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Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte 

Húsvét örömében Jézus megmutatja a Mennyei Atya irgalmas szeretetét.  

Jézus itt a Földön járva tanításával, csodáival tanítványit fokozatosan vezette be ennek a mérhetetlen szeretetnek a meg-

látásába, megértésébe, formálta szívüket, lelküket. Nagypénteken mégis 

úgy tűnt, hogy vereséget szenvedett az ő Mesterük, a rossz ismét győ-

zött a jó felett, a féltékenység, irigység legyőzte a szeretetet.  

Azonban a hét első napján valami új dolog kezdődik. Az üres sír szemlé-

lése új reményt ébresztett Jézus tanítványiban, ellenségeit pedig kétség-

be ejtette. Győzedelmeskedhet végül a jó?  

Húsvét ünnepe újra feléleszti bennünk a reményt. Ha újra meg újra a 

szeretet mellett döntünk, akkor lesz értelme harcolni a jóért, szépért. 

 Mégiscsak jó együtt haladni a földi zarándokúton, annak ellenére, hogy 

a másik másképp gondolkodik. Sőt, csak együtt van értelme, csak együtt 

tudunk előre jutni, csak együtt tudunk húsvét öröméről tanúságot tenni, 

közösségben!  

A feltámadás öröme váljék sugárzóvá bennünk! Legyünk lelkesek! Ez az 

öröm erősítsen meg a hétköznapok feladataiban, küzdelmeiben, ez erő-

sítsen meg a közösséghez tartozásunkban! 

       Köbli Tamás plébános 

Túrával búcsúztattuk az óévet, pohárköszöntővel üdvözöltük az újat  

Mindkét eseményen volt virsli, meleg tea, forralt bor, pezsgő és 

nem utolsó sorban jókedv. Az Őrségi Kerékpáros és Termé-

szetbarát Egyesület hirdetett meg a 2017-es év utolsó napjára 

gyalogtúrát. Az őriszentpéteri központból közel százan indultak 

el Keserűszeren át a Zala menti tanösvényen a szalafői erdész-

házhoz, ahol kiegészülve a rövidebb túraszakasz résztvevőivel, 

mintegy 170-en folytatták a gyaloglást. Közben az időjárás – 

látva, hogy nem tudja a túrázók kedvét szegni – is melléjük állt, 

a borongós időt ragyogó napsütés váltotta, amely az amúgy is 

jó hangulatot csak tovább fokozta. A gyaloglók a szlovén – 

magyar határszakaszt érintve megtekintették az Őrségi Nemzeti 

Park eurázsiai vadlovait és a bölényeket, majd a pityerszeri 

múzeumfalu érintésével Szalafőre érkeztek. Itt a kultúrház ud-

varán energiapótlásként a szilveszterkor elmaradhatatlan virsli 

parti következett. 2018-as év első eseménye az a hagyományos 

pohárköszöntő volt, amelyet az eső miatt nem az eredeti hely-

színén, hanem a Centrum Étterem fedett teraszán tartottak meg. 

Őr Zoltán polgármester újévi köszöntőjében az óévről azt 

mondta, hogy az a várakozások, a megpróbáltatások és az új 

kezdeményezések éve volt. Ezek után bizakodással vágunk 

neki a 2018-as esztendőnek. Jó pár éve már, hogy hagyomány 

már ez az esemény, melynek az ötletgazdái és a rendezői a he-

lyi polgárőrök. Akárcsak a korábbi években, most is forralt 

borral, meleg teával, és virslivel kínálták a szervezők a vendé-

geket, kiknek a száma évről évre nő.                     k.gy. 
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Beszámoló az adóbevételekről. Településünknek iparűzési 

adó, magánszemélyek kommunális adója és idegenforgalmi 

adó rendeletei vannak érvényben. Nem helyi adóként, de az 

önkormányzat felé fizetendő fizetési kötelezettség a gépjármű-

adó is. Az elmúlt esztendőben kevesebb volt az adókból befo-

lyó összeg, melynek oka egyebek mellett az, hogy csökkent az 

adózók adóerő képessége. A kommunális adóból többet szedtek 

be az előirányzatnál. Ennek az adónak a mértéke 20.000,- Ft/év 

ingatlanonként, az állandó lakcímmel rendelkezők 14.000,- Ft 

adókedvezményt kapnak. Az ő esetükben évi 6.000,-Ft adótár-

gyanként az adó összege. Mentességet élveznek a 65 év feletti 

egyedülálló őriszentpéteri lakosok és a helyi tűzoltó egyesület 

szaktevékenységet ellátó tagjai. Az idegenforgalmi adóból ke-

vesebb folyt be. Ennek az adónak a mértéke vendégéjszakán-

ként 250,- Ft. A havi bevallások és befizetések többségében 

határidőben megérkeztek, vannak azonban még mindig kése-

delmes bevallók. Az önkormányzat legjelentősebb bevétele az 

iparűzési adóból származik, melynek mértéke a nettó árbevétel 

2%-a. A bevallások többsége határidőn belül megérkezett, fel-

dolgozásuk megtörtént. Egy vállalkozás elköltözése miatt a 

költségvetési előirányzat nem teljesül, a jelentős hátralékból 

egy adófizető év végéig részletekben rendezte a tartozását. Saj-

nos van olyan adózó, amelytől a felszámolás miatt a hátralék 

már nem szedhető be. A magánszemélyek és a vállalkozók 

többsége időben eleget tett a bevallási és befizetési kötelezett-

ségének. A hátralékosokat újból értesítették. A gépjárműadó 

központi adónak minősül, törvény írja elő, de az önkormányzat 

szedi be. A bevétel 60 %-a a központi költségvetésbe kerül, 

csak 40 %-a marad az önkormányzatoknál. Az adóztatás a köz-

ponti nyilvántartási rendszer által közölt adatok alapján törté-

nik. A képviselők az adóbevételek alakulásáról szóló jelentést 

elfogadták, a helyi adórendeleteket felülvizsgálták, új adó nem 

került bevezetésre.    

Költségvetésről döntöttek. Minden idők legmagasabb összegű 

költségvetése a 2018-as. Valamivel több mint 755 millió forint 

a bevételi és kiadási főösszege a büdzsének. A költségvetés tar-

talmazza az öt uniós pályázat támogatási összegét, amely közel 

380 milliót tesz ki. A csapadékvíz elvezetése, a vadászati kiállí-

tás kialakítása, az óvoda bővítése, a parkerdő felújítása és a 

Zöld város projekt tartozik ide. A normatív támogatási rendszer 

átalakulásával, valamint az szja visszaosztás megszüntetésével, 

továbbá az oktatási rendszer átalakulásával és a közigazgatási 

reform miatt jelentősen átalakult az önkormányzat költségveté-

se. A település nagysága és státusza miatt a reformok finanszí-

rozási hatása vegyesen érintette Őriszentpéter költségvetését. A 

magas összeg ellenére a tartalék kevesebb az előző évinél, ami 

mindenképpen óvatos gazdálkodást ígényel. Az önkormányzat 

várhatóan az idén sem küzd a tavalyelőtti évet megelőző súlyos 

gondokkal a működést tekintve, viszont az öt uniós projekt meg-

valósítása kemény feladatot jelent majd a képviselőtestület szá-

mára.  

Közbeszerzési terv. Jóváhagyták a város önkormányzatának 

2018-as évre vonatkozó közbeszerzési tervét. Közel 350 millió 

forint értékben 5 különböző projekt sorsáról kellett dönteni. A 

csapadékvíz elvezetésének fejlesztésére nyert támogatás közbe-

szerzési eljárásának a megindítása tűnt a legegyszerűbb feladat-

nak, ám végül ennek időpontját későbbre kellett halasztani. A 

beruházás megkezdéséhez vízjogi létesítmény építésének az 

engedélye szükséges. Mivel a fejlesztési szakaszon közel 80 

helyi lakosnak marad tulajdonrésze, az ő hozzájárulásuk is 

szükséges. Ezeket az engedélyeket a következő hetekben be-

szerzik a tulajdonosoktól és így áprilisra halasztották a közbe-

szerzési eljárás megindítását. Időközben elkészültek  a vásár-

csarnok tervei, így a „Zöld város Őriszentpéter” projektet egy-

ben lehet kiírni. Körmend városának konzorciumi partnereként 

valósul meg a vadászati kiállítás kialakítása program. A projekt 

menedzsmentjét a körmendiek adják. A tavalyi sikertelen pró-

bálkozást követően ismét nekirugaszkodnak az óvoda bővítése 

projektnek. Bíznak abban, hogy most eredményes lesz a közbe-

szerzési eljárás.  A „Zöld város Őriszentpéter” projekt, a vadá-

szati kiállítás projekt és az óvoda bővítése beruházásnak a köz-

beszerzési eljárását januárban elindították. A hátrányos helyze-

tű célcsoportok felzárkóztatására és segítésére 8 településsel 

konzorciumban nyert EFOP pályázat közbeszerzési eljárásának 

a határidejét március hónapban határozták meg.  

Az „örökzöld” internet is szóba került. Nemrégiben együttes 

testületi ülést tartottak Őriszentpéteren a közös hivatalhoz tar-

tozó települések önkormányzati képviselői. A megye legtöbb 

települést tömörítő hivatalához 12 község és a város tartozik. 

Ez csaknem 3800 lakost jelent. Tóth Jenő jegyző mindenekelőtt 

a hivatal idei költségvetéséről tájékoztatta Őriszentpéter város, 

Bajánsenye, Felsőjánosfa, Hegyhátszentjakab, Ispánk, Kerca-

szomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Nagyrákos, Őrima-

gyarósd, Szalafő, Szatta, és Velemér községek polgármestereit 

és képviselőit. Az állami feladatfinanszírozásból gazdálkodó 

hivatalnál a kiadások jelentős részét az apparátus személyi 

költségei jelentik. A közös hivatalnak Bajánsenyén és Hegyhát-

szentjakabon van kirendeltsége. A jegyző arról is beszámolt, 

hogy a könyvelésben már 2017-ben átálltak a központi progra-

mokra, az új iktatási szakrendszerek használatát az elkövetkező 

időszakban vezetik be. Már-már kezelhetetlen az a mennyiségű 

iratanyag amely a kiterjedt adminisztráció folytán keletkezett. 

Ezért egy vállalkozót bíznak meg a 13 település okmányainak 

szakszerű kezelésével. Egy kivételével mindenhol elkészültek a 

település arculati kézikönyvek, amelyeket a testületek el is fo-

gadtak. A helyi települési arculati rendeleteket január-február 

Házunk tája - Önkormányzati hírek 
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hónapban alkotják meg azok a települések, ahol ez még nem 

történt meg. Az együttes ülésen napirenden volt még a hulla-

dékgazdálkodás kérdése és egy „örökzöld” téma, a szupergyors 

internet program. Az Őrségben már lassan tíz éve lesz annak, 

hogy először nekiálltak olyan optikai hálózat kiépítésének, 

amely az internethez való hozzáférést segíti. Az óta több cég 

foglalkozott már ezzel, eredmény nélkül. Bizonyos időközönként 

felröppenek hírek arról, hogy hamarosan elkészül, ám eddig 

mindhiába várták a régióban élők. Így aztán nem csoda, hogy 

amikor ez témaként szóba került az együttes ülésen, már csak 

mosolyogtak a képviselők. Előrelépést jelenthet, hogy Ágh Er-

nőné kormányhivatali főigazgató és megyei SZIP (szupergyors 

internet program) koordinátor segítségével összehoznak egy 

fórumot a térség optikai hálózatának kivitelezőjével és a prob-

lémák megbeszélése után minden településen egyeztetést tarta-

nak.  

Elszámoltak a civilek. A civil szervezeteknek 2017-ben nyúj-

tott támogatások elszámolásáról hallgattak meg beszámolót az 

őriszentpéteri képviselők. Öt egyesület pályázott és nyert el 

önkormányzati támogatást az előző esztendőben. A támogatás 

feltétele az volt, hogy a kapott összeggel elszámolnak. Ezt most 

meg is tették. A támogatások felhasználásáról a számlaösszesí-

tőket, amelyek részletesen is megmutatják, hogy mire használ-

ták fel az összegeket, a képviselők megvizsgálták és rendben 

találták. Az Őriszentpéteri Sportegyesület 2.920.000,-Ft-tal, a 

Polgárőr Egyesület 560.000,- Ft-al, az Önkéntes Tűzoltó Egye-

sület 925.000,-Ft-tal, az Őriszentpéterért Egyesület 355.000,-Ft

-tal és az Őrségi Kerékpáros és Természetbarát Egyesület 

200.000,-Ft-tal számolta el. Az Őriszentpéterért Egyesület 

80.000,-Ft-ot visszautalt az önkormányzat számlájára, mivel 

egy rendezvényük nem valósult meg. A rendben talált elszámo-

lások után az önkormányzat kiírta a 2018-as évre vonatkozó 

pályázati felhívását a civil szervezetek és egyesületek számára. 

Továbbra is azok a szervezetek nyújthatnak be támogatási ké-

relmet, amelyek őriszentpéteri székhellyel, vagy telephellyel 

rendelkeznek. Az önkormányzat illetékes bizottsága megvizs-

gálta és bővítette a támogatási céllal felvett összegek körét. A 

helyi közösség érdekeit szolgáló tevékenység ellátásának támo-

gatása, a működési költségek és a programok megvalósítása 

mellett az idei esztendőtől támogatást lehet nyerni pályázati 

önerőre, alaptevékenység ellátásához szükséges eszközök be-

szerzésére és beruházásokra is. Továbbra sem támogathatók 

azok a pályázatok, amelyek önfinanszírozók, illetve jelentős 

bevételt termelnek. A képviselők döntöttek arról is, hogy mint-

egy 700 ezer forinttal megemelik a pályázható összeg nagysá-

gát, így most 5,2 millió forinttal lehet számolni. Ebből mintegy 

1,2 millió az önerő támogatása, 2,5 millió jut a sportegyesület-

nek, és 1,5 millió egyéb szervezeteknek. Döntés született arról 

is, hogy az önkormányzat saját pályázattal részt vesz az Őri-

szentpéterért Egyesület közösségi kemenceépítő projektjében. 

A kemenceház mellé térburkolat kerül, és tároló helységeket is 

kiépítenek a régi melléképületben.   k.gy. 

Határidőre elkészült, ám az engedélyezési eljárás elhúzódása 

miatt lejárt a vízmintára vonatkozó engedély, ezért nem lehetett 

birtokba venni a felújított önkormányzati konyhát. A beruházás   

pályázati támogatásból valósult meg, amelyhez az önkormány-

zat nem kevés, közel tízmilliós önerőt biztosított. Korszerűsí-

tették a létesítményt, modern mosogatórendszert építettek be, 

megnövekedett a raktártér, minden igényt kielégítő szociális 

helységet kaptak az ott dolgozók és komoly eszközbeszerzést is 

végrehajtottak. Így most már meg tudnak felelni a kihívásnak, a 

közel 300 fő étkeztetésének. Innen kapják a napi háromszori 

ételt az óvodások és az iskolások, és a szociális étkeztetés is a 

konyhán keresztül valósul meg. Az eddigi zsúrkocsis megoldás 

helyett önkiszolgáló lett a konyha, ami lényegesen felgyorsítja 

az iskolások étkeztetését. Időközben megérkezett a várva várt  

engedély, így visszaköltözhetnek a Centrum Étteremből, ahol 

eddig ideiglenesen megoldották az étkeztetést. Mire lapunk 

olvasóink kezébe kerül. már ismét a régi helyén üzemel az ön-

kormányzat konyhája.      kgy.               

Településünkön a csapadékvíz elvezetésének végleges megol-

dására közel 400 millió forintra lenne szükség. Pályázati forrás-

ból nemrégiben 100 milliós támogatást sikerült nyerni, így a 

legfontosabb helyeken el lehet kezdeni a munkát. A pénz lehí-

vása megtörtént, a kiviteli tervek elkészültek, most már csak a 

vízjogi létesítési engedély beszerzése van hátra. Mivel a beru-

házás nem csak önkormányzati területen valósul meg, az enge-

délyhez kérik a telek tulajdonosok hozzájárulását. 77 ingatlant 

érint a projekt, ezért lakossági fórumot hívtak össze. Az érintett 

ingatlanok tulajdonosai a tulajdonképpeni „nyertesei” ennek a 

pályázatnak, hiszen az ő területükön megoldódik a csapadékvíz 

elvezetése, a kialakított burkolt árkok könnyen kezelhetők és 

esztétikailag is jobban mutatnak. A fórumon mindezeket meg-

tárgyalták, a tulajdonosoknak 80%-a már alá is írta a hozzájáru-

lási dokumentumot. Bár az időjárás az utóbbi hetekben nem 

kedvezett az építkezésnek, ám mihelyt jobbra fordul, el lehetne 

kezdeni a munkákat. Amíg azonban ez a kérdés meg nem oldó-

dik, a közbeszerzést sem lehet kiírni. Nem kisebb a tét, mint 

közel száz millió forint hasznos célra történő felhasználása.    

kgy.                                                                                                                                                

Őri Hírek 

Őriszentpéteren élők lapja megjelenik : kéthavonta  

Kiadja: Őriszentpéter Város Önkormányzata 

Szerkesztőség:  Kálmán György, Őr Zoltán, Őr Péter  

Fotó: Kemencei Ilona  

Cím: Őriszentpéter,Városszer  106. Tel: 94/548-050 Lapunk következő száma május hónapban jelenik meg. 

Engedélyre várva 

Fórum a csapadékvíz elvezetéséről   
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Nemrégiben kaptak értesítést az őrségi régióban élők, hogy a 

pankaszi zöldudvar fogadja a szelektíven gyűjtött hulladékot. 

2009-ben 128 vasi település önkormányzata elhatározta, hogy a 

hulladékgazdálkodási feladatok ellátására Társulást alakítanak. 

A tagok a Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási 

Rendszer kiépítése érdekében az Európai Unió pályázati alapjá-

ból igényelhető támogatással kívánnak komplex regionális hul-

ladékgazdálkodási rendszert létrehozni, fenntartani és üzemel-

tetni. Pályázati támogatásból a megyében a meglévő kettő mel-

lé még hat új hulladékudvar építését tervezték, ezek egyike az 

őrségi, amely Pankaszon kapott helyett. Ide az őrségi kistérség-

hez tartozó települések lakói hordhatják a hulladékot az alábbi 

feltételek mellett. A hulladék átadójának a társulás területén 

bejelentett lakcímű és hulladékszállítási díjtartozás nélküli la-

kosnak kell lennie. Lakcímkártyával kell igazolni a jogosultsá-

got, és az esetleges díjtartozást a hulladékudvarban is ki lehet 

egyenlíteni. A hulladék leadása személyesen, vagy meghatal-

mazott útján történhet. A hulladékgazdálkodási törvény alapján 

hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedély birtokában 

vagy nyilvántartásba vétel alapján lehet szállítani, kivéve, ha a 

természetes személy ingatlanhasználó és az elkülönítetten gyűj-

tött hulladékát a hulladékgyűjtő udvarba szállítja. A hulladék-

udvarban dolgozók ellenőrzik a szállítási engedély meglétét 

azon beszállítók esetében, akik meghatalmazás alapján nem 

saját hulladékukat szállítják. Időszakos szerződéssel rendelkező 

ügyfelek az arányosított kvóta szerint helyezhetnek el hulladé-

kot. Lakatlan ingatlanról nincs lehetőség hulladék leadására, és 

a törvény tartalmazza a társasházban élőkre vonatkozó szabá-

lyokat is. A pankaszi „zöldudvar” a korábban kiadott 

nyitvatartástól eltérően egyelőre csak szerdán 8 és 16:30 óra 

között fogadja a hulladékot. Az önkormányzatok által kiadott 

szórólapon és a települések honlapján részletesen szerepelnek 

azok a hulladékfajták, amelyeket fogadnak. Meg van határozva 

az egyszeri leadható mennyiség, és az is, hogy a lerakásra éves 

szinten hány alkalommal van lehetőség. A „zöldudvarban” 

szinte minden olyan hulladék leadható, amely a háztartásokban 

keletkezik.                                                  kgy.  

Sajtóközlemény Pankaszi hulladékudvar 

TOP 2.1.2-15-VS1-2016-00001 – ZÖLD ŐRISZENTPÉTER 

MEGNEVEZÉSŰ PROJEKT INDÍTÁSÁRÓL 

 

Őriszentpéter Város Önkormányzata a TOP 2.1.2-15 kód-

számú, „Zöld Város kialakítása” című felhívás kapcsán 

benyújtott pályázata pozitív elbírálású eredménnyel zárt. A 

Támogató döntése alapján 155 millió Ft, 100% intenzitású, 

vissza nem térítendő támogatásban Uniós támogatásban 

részesült.  

 

A Zöld város kialakítása projekt elsősorban olyan infrastruktúra

-fejlesztéseket támogat, amelyek javítják a települések általános 

környezeti állapotát, segítik a település fenntartható fejlődési 

pályára állítását, a beruházások során olyan technológiák, mód-

szerek kerülnek alkalmazásra, amelyek környezet- és termé-

szetvédő módon biztosítják a megépített infrastruktúra és a 

település működését, elősegítik a fenntartható fejlődést, hozzá-

járulnak a települések népesség megtartó erejének növeléséhez. 

A fejlesztések eredményként cél az önkormányzat és a helyi 

vállalkozások hosszú távú együttműködése, a köz- és magán-

szektor szereplői által tervezett fejlesztések összehangolása, 

amely a városi környezet megújításán túl a gazdaság fejlődését, 

a foglalkoztatás bővülését is eredményezheti. 

 

Projektelemek, fejlesztéssel érintett területek: 

„Sárga Ház” teljes körű felújítása kereskedelmi és nonpro-

fit szolgáltató térré alakítása 

Vásárcsarnok építése (Sportpálya környéke) 

Kültéri torna (fitness) pálya kialakítása (Játszótér, sportpá-

lya környéke) 

Városi közterületek megújítása (Egészségház környéke, 

1848-1956-os Emlékmű és környéke) 

 

A beruházás befejezésének tervezett időpontja: 2018. november 

30. 

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. 

A projektről bővebb információt a www.oriszentpeter.hu olda-

lon olvashatnak. 

 

Őr Zoltán 

polgármester 

Őriszentpéter Város Önkormányzata 

9941 Őriszentpéter, Városszer 106. 

Tel.: 94/548-050 

Email: koh@oriszentpeter.hu 

Web: www.oriszentpeter.hu 

http://www.oriszentpeter.hu
mailto:koh@oriszentpeter.hu
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Az önkormányzat illetékes bizottsága a művelődési házzal kö-

zösen megkezdte a 2018-as nagyrendezvények előkészítését és 

szervezését. Konkrétan az Őrségi Vásárról és az Őrségi Tök-

fesztiválról volt szó. Legelső és legfontosabb kérdés ilyenkor 

mindig az eseményeken fellépő sztárvendégek, együttesek ki-

választása. Ez nem egyszerű feladat, hiszen a közönség igénye-

inek is meg kell felelni, a zenekarok fellépti díjainak is elfogad-

hatónak kell lenni és nem utolsó sorban a fellépőknek az adott 

időben rá kell érni. Az időben megkezdett szervezésnek kö-

szönhetően több fellépőnek is megfeleltek az időpontok, így 

volt merítési lehetősége a bizottságnak. Szinte véglegessé vált a 

program, amely szerint a vásár szombatján a Bagossy Brothers 

Company, majd utána Ganxsta Zolee és a Kartel lépnek fel. A 

vásár vasárnapján a Kelemen Kabátban együttes szórakoztatja 

majd a nagyérdeműt. A tökfesztiválkor szombaton a népszerű 

Hooligans zenél majd, vasárnap pedig az alternatív zenét ked-

velők találkozhatnak a Pál Utcai Fiúkkal. A gyerekeknek szánt 

programok és a népzenei fellépők kiválasztása is hamarosan 

megtörténik. Döntés született arról is, hogy az idei esztendőtől 

a tökfesztivál belépős lesz. A két nagyrendezvény közül a tök-

fesztivál esetében technikailag megoldható, hogy az országban 

több helyen megrendezett, ilyen jellegű fesztiválokhoz hason-

lóan, belépőt szedjenek. Természetesen a helyi lakosokra ez 

nem vonatkozik. Hungarikum lett a klasszikus magyar nóta. 

Ebből az alkalomból április 2-án 17:00 órakor településünk ad 

helyet a Magyar Nóta Ünnepének. A pályázati támogatásból 

megvalósuló rendezvényen a Dankó Rádióból jól ismert nóta-

énekeseket az őrségi, azon belül pankaszi gyökerekkel rendel-

kező Kánya László zenekara kíséri. Az igencsak népszerű 

Szentpéteri Esték rendezvénysorozat időpontjairól is megálla-

podtak.  A téli szertorna már megvolt, a tavaszi Szentpéteri 

Esték időpontja május 5-e. A Szala patak partján túráznak majd 

a csapatok, a végállomás pedig a megújult parkerdő lesz, amely 

történelmi szabadidőpark funkciót is ellát. k.gy. 

Megvolt a Szentpéteri esték idei első rendezvénye. A szervezők 

figyelembe vették a városlakók kívánságát és a terem helyett a 

szabadtérre tervezték a programot. Az első idei hó is az utóbbi 

helyszín mellett szólt. Sajnos a hó egy része elolvadt, és mire a 

túrára került a sor, már a sár is tényezővé vált, ennek ellenére jó 

hangulatú kiránduláson vettek részt a szerek csapatai. Egy ré-

gebbi útvonalat jártak be, csupán a versenyszámok változtak 

némiképp. Volt most is őrségi totó, célba lövés légpuskával és 

csúzlival, és pálinka felismerés, ám a legnagyobb sikernek a 

kincsvadászat örvendett. Előbb meg kellett lelni egy 

kincsesládát, majd az abban lévő cserepekből össze kellett rak-

ni egy cseréptálat. Hat csapat versenyzett az idei első megmé-

rettetésen. A győzelmet a végül a városszeriek Futrinka utca 

névre hallgató gárdája szerezte meg. Második az örök vetély-

társ, a Felső Égésszer gárdája lett, míg harmadik helyre az 

alszeriek és a kovácsszeriek értek oda. A túrával párhuzamosan 

a művelődési házban a szerek egy-egy „kártyása” Snap-szer 

bajnokságban mérette meg magát. A körmérkőzéses formában 

lebonyolított verseny az előzetes számítások ellenére igencsak 

elhúzódott. A szoros mérkőzések miatt egészen késő estig tar-

tott a bajnokság. A város Snap-szer bajnoka a Futrinka utcát 

képviselő Szakács István lett. A második helyet az alszerieket 

képviselő Fekete László szerezte meg, és dobogóra állhatott 

még a felső-égésszerieket képviselő Zsoldos József.   k.gy. 

Már szervezik a nagyrendezvényeket Első idei szertorna 

Őriszentpéter Város Önkormányzata kelle-

mes húsvéti ünnepeket kíván! 
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Róla már csak emlékezni lehet  

Őriszentpéteren 2017. december 20-án vettek végső 

búcsút Varga Ottó címzetes esperestől, az Őrség plé-

bánosától, az itt élő emberek Ottó atyájától. A katoli-

kus plébániatemplomban tartott gyászmisét követően 

Ottó atya földi hamvait végakarata szerint a templom 

sírkertjében helyezték végső nyugalomra. Varga Ottó 

atya életútját többen is méltatták, többen is búcsúztat-

ták őt. A megye számtalan településéről, távolabbi 

helyekről, az őrségi falvakból és városunkból több 

mint ezren kísérték utolsó útjára és rótták le kegyele-

tüket. Tesszük ezt most mi is!  Fekete Szabolcs Bene-

dek atyának a templomban mondott szavaival köszö-

nünk el szeretett plébánosunktól: 

„Kisgyermekként láttad konok apádat térdelve a ka-

rácsonyfa előtt, sokszor elmesélted. S meglepődtél, ki 

lehet az, aki előtt az én apám - az én konok apám - 

bűnbánóan letérdelt. Ekkor határoztad el, hogy te 

neki akarsz szolgálni, aki előtt a te apád is letérdelt. 

Istennek, aki előtt minden térd meghajlik a mennyben 

és a földön. 

Óriási fájdalom, hogy Karácsony előtt a te térdeid is 

összerogytak idehaza a Plébánián, váratlanul. Szinte 

el sem hisszük, hogy nem velünk és rajongásig szere-

tett Őrségi híveiddel, hanem megboldogult jó apáddal 

és mamókáddal ünnepelsz tovább. Pásztor nélkül ma-

radt 30 évig általad valóban kiszolgált nyájad. 

Nekem személy szerint jószomszédként annak idején 

sokszor adtál jó tanácsot. Azon töprengtem, ha még 

szólni tudnál, mit üzennél, mit kérnél, mit tanácsolnál. 

Azt hiszem Őrségiesen talán ennyit mondanál: Ne 

áfogassatok itt! Az élet megy tovább. Folytassátok 

nélkülem - persze velem is - és nézzetek előre! Talán 

épp Jézus szavaival bíztatnád híveid: „Miért keresitek 

az élőt a holtak között?”  

Biztos sokan fognak keresni téged, tudjuk nem szabad. 

Te egyetlen voltál, megismételhetetlen. Úgy segíts 

minket és utódodat odaátról, hogy büszke legyél ránk! 

Igyekszünk folytatni, amit te elkezdtél. Nélküled, de 

veled is. A Te nagy, irgalmas és jó szíved útmutatása 

szerint. Nyugodjál Békességben!” 
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Legszeretettebb ünnepünk 

Nemzeti ünnepünk alkalmából tartott városi ünnep-

ség  szónoka V. Németh Zsolt államtitkár, a térség 

országgyűlési képviselője volt. - 1848 emléke ve-

lünk él, bennünk él, nemcsak a forradalomé és a 

szabadságharcé, hanem a büszkeségé is ez az ün-

nep. Március 15-e talán a legszeretettebb ünne-

pünk, azért mert egybeesik a természet megújulá-

sával. A nemzeti színű kokárda, melyet ilyenkor 

viselünk nem csupán jelkép, hanem egy elnyomott 

nép kiáltása. Szabadságunkért nemcsak a múltban, 

a jelenben, hanem a jövőben is meg kell küzde-

nünk – kezdte ünnepi beszédét az államtitkár, majd 

azzal folytatta, hogy 1848 messze van tőlünk, már 

kulturális múltunk része, hiszen nem élnek már 

olyan felmenőink, akiktől első kézből hallhattunk 

volna a forró tavaszi eseményekről. Olyan távol-

ságra van, amely megengedi azt, hogy a történelmi 

képzelet közel hozza szereplőit, mégsem tapad 

hozzá radikális személyesség. Március 15-e az egy 

haza ünnepe az egyesülő és egységes nemzet szim-

bóluma. A szabadság, a fejlődés, a modernizáció, a 

politikai önrendelkezés és a nemzeti tudat életre 

idézésének napja. Március 15-e a magyarság ünne-

pe, a magyar karakter, a magyar néplélek, a magyar 

szabadság, a magyar közösség szerves része. – A 

márciusi ifjak elhitték, hogy a nemzeti akarat min-

dent elsöpörhet. Ez az ünnep arra tanít minket, 

hogy közösen jobbá tehetjük az országot. Lehető-

séget teremt arra, hogy újra megfogalmazzuk vi-

szonyunkat a magyarsághoz. Alkalmas arra, hogy 

számba vegyük a magyarság karakterének legfőbb 

elemeit. Alkalmas az az ünnep arra is, számba ve-

gyük nemzeti értékeinket. Március 15-e korszerű 

és büszke magyarság tudatot adott nekünk, a mo-

dern Magyarország alapjait rakták le akkor. Élő 

ünnep ez, az életről és a vitalitásról szól, arról, 

hogy szót kell emelnünk saját szabadságunkért és 

az önrendelkezésen alapuló jövőnkért – mondta V. 

Németh Zsolt, majd ünnepi gondolatait azzal zárta, 

hogy hálás szívvel kell visszagondolnunk az 

1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseire. 

Ezek a hősök kitartottak a harcban és a hitben, 

melynek eredményeképpen ma egy szabad, gyara-

podó országban élhetünk. – A cselekvő közösségi 

magatartás a legfontosabb értéke a forradalomnak 

és szabadságharcnak – összegzett az államtitkár. 

Az ünnepséget az általános iskola 4. osztályos ta-

nulóinak színvonalas műsora és az Őrségi Dalárda 

által előadott katonanóták tették kerekké. A meg-

emlékezés végén az ünneplők megkoszorúztak a 

hősi emlékművet. Március 15-én délelőtt ünnepi 

istentiszteletet tartottak a reformárus templomban, 

majd ott is koszorúzásra került sor.   
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Megalakulásának 10 éves évfordulóját ünnepli az elmúlt évti-

zedben a város legaktívabb közösségévé váló civil szervezet, az 

Őriszentpéterért Egyesület. Alig kezdődött el az esztendő, már-

is két jelentős rendezvényen vannak túl. Megtartották éves köz-

gyűlésüket, majd megrendezték a hagyományos farsangi bálju-

kat. A közgyűlésen beszámolót hallgattak meg az előző évben 

végzett munkáról és a pénzügyekről, majd a következő időszak 

tervei és a 2018-as év költségvetése került napirendre. Volt 

miről beszélni a 2017-es év értékelésekor, hiszen egy aktív 

civil szervezet munkája került terítékre. Az elmúlt év program-

jait úgy állították össze, hogy minden városlakó megtalálja a 

számára legmegfelelőbbet. Erre azért is volt szükség, mivel a 

100 főt jóval meghaladó tagságuk között az egy évestől a nyug-

díjasig szinte mindenki fellelhető. A programkavalkád egész 

éven át tartott. A farsangi rendezvények, rönkhúzás és álarcos-

bál ugyanúgy benne voltak a kínálatban, mint a virágvasárnapi 

komolyzenei koncert, vagy a kistérségi sakkverseny. Tavasszal 

szemétszedést szerveztek és városi gyereknapot rendeztek. Az 

egyesület tökmanói nélkül ma már elképzelhetetlen a tökfeszti-

vál, és ősszel még egy szüreti felvonulás is színesítette a vá-

lasztékot. Minden évet közösen búcsúztatnak a szilveszteri 

batyus báljukon. A várost képviselik a térség emblematikus 

eseményén, a Parasztolimpián, és többszörös bajnokai annak. 

Nemcsak hazai pályán mozognak otthonosan, a környező tele-

pülések rendezvényeinek rendszeres résztvevői voltak. Tagjaik 

számára éves szinten több kirándulást is szerveztek. Programja-

ik egy részét a művelődési házzal közösen tartották, nem egy-

nek volt helyszíne a létesítmény. Több olyan esemény is van, 

amelyben együttműködnek a város többi civil szervezetével, 

kimondottan jó a kapcsolatuk a polgárőrökkel, a sportegyesü-

lettel, az őrállókkal és a tűzoltókkal. A 2018-as terveik hason-

lóak az előző évihez. A közgyűlésen döntöttek arról, hogy 

megalakulásuk 10 éves évfordulóját egy közösségi kemence 

építésével ünneplik meg. A létesítmény a művelődési ház udva-

rában állna, a kemenceház mellé kiszolgáló helyiségeket is 

kialakítanának és térkő borítást kapna a környezete. A megva-

lósításhoz pályázati támogatást remélnek, és az önkormányzat 

segítségében is bíznak. Nem várják azonban ölbe tett kézzel a 

„sült galambot”. Farsangi bált rendeztek, melynek bevételét is 

erre a célra szánják. Téglajegyeket is szeretnének kibocsájtani, 

és az 1 %-os adótámogatást is felhasználják. - A következő 

időszak legfontosabb feladatának a közösségi kemence építését 

határoztuk meg. Ezzel szeretnénk emlékezetessé tenni az el-

múlt 10 évünket és jelezni, hogy a gasztronómia sem áll távol 

tőlük. A régebben megtartott Kulináris Kavalkád elnevezésű 

rendezvényüknek mindig is nagy sikere volt a településen és a 

régióban.  Ez a programunk csak azért nem vált arculati ren-

dezvénnyé, mert az egyesületünk igen széles skálán mozog a 

város kulturális és közösségi életének alakításában, a hagyomá-

nyok ápolásában és a tradíciók megőrzésében. Ezeket a célokat 

már a megalakulásunkkor a zászlónkra tűztünk – mondta Ko-

vácsné Horváth Katalin, az egyesület elnöke, majd azzal foly-

tatta, hogy a farsangi jelmezes bált is ennek tükrében rendezték 

meg és a bevételét a kemence építésére fogják fordítani. Jó 

hangulatú volt a bál, sok volt a jelmezes felvonuló és bevétel is 

lett jócskán. Ez az összeg az alapja a kemence beruházásnak, 

ám bíznak abban, hogy pályázati forrásuk is lesz és a téglaje-

gyekből is folyik be pénz. Téglajegyet a művelődési házban és 

az egyesület vezetőjénél lehet vásárolni. Az egyesület vezetője 

elmondta még, hogy tagjaiknak egyenpólót már korábban be-

szereztek, most egy átmeneti kabátot vásároltak a tavaszi és 

őszi túrákhoz. Ennek kiosztására az egyesületi gyűlésen került 

sor. A kabát árának felét a tagok állták, a másik felét az egyesü-

let. Legfrissebb hír a kemence projekttel kapcsolatban az, hogy 

az önkormányzat a pályázati önrészt felvállalja.      k.gy.                                                                                                 

Közgyűlés és jelmezbál 
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A Szombathelyi Tankerületi Központ által benyújtott sikeres 

pályázat eredménye, hogy közel 400 millió forintos beruházás-

sal bővítik az Őriszentpéteri Általános Iskolát. Mintegy 500 

négyzetméteres új szárny épül, átalakításra kerül a régi épület-

rész és megújul az udvar és a sportpálya. Az új épületrészben a 

két tanterem mellett helyet kap egy természettudományi labor, 

a könyvtár és a technika szaktanterem. A meglévő iskolarész-

ben nyelvi labort és művészeti termet alakítanak ki. Megújul az 

udvar, a kézilabda pálya gumiborítást kap és futó, távolugró és 

súlylökő pálya is épül. Iskolánk térségi intézmény. Az idei tan-

évtől már ide tartozik a pankaszi általános iskola is mint tagin-

tézmény, korábban pedig a bajánsenyei iskola lett telephely. 

Jelenleg 11 településről járnak diákok az iskolába, az idén 190 

tanulójuk van.                                                          kgy.  

A jó idő beköszöntével éledezik a termelői piac. Bár négynapos 

hosszúhétvégén nem éppen a szebbik arcát mutatta az időjárás, 

még így is sokan keresték fel a piacot. Az árusok közül a leg-

bátrabbak egész télen kínálták portékáikat. Meg a legnagyobb 

hidegben is kipakoltak, mint mondták a törzsvásárlóik kedvé-

ért, illetve a jó társaságért és a jó hangulatért. Ez a dolog 

egyébként végig jellemzi a piac eddigi történetét. A lassan 

„kisiskolás” korba lépő piac résztvevői, már az első évben is – 

pedig tervezve nem volt – nyitva tartottak a téli hónapokban. 

Akkor a művelődési házba költöztek be az időjárás viszontag-

ságai elől. Azóta azonban „megedződtek”, és most már az ere-

deti helyen árulnak, -legyen bármilyen zord is az idő. Sokan 

közülük azt vallják, hogy hiányoznának a kollégák, a velük 

való találkozás, ezért is jönnek el minden szombaton. Az is 

erősítette ezt a baráti összetartozást, hogy annak idején felke-

resték egymás lakóhelyét és „családlátogatás” keretein belül 

megismerték a másikak kertjeit, műhelyeit, konyháit, azokat a 

helyeket, ahol a kézműves termékek, a zöldségek, gyümölcsök 

előállítása folyik. Tapasztalatot cseréltek, ellátták egymást jó 

tanácsokkal. Példaértékű ez az összefogás, összetartozás, és ez 

lehet a záloga a piac jövőjének. A város önkormányzata szív-

ügyének tekinti a termelői piac működését. Pályázatok segítsé-

gével igyekeztek már eddig is komfortosabbá tenni azt. A Zöld 

város projekt egyik eleme a sárga ház fejújítása mellett a vásár-

csarnok építése. A sportöltöző mellé egy nagyobb és egy ki-

sebb csarnokot húznak fel - ha minden rendben megy - még 

ebben az esztendőben. A nagyobb fedett helyen közel ötven 

árust tudnak majd elhelyezni, de a kisebbikben is jut hely több 

mint húsznak. Mellékhelységek és egyéb kiszolgáló létesítmé-

nyek is lesznek itt, egy újabb komfort fokozattal lép előre a 

piac. k.gy. 

 Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság vezetésével két magyar 

és két osztrák partner fogott össze a Rába folyó vízgyűjtőterü-

letén található gazdag élővilág megőrzésének érdekében. Az 

Őrségi, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, az Ilmitz-i 

Biológiai Állomás és az Osztrák Természetvédelmi Szövetség 

Stájerországi Csoportja közösen kutatják a határon átnyúló 

vízfolyások veszélyeztetett élőhelyeit, védett állatfajait és az 

élővilágot veszélyeztető özönfajokat és emberi beavatkozáso-

kat. A kutatások alapján megtervezik a vizes ökológiai hálóza-

tok hatékony természetvédelmi kezelését, melynek részeként 

szemléletformáló tevékenységet végeznek a lakosság körében. 

A négy partner mintegy 1,1 millió eurót használ fel a célok 

megvalósítására. 10 élőhely, 35 állatfaj és 25 özönfaj felmérése 

történik meg egységes módszerek alapján, közel 44 ezer hektá-

ron. A folyók és a patakok ökológiai folyosóként szolgálhatnak 

a védett fajok számára. Hogy ez a funkciójuk ténylegesen mű-

ködjön, egységes kezelési koncepciót kell kidolgozni. Erről is 

beszélt egyebek mellett V. Németh Zsolt környezetügyért fele-

lős államtitkár, a régió országgyűlési képviselője a sajtótájé-

koztatón. Elmondta, hogy a Rába elsősorban élőhelyeket, de 

vizet és élelmet is ad, és nagy hatással bír a térség turizmusára. 

A most induló közös projektben felmérik a vizes élőhelyeket és 

megvizsgálják, hogyan lehet csökkenteni az emberi beavatko-

zások természetvédelmi kárait. Kiemelte a korábban készült 

hallépcsők hatékonyságát, amellyel most a halak mozgását 

tudják vizsgálni. E célból meg is jelölnek közel 3 ezer halat. A 

vízi élővilág megőrzése hosszú távon a társadalom kezében 

van. A projekt nagy hangsúlyt fektet a jövő generációinak 

szemléletformálására. Ezért is tarja fontosnak az államtitkár az 

iskolások, a fiatalok bevonását a tevékenységbe. Természetfil-

met készítenek és juttattnak el a térség minden iskolájába, 

melynek segítségével a gyerekek bepillantást nyerhetnek a fo-

lyók és patakok rejtett és izgalmas világába. Tantermi és terepi 

foglalkozásokon élőben is megismerkedhetnek a gyerekek a 

filmekben szereplő élőlényekkel. Közös rendszer és módszer-

tan szerint kell dolgozni mondta dr. Thomas Zechmeister az 

Ilmitzi Biológiai Állomás vezetője, ezért egységes kezelési 

koncepciót dolgoznak ki a magyar és osztrák szakemberek a 

határon átnyúló vízfolyásokra. Rangsorolják a különböző terü-

leteket az ott előforduló élőhelyek állapota, a védett fajok állo-

mánya és az özönfajok jelenléte alapján. Szólt még arról is a 

biológiai állomás vezetője, hogy a munkát közösen végzik a 

Fertő-Hanság és az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságának 

munkatársai az Osztrák Természetvédelmi Szövetség Stájeror-

szági Csoportjának szakembereivel, és 2020 végére feltárják a 

Rába minden titkát. A sajtótájékoztató résztvevői megtudhat-

ták, hogy melyek a legértékesebb területek, amelyek megőrzése 

elsőbbséget élvez, és melyek azok, amelyeket más területeken 

kell figyelembe venni. A projekt által létrehozott adatbázis se-

gítségével elkészül a vízgyűjtő természeti értékkatasztere, 

amely rangsorolja a különböző területeket az ott előforduló 

élőhelyek állapota, a védett fajok állománya és az özönfajok 

jelenléte alapján. Dr. Markovics Tibor, az őrségi nemzeti park 

igazgatója arról is beszélt, hogy jelenleg 12 pályázaton dolgoz-

nak munkatársaival. Bízik abban, hogy a vizes élőhelyek öko-

lógiai hálózatának fejlesztése projektjük a többi pályázathoz 

hasonlóan sikeres lesz.                                                kgy. 

Fejlesztik az Őrség iskoláját 

Éledezik a piac 

Vizes élőhelyeket fejlesztenek 
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Kitűnő hangulatú könyvbemutató volt nemrégiben a Pitvar 

presszóban. Az elmúlt év novemberében került a polcokra Ur-

bán Flórián szókimondó és kíméletlenül kritikus önéletrajzi 

könyve, melynek társszerzője Balczó Mátyás újságíró. A ven-

déglátóhely tulajdonosa, Németh Miklós elmondta, hogy az 

elmúlt nyáron ismerkedett össze az újságíróval, akinek Nagyrá-

koson van háza. Beszélgetésük során szó-szót követett, míg 

végül kiderült, hogy a vendéglős fanatikus Újpest rajongó, az 

újságíró pedig – bár Ferencváros szurkoló – társszerzője az 

„Urbán Legend” című életrajzi könyvnek, amely az újpesti 

focilegendáról, Urbán Flóriánról szól. Mivel a labdarúgó több-

ször is megfordult már Nagyrákoson az újságirónál, megszüle-

tett a gondolat, mi lenne, ha tartanának egy könyvbemutatót, 

amikor legközelebb erre jár. A legközelebb január elején volt, 

így sikerült tető alá hozni a rendezvényt. A bemutató első ré-

szében a könyv megszületésének a történetét ismerhették meg a 

résztvevők. Balczó Mátyás elmondta, hogy természetesen 

azonnal igent mondott arra a kiadótól érkezett felkérésre, hogy 

lenne-e kedve megírni a könyvet. Urbán Flórián pedig arról 

beszélt, hogy barátai kapacitálták a könyv megírására, a kiadó 

pedig látott benne fantáziát. -Egyetlen nyitott kérdés maradt – 

tudtuk meg az újságírótól, mégpedig az, hogy nem gond-e, 

hogy egy fradista ír könyvet újpestiről? – Nem baj, csináljuk 

meg – válaszolta az újpest egykori játékosa, és megcsinálták. 

Mindez még 2015-ben történt. A társszerző elmondta még, 

hogy a könyv alapjairól hamar megállapodtak, ám ez kevés volt 

ahhoz, hogy igazán meg lehessen ismerni egy embert. Kimen-

tek Belgiumba, ahol Urbán Flórián számos csapatban játszott 

éveken át. Végig járták ezeket a klubokat, találkoztak szurko-

lókkal, barátokkal, régi játékostársakkal, kocsma tulajdonosok-

kal vagy éppen masszőrökkel. Mindenhol szeretettel és tiszte-

lettel fogadták őket, érződött ezeken az embereken, hogy mit 

jelentett számukra Urbán Flórián. A könyv címe is itt született 

meg: Urbán Legend. Semmiképpen sem ilyen címet szántak a 

könyvnek, ám belgiumi látogatásukkor a KV Mechelen szurko-

lói, miután a bajnoki meccsen Flóri végezte el a kezdőrúgást, 

előhúztak egy drapériát, amin ez állt. Urbán Flórián egyebek 

mellett arról is beszélt, hogy nem botránykönyvet akartak írni, 

pedig lett volna jó pár „18-as karikás” történet róla és másokról 

is. A könyv megjelenése óta még senki sem kifogásolta a benne 

lévőket, mert amik leírásra kerültek, azok úgy is történtek. A 

könyvbemutató nagyobb része kötetlen beszélgetéssel telt el. 

Szóba kerültek Urbán Flórián zalaegerszegi évei, amikor baj-

nokságot nyertek a Zetével. A válogatottnál töltött időszaka, a 

jugoszlávok elleni fiaskó, vagy éppen az, hogy öt éves kiha-

gyás után hogyan tudott 34 évesen visszakerülni a válogatottba. 

Szó esett még arról is, hogy hiába a rengeteg pénz, a csilli-villi 

stadionok, az akadémiák, nincs egyetlen valamire való jegyzett 

játékosunk ellentétben a szomszédos országokkal szemben. 

Urbán Flórián pályakezdő edzőként érte el legnagyobb sikerét, 

amikor a szinte pénz nélküli REAC-ot felvitte az NB-I-be és ott 

benn is tartotta. Edzői pályafutása azonban nem úgy alakult, 

ahogy szerette volna. Ma a magyar labdarúgásban csak jó poli-

tikai kapcsolatokkal lehet pozícióba kerülni. A pro-licences 

edzői papírral rendelkező szakember ma Ózdon, a megyei első 

osztályban az utánpótlás nevelésért felel. Urbán Flórián játékos 

pályafutás idején sem jegyezték magasabban a magyar labdarú-

gást a mainál, ám az ő fanatizmusa, a labdarúgás iránti szerete-

te és az állandó győzni akarása érdemessé tette arra, hogy élet-

rajzi könyv készüljön róla. Vajon van-e most olyan játékosa a 

magyar labdarúgásnak, akiről majd egyszer írni lehet? A több 

mint három órásra nyúlt összejövetel végén a résztvevőknek az 

újpest legendája dedikálta a könyvet.  k.gy. 

Áramkimaradást okozott a hóesés az Őrségben. Az idei té-

len első alkalommal lehullott hó máris áramkimaradást és köz-

lekedési nehézségeket okozott az őrségi régióban. Több telepü-

lésen, Bajánsenyén, Kerkáskápolnán, Magyarszombatfán, 

Nagyrákoson, Szattán és Szőcén hosszabb-rövidebb ideig szü-

netelt az áramszolgáltatás. Nemcsak az áramellátással, a közle-

kedéssel is probléma volt a térségben. Több autóbuszjárat ké-

séssel közlekedett, Őriszentpéter és Ispánk között pedig két 

reggeli járatot ki kellett hagyni az utak járhatatlansága miatt. 

Mindezt a fél nap alatt lehulló, mindössze 12 centis hópaplan 

okozta! 

Hiánypótló turistatérkép jelent meg, amely segíti az őrségi 

régióban gyalogosan, vagy kerékpárral túrázni szándékozókat. 

A Green Exercise – zöld gyakorlat a természetben végzett test-

mozgás – programban elkészült rendkívül részletes térképen 

megtalálhatók a szlovén -magyar határmenti területek termé-

szetben is jelölt túraútvonalai és kerékpárral is járható össze-

köttetései. A háromnyelvű, magyarázatokkal ellátott térképen 

megtalálhatók a természeti érdekességek, a zöld parkok, az 

általuk kínált mozgáslehetőségek, a kulturális és műemlékek, 

valamint a szállás és étkezési lehetőségek.       

Az első idei bál Őriszentpéteren. Hagyomány már, hogy a 

településen a farsangi szezonban az első bált mindig a helyi 

Sportegyesület rendezi. Így volt ez az idén is. A sportbarátok 

január utolsó hétvégéjén adtak randevút egymásnak a Bognár 

vendéglőben, ahol a vacsorát követően Molnár András zenéje 

mellett töltöttek el egy kellemes estét. A báli bevételt, mint 

mindig, most is az egyesület működésére fordítják. 

Nagy népszerűségnek örvendett a táncház. Őriszentpéteren a 

Malom Látogatóközpontban moldvai táncokkal ismerkedhettek 

meg mindazok, akik ellátogattak a már hagyományos táncházi 

rendezvényre. Felnőttek és gyerekek élő zenére rophatták a 

táncot a házigazda Mogyoró Hédi vezetésével. Akik elfáradtak, 

Egy fradista és egy lila fanatikus könyve 

Őrségi hírek 
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megéheztek és megszomjaztak, azok a maguk által hozott étellel 

és itallal kínálhatták meg egymást.  
 

Parkerdő rehabilitáció. A szlovén – magyar határon átnyúló 

együttműködési program keretében valósul meg Őriszentpéte-

ren, a korábban nagy népszerűségnek örvendő parkerdő rehabi-

litációja. A projekt keretében gyalogösvények, parkoló, játszó-

tér és esőbeálló kerülnek kialakításra, valamint grillezőket, 

szalonnasütőket, szemeteseket és kerékpártárolót telepítenek. A 

beruházáshoz frissen érkeztek árajánlatok a parkoló és a 2x60 

méternyi gyalogösvény kialakítására és egy hatszögletű fenyő-

ből készült esőbeálló építésére. A testület a legkedvezőbb ár-

ajánlat elfogadásáról döntött. Arról is döntöttek, hogy a parko-

lóhoz a közúti csatlakozás tervét elkészíttetik saját forrás terhé-

re. 

Emelkedtek az ügyeleti díjak. Az egészségügyi alapellátásról 

szóló törvényben van meghatározva a települési önkormányzat 

feladata az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellá-

tás üzemeltetésére. Az őriszentpéteri egészségházban működő 

orvosi ügyelet 15 település lakóinak biztosítja a hétköznapi, 

hétvégi és ünnepnapokon az egészségügyi sürgősségi ellátást. 

Január 1-től a hétköznapi és a hétvégi ügyeleti díjakat az orvo-

sok és a körzetápolók tekintetében is megemelték. Az ünnepnapi 

ügyeleti díj nem változott.     

Lapzártakor már négy fordulón is túl kellet volna lenni a me-

gyei másodosztályú labdarúgó bajnokság körmendi csoportjá-

ban. Az időjárás azonban közbeszólt, mindössze egy csonka 

játéknap volt, csapatunk azonban akkor sem lépet pályára, így a 

tavaszi bemutatkozás még várat magára. A tavasszal beköszön-

tött tél miatt két játéknapot a szövetség egységesen elhalasztott. 

A február 24-25-re tervezett 17. fordulót a nagypénteki ünnep-

napra, március 30-ra, a március 3-4-re kisorsolt 18. fordulót 

pedig a pünkösd előtti szombatra, május 19-re halasztották. A 

tél azonban nem engedett, az újabb havazás miatt a következő 

két játéknapnak is új időpontot kellett keresni. A szövetségben 

úgy döntöttek, hogy ezeknek a mérkőzéseknek az időpontjáról 

a csapatok állapodjanak meg egymás között. Így most éppen a 

19. és a 20. játéknap (a tavaszi 3 és 4. forduló) új időpontjait 

intézik az együttesek. A 19. játéknapon csapatunk szabadnapos 

volt, így csak a hazai pályán esedékes Bajánsenye elleni meccs-

nek kellett új dátum. A szomszédvári együttessel megegyez-

tünk, június 1-én pénteken lesz lejátszva az őrségi „el clasicó”. 

A csapat tájáról érkezett jó hír, hogy a téli átigazolási időszak-

ban senki sem távozott. Visszatért viszont Körmendről Kovács 

Roland és Tuboly Martin. Velük kiegészülve és az őszi szerep-

lést látva, reális cél lehet a dobogó elérése. Bízzunk abban, 

hogy most már lassan el lehet kezdeni a tavaszi szezont, és 

többet azt nem zavarja külső tényező. Tájékoztatásul közöljük 

csapatunk tavaszi sorsolását időrendben.  

19. forduló: 2018. március 11. 14:30 óra     

szabadnap 

21. forduló: 2018. március 25. 16:00 óra     

Viszák – Őriszentpéter 

17. forduló: 2018. március 30. 16:30 óra      

Őriszentpéter – Szakonyfalu 

22. forduló: 2018. április 01. 16:00 óra         

Őriszentpéter – Rábatótfalu 

23. forduló: 2013. április 08. 16:00 óra         

Őriszentpéter – Körmendi Téglagyár 

24. forduló: 2018. április 15. 16:30 óra         

Magyarszecsőd – Őriszentpéter 

25. forduló: 2018. április 22. 16:30 óra          

Őriszentpéter – Nádasd 

26. forduló: 2018. április 28. 16:30 óra          

Körmend VSE – Őriszentpéter 

27. forduló: 2018. május 01. 17:00 óra          

Őriszentpéter - Csákánydoroszló 

28. forduló: 2018. május 06. 17: 00 óra         

Szakonyfalu – Őriszentpéter 

29. forduló: 2018. május 13. 17:00 óra           

Őriszentpéter – Szarvaskend 

18. forduló: 2018. május 18. 17:30 óra            

Szarvaskend – Őriszentpéter 

30. forduló: 2018. május 20. 17:30 óra            szabadnap 

31. forduló: 2018. május 26. 17:30 óra             
Bajánsenye - Őriszentpéter   

20. forduló: 2018. június 01. 18:00 óra             

Őriszentpéter - Bajánsenye   

32. forduló: 2018. június 03. 17:30 óra              

Őriszentpéter – Viszák 

33. forduló: 2018. június 10. 17:30 óra              

Rábatótfalu - Őriszentpéter       
Labdarúgó csapatunknak sikeres tavaszi szereplést 

kívánunk! 

Őriszentpéteren nagy gondot fordítanak az utánpótlás nevelés-

re. A Sportegyesület égisze alatt négy utánpótlás korosztállyal 

foglalkoznak. U7, U9, U11 és U13-as korosztályoknak tartanak 

rendszeresen edzést felkészült szakemberek. A korosztályok 

rendszeresen részt vesznek a Bozsik program keretein belül 

szervezett tornákon. Ezeken a megmérettetéseken szép eredmé-

nyeket értek el az elmúl időszakban. A Bozsik programon kívül 

is eleget tesznek a meghívásoknak, több régiós és távolabbi 

rendezvényen vesznek részt. Legutóbb a nádasdi Hétdombi 

tornán értek el sikereket. Az U7-es korosztály bíztató játékkal 

4. helyezést ért el, a U9-es korosztály 3. helyen végzett, míg az 

U11-es csapat játékosainak nyakába ezüst érem került. Utóbbi 

csapat sajnos nem tudta megvédeni egy évvel ezelőtti címét, de 

csalódást nem okoztak, mert nagyon erős mezőny kovácsoló-

dott össze idén. Ebben a mezőnyben tudott gólkirályi címet 

szerezni Kulcsár Márton Antal. Az utánpótlás gárdákkal foglal-

kozó szakemberek véleménye szerint hasznosak ezek a tornák, 

örömteli, hogy egyre többen választják sportágként ismét a 

labdarúgást. Az egész Őrség területéről várják azon érdeklő-

dőket, akik a korosztályos csapatokhoz csatlakozni szeret-

nének!  

A hétdombi tornán résztvevő játékosok: 

 

U7: Horváth Sámuel, Albert Attila, Páli Nimród, Rozner Ben-

ce, Horváth Dominik Csapatvezető: Sebők Péter 

 

U9: Albert Boldizsár, Fekete Szilárd, Horváth Bálint, Kamondi 

Salamon, Major Kende, Páli Zsombor Edző: Sebők Péter 

 

U11: Kulcsár Márton Antal, Németh Ákos, Farkas Martin, 

Könye Levente Attila, Gaál Martin Edző: Őr Péter   

 

A csapatokról a hátsó színes oldalon láthatnak fotókat.  

Foci utánpótlás Sport 
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Őri Hírek 

 

Teljes U7-es mezőny 

U9-es korosztály 

U11-es korosztály 


