért és milyen körülmények kö- bontás minősége számított. A beérkezett pályamunkákat Sizött vált azzá”. A fentiek tükrében Doberdo a magyarság szá- mon Attila fotográfus által vezetett zsűri, - melynek tagjai vol-

Művelődési Házban történt
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tak még Tóth László művész-tanár és Rimán Lászlóné alpolgár- ember 5-én tartotta az óvodai Szülői Munkaközösség hagyomester, - bírálta el. A pályázatra beérkezett legjobb alkotások- mányos Mikulás – bálját, ahol a nagyok és középsősök is szerepeltek. Az idén a szülők meglepetés boszorkatáncával kezdődött el a vigasság. A bál bevételéből támogatja a szülők közössége az intézmény karácsonyi játékvásárlását csoportonként
35. 000,-Ft-tal, amit ezúton is nagyon szépen köszönünk, így
sok szép ajándék kerülhet karácsonyfáink alá. Ezen felül, közös
erővel sikerül tavaszra megújítani udvari játékkészletünket. A
Fenntartók, az óvodai Alapítvány és a Szülői Szervezet
530. 900,- Ft. értékben vásárolt új mászó várat a gyermekeknek, aminek felállítása tavasszal történik majd meg. December
7-én érkezett meg hozzánk a Mikulás, csoportról – csoportra
járva látogatta meg gyermekeinket. Minden kisgyermek átveból nyílt kiállítás az elmúlt hétvégén a művelődési ház klubjában. A képeket papír alapon illetve digitális képkeret felhasználásával mutatják be. A megnyitó vendégeit Breszkócs Csilla,
az intézmény vezetője köszöntötte. Tőle megtudhattuk, hogy
nyolcan küldtek be fotókat a felhívásra, közülük hárman turistaként döntöttek úgy, hogy neveznek. Így érkeztek fotók kecskeméti és sárvári amatőröktől is. Tóth László művész-tanár
nyitotta meg a kiállítást, aki mondandóját azzal kezdte, hogy
ragyogó ötletnek bizonyult a pályázat meghirdetése, és létjogosultságát igazolják a paravánokon látott képek. Egyenként is
méltatta a pályázók alkotásait, majd kihirdette a győzteseket.
A zsűri az első díjat Karácsonyi Gábornak ítélte, Havas Márta
képeit a második, Tóth Jenőét a harmadik helyre rangsorolta.
A helyezettek díjakat, a résztvevők emléklapot kaptak. A kiállíhette megérdemelt mikuláscsomagját, ami senki számára nem
tás december hónapban megtekinthető, a képek felkerülnek
Őriszentpéter város honlapjára. A fotópályázatot és a kiállítás rejtegetett virgácsot. 2015. december 16-én lesz a karácsonyi
ünnepségünk. Minden csoport már lázasan készül a kis műsorrendezését a település önkormányzata támogatta.
K.Gy.
ral, (dalokkal, versekkel), apró meglepetésekkel a családnak. A
közös ünnepet a nagy fánál tartjuk, majd a csoportba visszaAz idei nevelési évet vidáman, tervekkel, elképzelésekkel telve térve várja a meglepetés óvodásainkat, bölcsiseinket. Végül
indítottuk el 3 csoportban (egységes Mazsola csoport, Katica – szeretném megragadni az alkalmat, hogy a Katica Óvoda –
középsős csoport, és Maci – nagycsoport) 64 kisgyermekkel. Új bölcsőde gyermekei, dolgozói nevében békés, boldog karácsogyermekeink, egy kicsit pityeregve, meghatottan, bátortalanul nyi ünnepeket, és egészségben gazdag új esztendőt kívánjunk!

Katica Óvoda

lépték át óvodánk küszöbét, de mostanra már szívesen, mosolyogva érkeznek. A régiek a hosszú szünet után nagy örömmel
vették „birtokba” a csoportokat, játékokat, és nagyon örültek
egymásnak is. Nagy volt a nyüzsgés, forgás, mindenki kereste
helyét, barátját, a régi megszokott játékát. A továbbiakban a
szürke hétköznapok sem voltak azért olyan szürkék. Elindítottuk a Maci csoportban a Nemzeti Parkos programokat, amit
nagyon lelkesen és szívesen fogadtak a gyerekek. Kisebb –
nagyobb túrákat is tettek a nagyobbak, megismerve szűkebb
hazájukat, kisvárosunkat, és ellátogattunk a tűzoltókhoz is. A
zalaegerszegi Griff bábszínház előadásaira bérletet vásároltunk, érdekes előadásokat láttunk eddig két alkalommal. Az
idén is békességben, jókedvben készült intézményünk az év
legszebb ünnepeire, a mikulásra és karácsonyra. Hagyományainkhoz híven felállításra került a lelkes apukák segítségével a
karácsonyváró nagy fánk és betlehemünk a zsibongóban. Dec-

Babosné Hajós Marietta Tünde Óvodavezető

Sikeres évet zártak a lánglovagok
Az elmúlt hétvégén tartott összejövetelükön értékelték a 2015
-ös év eredményeit az őriszentpéteri önkéntes tűzoltók.
Zsigovits Józsefné egyesületi elnök köszöntötte a vendégeket
és a tagságot. A megyei igazgatóságot Fritz József küldött, az
ivánci egyesület vezetője képviselte. Az elnök asszony beszámolójában sikeresnek nevezte az elmúlt esztendőt. A tűzoltók
tíz riasztáshoz vonultak, melyek közt tűzesetek, fakidőlések,
karambol, internet kábelszakadás és gázcsonk rombolás volt.
Szakszerűen és gyorsan történtek a beavatkozások. Sikeres
pályázataiknak köszönhetően a felszerelésük gyarapodott, és a
kor színvonalának megfelelő. A kötelező szakmai feladatokon
túl rendszeresen résztvevői voltak a városi rendezvényeknek.
Nagy erőkkel segítették az Őrségi Vásár és a Tökfesztivál rendezését, de a kisebb eseményeken is ott voltak. Többször hívták őket szomszédos településekre, ahol a mentősökkel közö-
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sen tartottak mentési gyakorlatokat. Az iskolások és az óvodások számára bemutatókat szerveztek, és részt vesznek a gyermeknapi ünnepségeken. Az idei esztendőben is Mikulás csomaggal lepték meg a tűzoltók gyermekeit. Jó kapcsolatot ápolnak a szomszédos ország, Szlovénia önkéntes tűzoltóival. Részt
vettek a megyei tűzoltószövetség rendezvényein, továbbképzésein. Az önkéntesek a Rábavölgye mentőcsoporthoz tartoznak, a közös gyakorlatokon képviseltették magukat, és rendszeresen megméretették magukat a járási és megyei tűzoltóversenyeknek. A jövővel kapcsolatban Zsigovits Józsefné elmondta, hogy továbbra is figyelemmel kísérik a pályázatokat
és ezek segítségével tovább folyik a felszereléseik újítása.
Gondként jelentkezik, hogy a matuzsálemi kort megért tűzoltóautójuk egyre többször meghibásodik, megérett a cserére. A
következő esztendőben komoly feladat vár az önkéntesekre.
Azt tervezik, hogy önálló beavatkozású egységként végezhetnek majd tűzoltást, ha az alapfeltételeknek megfelelnek. Ezért
már három fő levizsgázott tűzoltás vezetésből. Fritz József elmondta, hogy lesznek a következő évben is pályázatok, remélhetőleg találnak majd olyat is, amelyikkel az elöregedett tűzoltóautó cseréje megoldódik. A szövetségben tisztújítás várható,
várják a tagság ötleteit. Zsigovits Józsefné a gyűlés végén még
arról szólt, hogy lett volna egy kuriózuma is a mai összejövetelnek. Hivatalos volt, - sajnos nem érkezett meg – a rendezvényre az a lenti házaspár, akik még októberben egy érmét
juttattak el a lánglovagoknak. A hobbi kincskeresők egy erdő-

ben leltek rá az éremre,
amelyen gondos tisztogatás után az volt elolvasható, hogy azt 1892ben adták ki az Őriszentpéteri Önkéntes Tűzoltó
Egylet megalakulásának
10. évfordulója és a
zászló
szentelésének
emlékére. Az ereklyét
gondosan őrzik, hiszen a
133 éves múltra visszatekintő egyesület egyik
legbecsesebb emléke. A
házaspárnak egy későbbi alkalommal egy ajándékkosárral köszönték meg az érmét (képünkön)
K.Gy.
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Virággá változtak a levelek
Az októberi hosszú hétvégén tartották meg a Természetesen
Őrség öko kiállítást és vásárt a Malom Látogatóközpontban. Az

Őrségi Teleház által rendezett kétnapos eseményt, akárcsak
tavaly, az idén is V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár, a régió országgyűlési képviselője nyitotta meg. Jobb helyet nem is találhattak volna a megnyitónak a szervezők, jegyezte meg az államtitkár utalva arra, hogy egy hungarikumot kínáló és bemutató stand előtt mondhatta el megnyitóját. – Az emberek érdeklődése a környezettudatosság felé fordul. Azok, akik ezt
vásárral, kiállítással, tájékoztató előadással, vagy éppen játszóházzal teszik, a leghatékonyabban szolgálják az ügyet. A Természetesen Őrség rendezvény ilyen, hiszen az öko teregetés
elnevezésű eleme a hulladékgazdálkodásra, a kiállítás a klímaváltozásra, a vásár pedig a természetes módon előállított helyi
termékekre irányítják rá a figyelmet – mondta egyebek mellett
az államtitkár, majd befejezésül megjegyezte, hogy az Őrséget
ilyenkor szereti a legjobban, mert ilyenkor a legszebb, hiszen
„az ősz a második tavasz, amikor minden levél virággá változik”, idézte Albert Camus-t. Sülyi Péter a Malom Látogatóközpont vezetője arról beszélt, hogy egy régi rendezvényt keltettek életre azzal, hogy a tavalyi évet követően az idén ismét
megrendezték a Természetesen Őrség kiállítást és vásárt. - A
cél a természetesség volt, ennek jegyében bármi, ami őrségi és
helyi termék. Ezek megfogható helyi értékek, a nyelvi értékek
viszont nem azok, így az idei évben azzal is megpróbálkozunk,
hogy a tájnyelvet mennyire értik a gyerekek, ez az érték menynyire átmenthető – mondta a Teleház vezetője. Részben a
hosszú hétvégének, részben a jó időnek is köszönhetően rengetegen keresték fel a látogatóközpontot. Több mint harminc
árus kínálta a vásárban profil tiszta portékáit. A Benczik Pincészet a zalai borvidék különlegességeivel mutatkozott be. A
tulajdonos Benczik Ferenc elmondta, hogy az általa meghonosított és házasított borokkal érkezett. Először vesz részt az eseményen, általában a pincéjében kínálja a borait, de szívesen
tesz eleget az ilyen felkéréseknek. A veleméri Soós család
standján olyan finomságokat lehetett kóstolni, és vásárolni,
mint a kemencében sült házi rozsos kenyér, őrségi hőkőn sült
perec, darált tökmagból készült lekváros rolád, köleskásás málé, vagy éppen hajdinalisztből készült palacsinta körte- és baracklekvárral. Az első napon mindenük elfogyott, szombaton
éjjel kettőig sütöttek, hogy reggel újból friss árúval várják a
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vendégeket. Az ehető és iható dolgokon kívül a természetes
anyagokból készült termékek széles repertoárját kínálták a
vásárban. Használati- és dísztárgyak, ékszerek, kozmetikumok
voltak fellehetők. Budapestről érkező fiatalok – Kiss Csilla,
Gódór Kinga és Bíró Krisztián – elmondták, hogy az őrségi kirándulásukat fejelték meg azzal, hogy ellátogattak a malomba.
Kezükben házi kecskesajttal, langallóval és rétessel igencsak
pozitív véleményt formáltak meg az eseményről. A „tekerők
napján” szombaton mintegy hetven biciklis indult felfedezni az
Őrséget egy kerékpáros körtúra keretein belül. A kiállítást és a
vásárt a bajánsenyei színjátszók bemutatója, és a Zala együttes
táncháza színesítette, ugyanakkor a test, a lélek és a szellem
különféle igényeihez szabott programokkal is készültek a szervezők. Az önkéntesség témájáról, közösségi kertek létrehozásáról, átalakuló közösségekről, egészséges életmódról hallgathattak előadásokat az érdeklődők. A Természetesen Őrség öko
kiállítással és vásárral zárult tulajdonképpen az idei turistaszezon a térségben. A látogatottság a szervezőket igazolja, jó döntés bizonyult újjáéleszteni ezt a rendezvényt. Érdemes volt
felkeresni az októberi hosszú hétvégén az Őrséget.
Kgy.

Adventi kirándulás Pozsonyba
A Művelődési Ház Advent első vasárnapjára kirándulást szervezett Pozsonyba. Nagy érdeklődés követte hirdetésünket,
szinte négy nap alatt elkeltek a férőhelyek. Végül 49-en indultunk, kicsik és nagyok, kis gyerektől a 80 évesig. Az első programként busszal jártuk a várost, miközben hallgattuk Pozsony
történetét, a magyarok történelmét. A buszos városnézés során megtekinthettük Pozsony azon nevezetességeit, melyek a
történelmi belvárostól kissé távolabb esnek. A kb. 1 órás út
során gyönyörű, szépen felújított, valamint az újonnan épült,
szimbolikus nevezetességeket láttunk. Jártunk az ún. milliomos
negyedben is, ahol a főváros közel fél milliós lakosságának
elitje, krémje, hírességek és hírhedt maffiatagok kacsalábon
forgó villáit is megnézhettük. A vár oldaláról aztán láttuk a
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zsony történelmi belvárosában végigjárva a magyar királyok
koronázási útvonalát, amelyet 178 darab rézkorona jelez a
macskakövek közt, nem volt olyan utca, hogy ne hallottunk
volna egy-egy magyar vonatkozású épületről, szoborról, vagy
valamilyen érdekes, humoros történetről, amely magyar történelemhez kapcsolódott. Ami persze természetes, hiszen Szlovákia 1918-ig, Csehszlovákia megalakulásáig Magyarország
része volt. Pozsony, mint koronázó város, rengeteg kiváltságot
élvezett a múltban. Mária Terézia királyné hosszú heteket,
hónapokat töltött a városban. Az ő közelében szerettek volna
minél több időt tölteni a magyar nemesi családok, köztük a
Batthyányak, a Zichyk, az Erdődyk, ezért szebbnél-szebb kastélyokat, kisebb palotákat, villákat építettek, ennek köszönhetően virágzott fel Pozsony városa. Az épületek nagyon szépek,
elsétáltunk a Prímás-palota, a Szlovák Nemzeti Színház, a Vigadó és amellett az épületegyüttes mellett, ahol 1802és 1848
között a magyar
országgyűlés összeült. A középkori várba négy
kapun keresztül
lehetett
bejutni, egy, a
Mihály-kapu
maradt fenn.
Közvetlenül a
Mihály-torony alatt rajzoltak néhány évvel ezelőtt egy „arany
kört”, az úgy nevezett nulladik kilométert az aszfaltba, amelyen a világ 29 fővárosa és Pozsony távolsága látható. Az egyetemisták és az érettségizők között az a mítosz kering, mely
szerint a fontos vizsgákat csak akkor lehet teljesíteni, ha átmegyünk a kapu alatt anélkül, hogy egyetlen szót is szólnánk.
Ezért aztán sok tanuló és hallgató zarándokol el a Mihálykapuhoz… Megnéztük a 14. századból származó Szent Mártondómot is, ahol 1563 és 1830 közt az Osztrák–magyar Monarchia koronázó templomaként 11 Habsburg-házi királyt és 8
királynét ültettek trónra. Ebben a templomban találták meg
egyik legrégibb írásos emlékünket, a Halotti beszédet is. A
városnézés után szabadprogramunk volt a vásár helyszínein. A
Főtéren és a Ferenciek terén kereken 100 standon kínálták a
hagyományos szlovák karácsonyi ételeket és italokat. Volt
olyan is, amelynek hallatán borsozott az ember háta. Árultak
kisebb kézműves csecsebecséket is, ahogy mondják, csak az
odalátogatók kedvéért, mert a szlovákoknál az adventi vásár
inkább a társas összejövésekről, baráti beszélgetésekről szól.
Ínycsiklandozó illatok töltötték be a tereket. Fények, zeneszó.
Mindenhol emberek, a gyerekek két ideiglenesen felállított
jégkorcsolyapályán koriztak. Mindenütt falatozó, forralt italokat kortyolgató, ráérősen beszélgető emberek. Késő délután, a
sok-sok apró csillogó fényfüzér alatt visszasétáltunk a Duna
partra, és sok színes történettel gazdagodva, jóleső elégedettséggel indultunk el hazafelé.

Duna másik oldalát is, ahol panelrengetegben élnek az emberek, akkora háztömbökben, hogy Őriszentpéter lakossága kétszer beleférne. Láttuk a Dunán átívelő pozsonyi öt hidat, a
folyón kikötő hatalmas luxushajókat. Hallottunk arról, hogy a
városnak nincs ivóvize, vezetéken juttatják el a családoknak a
Kissné Farka Zsuzsanna—Györke Diána
vizet, mert az ottani annyira szennyezett, hogy fogyasztásra
alkalmatlan. A pozsonyi vár impozáns épületegyüttese gyönyöŐri Hírek
rűen felújítva, a Duna szintje felett egy 85 méter magas domŐriszentpéteren élők lapja Megjelenik : negyedévente Kiadja: Őriszentpéter
bon áll. A várat többször átépítették, a legnagyobb változáson Város Önkormányzata Szerkesztőség: Kálmán György, Őr Zoltán, Őr Péter,
Mária Terézia uralkodása alatt ment át. A vár Korona- Kemencei Ilona, Cím: Őriszentpéter,Városszer 106. Tel: 94/548-050 Nyomdai munkák: VASPRINT Kft.
tornyában őrizték a magyar királyi koronázási ékszereket. Po-
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Kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag boldog új évet kívánunk!

Őriszentpéter Város Önkormányzata

