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„Sárga Ház” 

Tíz éve is van már, a Tisza tó partján az abádszalóki strandon az egésznapos fürdőzés után sorban álltam lángosért. Esteledett, a 

széldzsekimet, melynek hátán a Sportegyesület – Őriszentpéter felirat virított a vállamra terítettem. Még nem is végeztem a moz-

dulattal, amikor közvetlen mögöttem megszólalt egy hang: - Aztán a sárga ház a gólyafészekkel megvan-e még? Megfordultam, 

egy középkorú házaspár állt mögöttem. Kölcsönös bemutatkozás után elmesélték, hogy pár évvel korábban az Őrségben kirán-

dulva többször is rácsodálkoztak az épületre és a rajta kelepelő gólyákra. Debreceniek voltak, jól érezték magukat nálunk. Szó 

szót követett, ránk került a sor, a lángossal a kezünkben elköszöntünk egymástól. Elötte még mondtam nekik: - Igen, megvan a 

sárga ház, és a gólya is visszatér minden évben! Ha most történne az eset, hozzátehetném, hogy még sokáig meg is lesz, hiszen 

elhárult az utolsó akadály is a felújítás megkezdése elől. Sikeresnek bizonyult a közbeszerzés, a sárga házi projektrész kivitele-

zője a BMT ZRt. Zalaegerszegről. A tervek szerint az év végéig befejeződik az épület rekonstrukciója, és új pompájában, meg-

változott belső funkciókkal továbbra is településünk jelképe marad a sárga ház a gólyafészekkel.                    Kálmán György 

ELKEZDŐDHET A FELÚJÍTÁS 

Őriszentpéter Város Önkormányzata a közelgő húsvét  

alkalmából kellemes ünnepeket kíván! 
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Hagyomány már, hogy a termelői piac árusai közösen búcsúz-

tatják az óévet. Az elmúlt év utolsó piaci napján is ezt tették, 

közös főzőcskézéssel köszöntek el az óévtől. A bográcsban 

vadpörkölt készült, a hozzávalókat és az ilyenkor szokásos in-

nivalót közösen dobták össze. A piac 2012 óta üde színfoltja 

településünknek. Az árusok, az évek során igazi közösséggé 

formálódtak. Talán ez is lehet az egyik titka annak, hogy ilyen 

hosszú ideje jól működnek, ellentétben a velük egyszerre indu-

ló piacokkal. Az önkormányzat kiemelten foglalkozik a piac-

cal, folyamatosan támogatják a működését. Ez lehet a titok 

másik eleme. Az induláskor sörpadokat biztosítottak az árusok 

részére, utána pályázati támogatásból 20 nyári és 8 téli pavilont 

is vásároltak. Szükség is volt rá, mivel a kezdeti 10-15 árus 

helyett mára már közel harmincan kínálják portékáikat a nyári 

csúcsidőben. A nyitvatartásuk is átalakult, dacolva az időjárás-

sal télen is nyitva vannak, és a nyári csúcsidőben a szombati 

nyitvatartás mellett szerdánként is várják a vásárlókat. Akik 

érkeznek is szép számmal. Nemcsak a helybélieket szolgálja a 

piac, az idelátogató turisták is előszeretettel keresik fel azt. A 

piac igazi turisztikai látványosság lett. A vásárlókat barátság-

gal, kedves szavakkal, humorral és figyelmes kiszolgálással 

váró árusok boldog új évre koccintottak.                           K.Gy. 

Több éves hagyomány már településünkön, hogy az újév első 

napján a város főterén összegyűlnek az emberek és köszöntik 

az új esztendőt. Így volt ez az idén is. Az esemény rendezője és 

koordinátora most is a Polgárőr Egyesület volt, akik itallal és 

étellel várták a városlakókat. A rendezvényen Őr Zoltán pol-

gármester mondott újévi köszöntőt. A város vezetője egyebek 

mellett az elmúlt évre tervezett beruházások állásáról is szólt. – 

A látszatosság vádjával semmiképpen sem lehet illetni bennün-

ket, hiszen az elmúlt évre tervezett nagy beruházásoknak gya-

korlatilag tényleg nincs semmi látszata – mondta tréfásan a 

polgármester, majd arról beszélt, hogy reméli,  a 2019-es esz-

tendőben már a látszat is az önkormányzat mellé áll, hiszen a 

háttérben mindent megtettek azért, hogy valamennyi akadály 

elhárulhasson a projektek útjából. Jól sikerültek viszont a város 

nagyrendezvényei. Továbbra is nagy népszerűségnek örvend a 

Szentpéteri Esték rendezvénysorozat, a tökfesztivál pedig láto-

gatottságban és nívójában is felért az Őrségi Vásár mellé. A 

köszöntőt követően pezsgővel koccintottak, forralt borral, me-

leg teával és virslivel köszöntötték az új évet a jelenlévők.                                                                                

K.Gy. 

Őr Zoltán polgármester az 

elmúlt esztendő eredményei-

ről, történéseiről és a terve-

zett beruházások állásáról az 

alábbi tájékoztatást adta la-

punk számára még az év 

elején. – A labdarúgás nyel-

vére lefordítva „kapufás” 

évünk volt a 2018-as, hiszen 

nagyprojektjeinkre elnyer-

tünk ugyan 350 millió forint 

támogatást, ám rajtunk kívül 

álló okok miatt mégsem tud-

tuk megkezdeni a beruházásokat. A sikeres megvalósításhoz 

meg kellett változtatni a projektjeink műszaki tartalmát, ami 

időigényes volt és az engedélyeztetésére is várni kellett. Egye-

dül a vadászati kiállítás közbeszerzése történt meg, annak a 

megvalósításához hozzá is lehetett fogni. A másik három beru-

házásra az év elején kell kiírni a közbeszerzést és ha azok érvé-

nyesek lesznek, akkor ezek 2019-ben elkészülhetnek – kezdte 

beszámolóját a városvezető. Kisebb léptékű fejlesztések azon-

ban 2018-ban is megvalósultak. Felújították az önkormányzati 

konyhát, közösségi kemencét építettek és egy több települést is 

érintő humán erőforrás fejlesztési program keretein belül 50 m2

-es mobil szabadtéri színpadot is tudtak vásárolni. Utóbbi pá-

lyázat fontos elemei még azok az egészségügyi szűrővizsgálat-

ok, amelyekből már az elmúlt évben ízelítőt kapott a lakosság. 

Egy a határon átnyúló szlovén-magyar pályázat eredménye az 

őriszentpéteri parkerdő rehabilitációja volt. - Az itt élő emberek 

egyik fontos közösségi színtere volt a Városszer és az Égésszer 

által határolt parkerdő, amely most visszanyerte régi funkcióját. 

A könnyebb megközelíthetőség érdekében felújításra került a 

lépcső és a korlát. Esőbeállót, kerékpár tárolót építettünk, gril-

lező és szalonnasütő helyeket alakítottunk ki. A felvezető ös-

vény mellett táblarendszer mutatja be az Őrség kincseit és érté-

keit – mondta a polgármester, majd azokról a nagyméretű útba-

igazító táblákról beszélt, amelyeket a város közterületein he-

lyeztek el nemrégiben. Tíz darabot készítettek ezekből, egyik 

oldalukon a város térképével, amelyen a szerek, közintézmé-

nyek, turisztikai szolgáltatások és egyéb információk találha-

tók, a másik oldal pedig az Őrségi kerékpáros és gyalogos túra-

útvonalakat ábrázolja. A szerek bejáratainál szertérképek segí-

tik a városba érkező turisták tájékozódását. Az elmúlt év nagy-

rendezvényeire is büszke lehet a város. A tökfesztivál látoga-

Közös főzőcskézéssel búcsúztak az óévtől 

Újévi köszöntő   

Kapufás év volt a tavalyi   
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tottságában és nívójában már az Őrségi Vásár szintjére ért. A 
sztárfellépőkkel megtűzdelt kulturális és szórakoztató kínálat 
sokakat vonz ilyenkor a városba. Továbbra is népszerű a Szent-
péteri Esték sorozat. Ennek egyik új helyszíne lehet a most 
megújult parkerdő. Továbbra is üde színfoltja a városnak a he-
lyi termelői piac, amely most már egész évben nyitva tart. - 
Karácsonyra a településen élőket falinaptárral lepte meg az 
önkormányzat. Az ízléses kiadvány borítólapján a Szent Péter 
műemlék templom található, az oldalakon az adott hónaphoz 
kötődő legfontosabb eseményről készült fénykép látható – zárta 
az elmúlt évről készült összegzését Őr Zoltán polgármester. 
K.Gy. 

Elfogadták a költségvetést. Elfogadta a költségvetést a képvi-

selőtestület. A legfontosabb hír ezzel kapcsolatban, hogy az 

idei esztendőnek a takarékosságról kell szólnia. A költségvetés 

működési oldala biztosított, ám a folyamatban lévő projektek 

túllépései miatt némi hitel felvételére is szükség lehet. Mint 

már többször is szó volt róla, a településen több pályázat is 

indul hamarosan. Egyetlen projektet sem lehet megvalósítani az 

eredetileg elnyert támogatásból. A műszaki tartalom csökkenté-

se után is több milliót kell az önkormányzatnak hozzátenni, 

hogy megvalósuljanak a fejlesztések. Az óvoda beruházást el is 

engedik, mivel itt a túllépés olyan mértékű, amely vállalhatat-

lan. A büdzsé tartalmazza a pályázati támogatásokat, így közel 

750 milliós bevételi és 775 milliós kiadási főösszeggel lett elfo-

gadva. A képviselők az óvoda költségvetését is elfogadták és 

azt javasolják elfogadásra a fenntartóknak is. Az óvodában járó 

gyerekek után valamivel kevesebb mint 125 ezer forint/fő kell 

fizetni az önkormányzatoknak. Ez a környékbeli óvodákhoz 

képest alacsony összeg.   

 

Szociális tűzifa. Az önkormányzat szociális bizottsága 85 köb-

méter szociális tűzifát osztott szét 30 rászoruló között. Akik ilyet 

a jövedelmük miatt nem kaphattak, azok természetbeni juttatás-

ként települési támogatás címén jutottak tűzifához. A fa 

nagyrészét már megkapták az érintettek, a maradékot hamaro-

san kiszállítják. 

Óradíj emelés az ügyeleten. Emelték az orvosi ügyeleten dol-

gozó orvosok és körzetápolók óradíját. A települési önkor-

mányzatok feladata az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi 

ügyeleti ellátás működtetése. Őriszentpéteren az egészségház-

ban működik a 15 települést ellátó Őrségi Háziorvosi ügyelet. 

Az itt dolgozók óradíját legutóbb 2018. január 1-én állapították 

meg. A mostani emelés főleg az ünnepnapi ügyeletet érinti. A 

hétköznapi és hétvégi emelés mértéke 100 Ft/ óra mértékben 

nőtt, az ünnepi óradíj az orvosok esetében 500,- Ft-tal, míg az 

ápolóké 100,- Ft-tal emelkedett. 

Rezsicsökkentés. Nem kis feladatot ró az önkormányzatokra a 

tavalyi 12.000,- Ft-os rezsicsökkentés végrehajtása. A kormány 

az erre szánt összeget az önkormányzatok számára biztosította, 

a további feladatot helyben kell megoldani. Akiknek vezetékes 

gázuk van, azoknál már tavaly elszámoláskor realizálódott ez 

az összeg. Akik viszont tűzifa, PB-gáz, szén, fabrikett, pellet 

vagy más tüzelőanyag formájában szeretnék megkapni a támo-

gatást, azoknak az önkormányzathoz kell bejelenteni az igényü-

ket. Az igények összegzése, a megfelelő mennyiségű anyag be-

szerzése, a szállítás megoldása és kifizetése az önkormányzat 

feladata lett. Érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy ahol viszont 

nincs kiépített vezetékes gáz, ott készpénzben kifizették a telepü-

lés összes lakójának a 12 ezer forintot.                  K.Gy. 

 

Január közepén tartották együttes ülésüket az Őriszentpéteri 

Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó községek. Tóth Jenő, 

a hivatal jegyzője elmondta, hogy az időpont azért tolódott el 

január közepéig, mert így már a 2019-es költségvetés is tár-

gyalható. Ez azért is volt praktikus, mert az egyéb elfoglaltsá-

gok miatt 13 település – Bajánsenye, Felsőjánosfa, Hegyhát-

szentjakab, Ispánk, Kerkáskápolna, Kercaszomor, Magyar-

szombatfa, Nagyrákos, Őrimagyarósd, Szalafő, Szatta, Velemér 

községek és Őriszentpéter város – önkormányzati képviselői-

nek nem egyszerű megfelelő időpontot találni. A költségvetés 

tárgyalása előtt a hivatal vezetője a 2018-ban végzett munkáról 

számolt be a testületeknek. Elsőként említette a jegyző az ASP 

informatikai rendszer további bővülését és a működésével kap-

csolatos teendőket. A rendszer jól fogja szolgálni a hivatali 

munkát. Addig az esetleges problémákat igyekeznek minimá-

lisra csökkenteni. A pályázatok benyújtásával kapcsolatban 

Tóth Jenő elmondta, hogy a LEADER pályázatokat minden 

településen nyújtottak be civil szervezetek, egyesületek, TOP 

pályázati lehetőséggel Bajánsenye és Magyarszombatfa közsé-

gek éltek. Három faluban - Ispánk, Magyarszombatfa és Szala-

fő - továbbra is gondot okoz a szennyvíz kérdése. A már több 

éve kialakult helyzetet továbbra sem sikerült megnyugtatóan 

rendezni, innen most is napi szinten szippantó autóval hordják 

el a szennyvizet. Az elmúlt esztendőre is jutott egy katasztrófa. 

Tavaly júniusban a hatalmas esőzés miatt megcsúsztak a 

Vadása-tó gátjai, ezért közvetlenül a szezon megkezdése előtt 

le kellett ereszteni a tó vizét. Mivel a vis major támogatást 

nemrégiben hagyták jóvá, csak bízni lehet abban, hogy a nyárra 

sikerül helyreállítani a népszerű fürdőhelyet. Az elmúlt tavasz-

szal lebonyolított országgyűlési képviselő választások sok 

munkát adtak a hivatal dolgozóinak, ám ezeket sikeresen elvé-

gezték. Az idén két ilyen kihívás is lesz, hiszen előbb Európa 

parlamenti választások lesznek májusban, majd a számunkra 

legfontosabb önkormányzati képviselőválasztások pedig vala-

mikor ősszel. Ezekre időben el kell kezdeni a felkészülést. A 

jegyző megemlítette még, hogy voltak és lesznek is személyi 

változások a közös hivatalnál. Sajnos nem egyszerű feladat ma 

pénzügyi, vagy közigazgatási szakembert találni főleg az ala-

csony bérek miatt. Ezzel tulajdonképpen fel is vezette a követ-

kező napirendi pontot a hivatal vezetője, amely a 2019. évi 

köztisztviselői kiegészítő bérrendezési alap pályázat benyújtá-

sához szükséges önkormányzati döntések meghozatala volt. A 

köztisztviselői illetménylap 38.650 Ft, amely 2008 óta változat-

lan. A köztisztviselői bér úgy kerül meghatározásra, hogy ezen 

illetményalap és a jogviszonyban eltöltött idő alapján törvény-

ben meghatározott szorzószám szorzataként. Az erről készített 

táblázat tanúsága szerint egy középfokú végzettségű köztisztvi-

selő, aki ledolgozta az életét a közszolgálatban, a munkabére 

25 ezer forinttal kevesebb mint a 2019. évi garantált bérmini-

mum, a 195.000 Ft. Húsz millió forintot meghaladó összegű 

pályázati igény benyújtását szavazták meg a képviselők, amely-

lyel megnyugtatóan lehetne rendezni a köztisztviselők béreit. A 

hivatal létszáma 26 főben van megállapítva. A grémium a kö-

zös hivatal költségvetését is megszavazta 120.675.260 Ft-os 

bevételi és kiadási főösszeggel                       K.Gy. 

 

Házunk tája - Önkormányzati hírek 

Közös Hivatal 
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be véve döntött a képviselő testület arról, hogy kiket hívjanak 

meg az eseményekre. Az biztos, hogy az Őrségi Vásár szom-

batján, június 29-én, a Bikini együttes lép fel. Ők kapták a leg-

több szavazatot, és az adott időpontban rá is érnek. Róluk tudni 

kell, hogy már 2007-ben adtak koncertet a vásárkor. Az volt az 

első év, amikor az önkormányzat ingyenes nagykoncertet ren-

dezett a vásárba érkező látogatóknak. Az óta ez a hagyomány 

tovább bővült, Őrségi Vásárkor és a Az idei vásár vasárnapján 

magyar nóta délutánt tartanak a Dankó Rádió Tökfesztiválkor 

is mindkét napon neves előadók szórakoztatják a vendégeket. 

énekeseinek a közreműködésével. Vasárnap esti fellépő még 

nem ismert, az biztos, hogy a szavazáson negyedik legtöbb 

voksot kapó Balázs Fecóval folynak a tárgyalások. A kérdés 

csupán annyi, hogy tudja-e vállalni a fellépést. Ugyanez vonat-

kozik a népszerű vas megyei zenekarra a Lordra is. A második 

legtöbb szavazatot kapták, így a szeptemberi Tökfesztiválra 

szeretnék megnyerni őket a rendezők. Ha sikerül, akkor Tök-

fesztiválkor szombaton, szeptember 28-án ők zenélnek. A va-

sárnapi, szeptember 30-i fellépő személye biztos, a szavazás 

harmadik helyezettje, a Soulwave együttes játszik akkor. Ezek 

lennének a nagykoncertek, mellettük a szabadtéri színpadon 

számos kulturális és szórakoztató program várható a korábbi 
évekhez hasonlóan.                                       K.Gy 

Az Őrségi Vásár alkalmából több őrségi településen is kiállítá-

sokat rendeznek. A vásár központi helyszínén Őriszentpéteren 

is nagy gonddal készítik elő az ilyenkor megrendezésre kerülő 

kiállítást. Az elmúlt években bemutatásra kerültek a múlt és a 

jelen értékei, a családi élet legjelentősebb eseményeihez tartozó 

népszokások, a családi élet színteréül szolgáló konyha és annak 

berendezése, az Őrség természeti, kulturális és építészeti érté-

kei. Korábban rendeztek itt kiállítást a reformátusok, amikor a 

vásár után került megrendezésre a REND, és még korábban 

éveken át a helyi népművészek, fafaragók gerencsérek alkotá-

sait mutatták be, de volt még itt bélyegkiállítás is, amelynek a 

természet volt a témája. Egyetlen feltétel, aminek minden év-

ben meg kellett felelni, az a nívó volt. Az idei esztendőben a 

vadászat lesz a támája a művelődési ház nagytermében megren-

dezésre kerülő tárlatnak. Apropója az eseménynek, hogy hama-

rosan elkészül az az épület, amely helyet fog adni annak az 

állandó vadászati kiállításnak, amely most Magyarszombatfán 

látható és amelynek alapja Gömbös Mátyás őriszentpéteri va-

dászmester életműve. Az ő gyűjteményéből kerülnek ki java-

részt azok a trófeák és ereklyék, amelyek a vásárkor megrende-

zésre kerülő kiállításon láthatóak lesznek. Remélhetőleg utána 

hamarosan a végleges helyükön, az állandó kiállításon is meg 

lehet majd csodálni őket. (A fotón középen Gömbös Mátyás a 

kutyájával)            

Fórum az Őrségi tájról 

Eredetileg az Őrséget és a Vendvidéket egy egységként kezel-

ték volna, végül csak az Őrség tájairól, építészetéről szólt az a 

fórum, amelyet nemrégiben tartottak és amelyen bejelentették, 

hogy tájegységi arculat készül. A műhelybeszélgetés apropóját 

tulajdonképpen a településarculati kézikönyvek elkészítése 

adta. Erről az önkormányzatok korábban rendeletet alkottak. 

Építészek, tájépítészek dolgoztak ezeken és tettek ajánlásokat a 

megrendelő települési önkormányzatok számára. A települése-

ken élőket az önkormányzat fórumokon, beszélgetéseken ke-

resztül szólította meg a témával kapcsolatban. A munka 13 

településen folyt, a lakosság véleményt nyilváníthatott az arcu-

lati kézikönyvről, a helyi építési szabályzatok módosításáról. 

Az őrségi arculat elkészítését a fórumot levezető Németh Iván 

győri cége nyerte. A tájegységi fórumon a szakember a mező-

gazdaságot húzó ágazatként emelte ki és a rendszerváltás után 

komoly üzletággá vált turizmus szerepét is fontosnak nevezte. 

Ahogy azt a települési arculati könyvekben is megfogalmazták, 

az Őrségben kevés a munkahely, a munkaképes lakosság nagy 

része ingázik. A térség gazdasági erősödésének a záloga az új 

munkahelyek teremtése lenne. Ennek híján egyre nő az elván-

dorlás, a régió településein az országos átlagnál jobban fogy a 

lakosság. Jelenleg ez a legnagyobb probléma. A táj azonban 

még jó állapotban van, erre nagyon kell vigyázni, hogy így is 

maradjon.                  K.Gy. 

A korábbi évekhez hasonlóan az idén ismét a közvélemény 

kutatás segítségével lettek kiválasztva az idei nagyrendezvé-

nyek fellépői. Az internetes szavazás végeredményét figyelem-

Alakul a fellépők névsora 

Vadászati kiállítást rendeznek a vásárkor 
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Telt házat vonzott Simon Attila fotográfus vetítéses élménybe-
számolója a művelődési házban. Még a rendezők és az előadó 
várakozását is felülmúlta az az érdeklődés, mely a rendezvényt 
kísérte. Több mint száz néző figyelte érdeklődve az előadást és 

csodálta meg a remek fotókat. Simon Attila az elmúlt esztendő 
tavaszán egy hónapot töltött az Egyesült Államokban, ahol hat 
államban 11 nemzeti parkot látogatott végig 8800 kilométert 
autózva. Az útjára öccse kísérte el és a túra eredménye a több 
ezer remeknél remekebb fotó. – Ha már nekem megadatott az a 
lehetőség, hogy az Egyesült Államok legcsodálatosabb helyeire 
eljutottam és fotózhattam, akkor úgy gondolom, hogy kutya 
kötelességem megosztani az élményeimet mindazokkal, akik-
nek eddig nem volt és valószínű nem is lesz része ilyenben – 
mondta a rendezvény kapcsán a fotóművész. – Örülök annak is, 
hogy sokak az általam nyújtott élményekkel feltöltődve mentek 
haza az élménybeszámolóról. Simon Attila 2002-ben vásárolt 
házat Kisrákoson, nem sokkal később le is költözött az Őrség-
be. Az óta mindenhol felbukkan elmaradhatatlan fotómasinái-
val. Szinte nincs olyan esemény, amelyeken nem tűnik fel, 
amelyekről nem készít fotókat. Emellett persze lencsevégre 
kerül az őrségi táj és annak élővilága, valamint az itt élő embe-
rek. Simon Attila amerikai élményeiről már tartott beszámolót 
Kőszegen, Körmenden, Szentgotthárdon és Zalalövőn. Minden-
hol nagy szeretettel fogadták és nagy érdeklődéssel hallgatták 
az úti beszámolóját. Tavaly nyáron a Hétrétország köztiválon 
Őriszentéteren is megmutatta képeit, ám azon helybéliek nem, 
inkább a fesztivállátogatók vettek részt. A mostani élménybe-
számolóval azonban hazatért a fotóművész választott hazájába, 
az Őrségbe. Simon Attila február 5-én ünnepelte 70. születés-
napját, amelyhez gratulálunk! Ennek tükrében nem akármilyen 
teljesítmény volt az amerikai túra. A fotográfus egyébként 
rendszeresen készít képeket lapunk számára is.    K.Gy. 

Új egyesület alakult. Székhelyüket az Őriszentpéter Városi 
Könyvtár és Művelődési Ház címére jegyezték be. Már koráb-
ban megfogalmazódott, hogy egyes őrségi civil tevékenységek 
összefogva, egyesületi formában folytassák a munkájukat. Van-
nak új kezdeményezések, melyeket a modern technika, az inter-
net, a közösségi felületek használatát kiaknázva hoznának létre 
új tartalmakat. Az egyesület célja a kezdeményezéseknek, az 
Őrség értékeinek bemutatása, népszerűsítése és új alkotások 
inspirálása. Minden szervezeti egység megtartva önállóságát 
tevékenykedne tovább. A következő civil kezdeményezések 
csatlakoztak az egyesülethez: Őrség Baráti Kar, citera zenekar, 
Szeparé Őrségi Művészeti Szalon, Malom Látogató Központ, 
Őrségi Festőkör, fotókör, mozgókép szekció, modern média, 

hifi, fénytechnika szekció. Tekintettel arra, hogy az egyesület 
őriszentpéteri, illetve őrségi programokat, rendezvényeket, 
marketing képzéseket tervez, így választották székhelyükül a 
művelődési házat.                                                      K.Gy. 

A farsangi mulatságok sorát településünkön a legkisebbek, az 
óvodások kezdték. Az előző évekhez képest új alapokra helyez-
ték a rendezvényt azzal a nem titkolt szándékkal, hogy egyben 
hagyományt is teremtsenek. Babosné Hajós Marietta Tünde az 
intézmény vezetője ezzel kapcsolatban a következőket mondta: 
- Ebben az oktatási évben merült fel az igény a szülői munka-
közösség részéről, hogy az eddigi jótékonysági Mikulás bálun-
kat váltsuk ki egy olyan programmal, ami közelebb hozhatja a 
szülőket, gyerekeket és az óvodai dolgozókat. A választás a 
farsangi időszakra esett, úgy döntöttünk, hogy a hagyományos 
húshagyókeddi ovis farsangi „bulinkat” szervezzük együtt. A 
terv az volt, hogy a farsangi időszak egyik szombat délutánján 
tartsunk a gyermekeknek egy nagy mulatságot. Az elgondolást 
tett követte, február közepén megrendeztük az első közös far-
sangi jótékonysági délutánunkat az eb-
ből az alkalomból feldíszített művelődé-
si házban. Az intézményvezetője beszélt 
még arról, hogy a bált a két nagyobb 
csoport farsangi, bolondos, vidám műso-
ra nyitotta meg, ezután a helybéli ovis 
rokisok szórakoztatták a közönséget, 
majd jelmezes felvonulás tartottak. A 
farsangi maskarák kavalkádja után a 
mulatozásé volt a főszerep. Volt itt süte-
ményespult teával és forralt borral (az 
utóbbi a felnőtteké természetesen), csil-
lámtetkó, arcfestés, lufihajtogatás, zene 
és tánc. A gyerekek tombolát is húzhat-
tak, ha megéheztek szendvics és zsíroskenyér várta őket. A 
szülők támogatói jegy és tombolajegy vásárlásával, illetve be-
csületkasszába történő adományaikkal támogathatták a rendez-
vényt, azon keresztül pedig a szülői munkaközösséget. Ezt a 
pénzt aztán az SZM játékvásárlásra, gyermeknapi programokra, 
óvodai rendezvényekre fordíthatja, ahogy tette eddig is. – Az új 
alapokra helyezett rendezvényünk jól sikerült, felülmúlta a 
várakozásunkat. Nagyon sok szülő, kisgyermek, hozzátartozó 
vett rajta részt - pedig féltünk az influenzás időszak miatt - és a 
szülők jóvoltából nagyon szép összeg folyt be az szülői közös-
ség kasszájába. Ezúton is köszönjük minden támogatónak a 
segítséget, felajánlást!  – mondta  az intézményvezető, majd a 
tavasz még várható eseményeit sorolta fel: Folytatódnak a nem-
zeti parkkal közösen tervezett programjaik, amelyeken a két 
nagyobb csoport vesz részt. Lesz madár les, játszóház, lepkeka-
land, tojáskereső és még sok más dolog. Természetesen érkezik 
az óvodába a nyuszika, köszöntik az édesanyákat és a gyermek-
napi programok is érdekesek lesznek. A két nagyobb csoport az 
idén a Sághegyi vulkánparkba kirándul, lesz évzáró – búcsúzta-
tójuk, és „ittalvós” bulijuk is. Az óvodai Ismerkedőnapot április 
27-re tervezik, majd ezt követi a beíratás 29-30-án 9 és 17 óra 
között. - Intézményünket nagyon sokan támogatták ebben az 
évben is, amit nagyon szépen köszönünk. Várjuk és egyben 
köszönjük is az 1%-os felajánlásokat az Alapítványunk részére. 
Szerencsére minden évben nagyon sokan gondolnak ránk. A 
befolyt összeget a gyermekek javára fordítjuk (kirándulásra 
busz, színházi jegyek, udvari játékokra stb.) Alapítványunk 
neve, és adószáma, amire a felajánlásokat megtehetik a követ-
kező: Alapítvány az Őriszentpéteri Óvodába Járó Gyermeke-
kért 18889318-1-18. Remélhetőleg az idén is élményekkel teli, 
tartalmas évet zárunk, és jöhet a megérdemelt nyári szabadság, 
pihenő, szünet – fejezte be mondandóját Babosné Hajós Mari-
etta Tünde. (Színes fotó összeállításunk a  6. oldalon.)   K.Gy. 

Hazatért az Őrség fotográfusa 

Hagyományteremtés az óvodában 

Őrségi Hang-Kép Műhely 
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ALSÓSOK FARSANGJA 
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Farsangoltunk 

Február 19-én az alsó tagozatos tanulók farsangi mulatságon 

vettek részt. Először a jelmezes felvonulásra került sor, melyet 

háromtagú zsűri értékelt. Mindenki kapott ajándékba lufit, a 

helyezést elért tanulók pedig apró ajándéktárgyakat. A 4. osztá-

lyos tanulók Mexikói táncot mutattak be, amit Mihályné Tu-

boly Annamária tanító segítségével tanultak meg. A délután 

hátralévő ideje a táncról és a szórakozásról szólt. A szülők sü-

teménnyel vendégelték meg a tanulókat.  

Február 22-én a felső tagozatosok vették birtokba a helyi mű-

velődési házat. Jelmezes bemutatkozó műsorukat az irodalmi 

regények hősei ihlették. János vitéz, Harry Potter, A Pál utcai 

fiúk, Az egri csillagok és a Pán Péter szereplői vonultak fel a 

zsűri asztala előtt. A zsűri értékelte az osztályok produkcióit, 

jutalmul süteményt vehettek át a tanulók. Ezek után követke-

zett a bulizás, zenével és tánccal. (Képösszeállítás a 7. oldalon) 

Új oktatási eszközök 

Az utóbbi évtizedek nagy változásokat hoztak, elsősorban tech-

nológiai értelemben, melyek alapjaiban határozhatják meg az 

oktatás jelenét és főleg jövőjét. Az intézmény eszközállománya 

tanulói táblagépekkel bővült, melyeket a diákok tanórákon 

többféle módszerekkel használhatnak: csoportmunkában, önál-

lóan, párokban. Az eszközökön találhatóak offline és online 

applikációk, melynek segítségével hatékonyabban sajátíthatják 

el a tananyagot. A tabletek az erre a célra szolgáló speciális 

szekrényben kaptak helyet.  

Elektronikus napló és félévi eredmények 
2018. augusztus 15-én az Emberi Erőforrások Minisztere jóvá-
hagyta a KRÉTA rendszert, mint a kötelező tanügyi nyilvántar-
tást felváltó elektronikus adatnyilvántartást. A miniszteri jóvá-
hagyás lehetővé teszi, hogy a 2018/2019. tanévtől kezdve osz-
tálynapló, csoportnapló, egyéb foglalkozási napló, órarend, 
tantárgyfelosztás, ellenőrző már a KRÉTA rendszerben tárolha-
tóak, őrizhetőek. A rendszerben előállított naplók elfogadott 
hivatalos dokumentumnak minősülnek. Az elektronikus felület 
a szülők számára október közepétől már elérhetővé vált. 2019. 
január 25-én véget ért az I. félév. Félévi értesítőt 163 tanuló 
vehetett át. Az első és második évfolyamon szöveges értékelés 
volt. Kitűnő tanulók: 18 fő, jeles tanuló: 13 fő. Batha Ildikó 
intézményvezető helyettes 

Hagyomány már, hogy a nőnap környékén rendezi meg éves 
bálját az iskola szülői szervezete. Ez az idén is így volt, nemré-
giben báloztak a művelődési házban az iskolás szülők. A mu-
latságot ünnepi műsor színesítetté, ahol felléptek a „rockisok”, 
a negyedik osztályos táncosok, a felnőtt színjátszó csoport és az 
iskola énekkara. Az ünnepi műsort vacsora követte, majd Mol-
nár András húzta a talpalávalót a bál végéig. Ezt csupán a tom-
bola sorsolás szakított félbe, ahol értékes nyereménytárgyak 
találtak gazdára a támogatók jóvoltából. A báli bevételből a 
szülői szervezet a gyerekek kirándulását, sporteseményeket, 
gyermeknapot és még egyéb más dolgot finanszíroz meg. K.Gy 

A rönkhúzás hagyományaira épülő taligás menettel búcsúztat-
ták a telet Őriszentpéteren. Akárcsak a többi őrségi településen, 
itt is hagyományai vannak a farsangi télűző rendezvényeknek. 

A korábbi években rönkre ültették a bolond lakodalom két fő-
szereplőjét, most egy taligán tolták őket végig a városon. A 
házasulandókat elkísérték az örömszülők, a koszorús lányok és 
a násznép. Csámpás Eleonóra és Nagyfülű Alfréd a város köz-
pontjában fogadtak örök hűséget. A kisbíró hívó szavára indult 
el a násznép a művelődési házból. A „lányos házhoz” menet 
útba ejtették a helyi termelői piacot, ahol nem kis feltűnést kel-
tettek. A menyasszony kikérése harmadszorra sikerült, elötte 
két álmenyasszonyt próbáltak meg rásózni a vőlegényre. A 
polgári esketést anyakönyvvezető, az egyházit „semleges” val-
lású lelkész végezte. A frigy létrejöttét az ifjú pár kezeire he-
lyezett borjúkötél jelezte. Akárcsak az igazi lakodalmakban, itt 

is elhajította az ifjú ara a csokrát, volt menyasszonytánc, meny-
asszony és vőlegény szöktetés és miegymás. A farsangi ese-
ménysorozat este a művelődési házban folytatódott. Előbb jel-
mezes felvonulást tartottak, majd a fánksütő verseny eredmény-
hirdetésére került sor. A szép számmal felvonuló jelmezesek 
mind kaptak ajándékot, a legjobbnak azonban a Kleopátra jel-
mezt választották. A fánkok közt Tamaskóné Lukács Ágnes 
által sütött édesség lett az első. – Farsangi rendezvényt minden 
évben tartunk, de nem mindig bolond esküvőt. Volt olyan esz-
tendő, amikor jelmezbálba vártuk az érdeklődőket, és volt 
olyan, amikor méretes rönkön húztuk végig a városon a házasu-
landókat – mondta Breszkócs Csilla, a művelődési ház vezető-
je. 

                             K.Gy.  Lapunk következő száma május hónapban jelenik meg. 

Iskolai hírek 

BEIRATKOZÁS 

A 2019/2020. tanévre a beiratkozás időpontja április 11-12. 

Az érintettek március 15-ig az óvodákban kézhez kapják a 

beiratkozáshoz szükséges tudnivalókat.  

Iskolai SZM bál 

Rönk helyett taligán 



VIII. évfolyam 1. szám  9 

 

Őri Hírek 

Köszönjük Ibolya! 

Közel 60 éves önkéntes tűzoltói munkája után nemrégiben le-

köszönt posztjáról Zsigovits Józsefné—Ibolya, az Őriszentpéte-

ri Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnök asszonya. Zsigovits Jó-

zsefné általános iskolásként 14 évesen köteleződött el a tűzoltó-

ság irányában, mint ifjúsági tűzoltó került az egyesülethez, 

azóta számos tisztséget betöltött a 60 év alatt.  Kovács Balázs 

Zsolt alezredes a legutóbbi közgyűlésükön elmondta, hogy az 

elnök asszony tevékenysége elévülhetetlen az egyesület életé-

ben. Vezetése alatt váltak önállóan beavatkozó tűzoltó egyesü-

letté, ezen időszakban újult meg a szertár és gyarapodott az 

egyesület egy Mercedes típusú gépjárműfecskendővel. A köz-

gyűlés végén a szakma elismeréseként a 60 évet méltató aján-

dékkal, Szent Flórián szoborral, virágcsokrokkal, ajándékkosár-

ral köszöntötték az elnök asszonyt a felettes szervek és a kollé-

gái. Mondhatjuk, itt egy korszak lezárult, de van még elmonda-

ni való, hiszen egy elismerésekben gazdag életutat járt be az 

elnök asszony, itt nálunk Őriszentpéteren sok munkával, rá 

jellemző tisztességgel, becsülettel. 2002-től irányította az ön-

kéntes tűzoltók munkáját, mint elnök. Vezetése alatt minden 

rendezvényük odafigyelős, rendezvényeken való szereplésük, 

mintaszerű és példaértékű volt, a munkavégzésük, mentési 

munkájuk gyors és szakszerű. A feladataik elvégzése mellett, 

helytálltak a dunai árvíz idején is 2013-ban. Folyamatosan ké-

pezték magukat, a megszerzett tudás és a szakmai munka elis-

meréseként 2016. július 01-től önállóan is végezhetnek tűzoltá-

si és mentési feladatokat. Az útba indítási ünnepség felemelő 

volt, csak úgy, mint a 135. évforduló megrendezése 2017-ben. 

Az elhívatottság, a folytonosság, a fejlődés tetten érhető. Ez az, 

ami legfőképpen fémjelzi az elnök asszony tevékenységét. Ve-

zetése alatt több sikeres pályázatnak köszönhetően gyarapodott 

az egyesület eszközkészlete, melynek leltári értéke 7 millió Ft. 

A szertár felszereltsége, jelenlegi állapota megfelel a kor igé-

nyeinek, az elvárásoknak és az előírásoknak. Ezekből a pályá-

zatokból kiemelkedik a 2,5 milliós feszítővágó, mert ilyennel a 

járásban csak a körmendi hivatásos tűzoltók rendelkeznek. Egy 

másik sikeres pályázatnak köszönhetően több mint 10 millió 

forintot fordítottak a tűzoltó szertár felújítására, az elnök asz-

szony állandó felügyelete mellett. Vezetése alatt az egyesület 

aktív szerepet vállalt a település közösségi életében, továbbá 

részt vesznek a nagyrendezvények Őrségi Vásár, Tökfesztivál 

biztosításában, lebonyolításában. Az elnök asszony a legmaga-

sabb szintig ápol és ápolt nagyon jó szakmai és baráti kapcsola-

tokat, a helyi vezetőkkel, civil szervezetekkel, tűzoltó egyesüle-

tekkel, felettes szervekkel. Méltán lehet büszke Erdélyi Kriszti-

án tű. dandártábornok az Országos Katasztrófavédelmi Főigaz-

gatóság helyettes vezetőjének szakmai és emberi segítségére is 

aki, 2016.március 1-én, mint a Vas megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság vezetője, adta át az ” elismerő díszoklevelet” a 

Polgári Védelem Világnapja alkalmából, Szombathelyen 

Zsigovits Józsefnének, az ÖTE elnökének, a lakosság védelme 

és a katasztrófavédelem érdekében hosszú időn át végzett ki-

emelkedő munkájáért.  Őriszentpéter Város Önkormányzata 

felterjesztésére, 2016-ban Celldömölkön megrendezett megyei 

ünnepségen „Vas megye közbiztonságáért” kitüntetést vehette 

át, de birtokosa a tűzvédelem érdekében kifejtett eredményes 

munkájának elismeréseként, a gróf Széchényi Ödön Emlékpla-

kettnek is. Csapatot építeni nehéz feladat, de neki sikerült a 27 

fős állományt megtartani. Úgy vélte, hogy a kitüntetéseivel 

nemcsak a saját, hanem az általa vezetett csapat munkáját is 

elismerik az arra hivatott szervek. Ami igaz is, de óhatatlanul 

benne van az ő emberi tevékenysége, személyisége. Tud és 

tudott kérni és köszönetet mondani a támogatásért. Az          

elismerések méltán érik, méltán kapta őket. Szívvel-lélekkel, 

erős akarattal, megdolgozott érte. Az önkormányzat nevében én 

is megköszönöm, a településünk lapján is, a városunk, a lakos-

ság és az őrségi emberek érdekében végzett áldozatos tevé-

kenységét!  Szeretnénk, ha továbbra is tevékenykedne, erejéhez 

mérten segítené rendezvényeinket, továbbra is részt venne a 

város életében! Tisztelettel kívánunk minden jót, erőt és egész-

séget!                                       Rimán Lászlóné alpolgármester 

1969. augusztus 15-17-e 

között rendezték meg az 

Egyesült Államokban, a 

New York állambeli Bethel 

városa mellett a legendás 

Woostocki Fesztivált. A pár 

ezer lakosú település egyik 

farmerje adta bérbe a közel 

hatszáz holdas területét egy 

olyan koncert megszervezé-

séhez, amelyen mintegy 

500 ezer fiatal vett részt és 

a korszak legendás együtte-

sei közül több mint harmin-

can léptek fel. A fesztivál a 

zenetörténet egyik legfontosabb eseményévé vált, amely egy 

egész generáció gondolkodására hatással volt. Az esemény 50 

éves születésnapja inspirálta a Hétrétország Köztivál rendezőit 

Őriszentpéteren arra, hogy egy nagyszabású szabadtéri progra-

mot állítsanak a Woodstocki Fesztivál apropóján. A dolgok 

állásáról Sülyi Péter, a rendezvény kitalálója, az őriszentpéteri 

Malom Látogatóközpont vezetője, a Hétrétország Köztivál fő-

rendezője adott tájékoztatást. – A Hétrétországot, a nyitott por-

ták fesztiválját az idén is megrendezzük. Ezalatt megcélozzuk 

Woodstockot, megemlékezünk a fesztivál ötvenedik születés-

napjáról. Ezzel a Hétrétország egy új helyszínnel bővül, egy 

nagyszabású és többrésztvevős szabadtéri eseménnyé válik – 

kezdte beszámolóját Sülyi Péter. – Az elmúlt héten a főváros-

ban már ebben az ügyben folytattam tárgyalásokat, és örömmel 

jelenthetem, hogy az Omega együttes elköteleződött a rendez-

vényünk mellett, így augusztus 17-én Omega koncert lesz Őri-

szentpéteren. Nemcsak bírjuk a zenekar ígéretét, menedzsment-

jük tovább gondolta a dolgot és az egykori woodstocki fellépők 

közül keresi a kapcsolatot a legendás Creedence Cleawater 

Revivál együttes még aktív tagjaival, hogy tető alá hozzanak 

egy Omega – CCR koncertet. Úgy néz ki, hogy a dolog műkö-

dőképes. A két legendás gárda augusztus 17-én lépne fel,     

Elnökváltás a lánglovagok élén 

Megkezdődött a visszaszámlálás 
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mivel azonban a rendezvény nagy technikai beépítést igényel, 

célszerűbb két napban gondolkodni. Így augusztus 16-ra is fel-

lépőket keresünk. Olyanokat, akik ezt a szintet elérik – folytatta 

a főszervező. A koncerthelyszín Őriszentpéteren a középkori 

téglaégető és a műemléktemplom allati terület lesz, egészen a 

Zala partig. Nem kis feladat lesz mozgatni a színpad technikát, 

felállítani minden kiszolgáló egységet úgy, hogy közben a ter-

mészettel és a tájjal is harmóniában legyenek. Sülyi Péter el-

mondta, hogy ezzel kapcsolatban nagy segítséget kapott és kap 

majd a Nemzeti Park munkatársaitól, akik pozitívan álltak a 

rendezvény mellé. Ugyancsak bírja az őrségi települések ön-

kormányzatainak és polgármestereinek a támogatását a nagy-

szabású rendezvény kapcsán. Magát a fesztivált az Őrvidéki 

Civil Szövetség égisze alatt igyekeznek tető alá hozni és bíznak 

abban, hogy minden segítséget megkapnak a régió civil szerve-

zeteitől, egyesületeitől és az itt élőktől. Sülyi Péter a közvetlen 

munkatársain kívül egy nagy és ütőképes rendező gárdában 

gondolkodik, akiknek minden megoldandó feladatra lesz vála-

szuk, és akik ugyanolyan kihívásnak tekintik a rendezvényt, 

mint ő maga. – Sok szervezési és technikai feladatot kell meg-

oldanunk a következő fél évben. Valószínű, hogy a világon 

több helyszínen is megemlékeznek majd az egy új korszakot 

nyitó Woodstocki Fesztiválról. Hozzájuk csatlakozunk mi is. 

Izgalmas feladat, hatalmas munka, igazi kihívás lesz, de beleál-

lunk – ígérte meg Sülyi Péter, majd arról beszélt, hogy az egész 

majd akkor számít fix programnak, amikor is megkezdődik a 

belépőjegyek árusítása.                                          K.Gy. 

A korábbi évek sikeres színházi előadássorozata az idei év ta-

vaszán is folytatódik az Őriszentpéteri Művelődési Házban. A 

programsorozat első vendége a Vasvári Játékszín! 

Közreműködésükben 2019. március 31-én vasárnap este 18 

órai kezdettel Székely János: Caligula helytartója című darabja 

látható. Egy kis ízelítő a darab tartalmából: 

 

Székely János erdélyi költő, író, drámaíró legismertebb műve a 

Caligula helytartója. Ez a verses formában írott történelmi 

tragédia az egyén és a hatalom erkölcsi problémákkal terhelt 

viszonyát boncolgatja: hogyan lehet lehetetlen körülmények 

közé kényszerítve is embernek maradni. Mit tehet az ember, ha 

főnöke egyrészt a világ, vagy legalábbis a Római Birodalom 

teljhatalmú ura, másrészt egy tébolyult, akitől minden kitelik, 

azaz Caligula? A tragédia mindaddig érvényes marad, amíg 

létezik hatalom és a hatalomnak kiszolgáltatott ember. 

 

Az előadásra jegyek elővételben már kaphatók az intézmény-

ben! 

Az elmúlt esztendőben 

második alkalommal ren-

dezték meg Őriszentpéte-

ren az Őrségi Félmaraton 

közösségi futóversenyt. A 

sikeres októberi eseményt 

követően a rendező 

GoodFoot Running Egye-

sület egy jótékonysági 

akciót indított. A verse-

nyeken való részvételért 

járó érmekből az ötödik 

verseny után az ŐRSÉG 

szó lesz kirakható. Vannak 

és lesznek azonban olya-

nok, akik valamilyen ok-

ból nem tudtak/tudnak 

részt venni az összes futá-

son. Azért, hogy nekik is teljes legyen a kollekciójuk, az egye-

sület maradék érmeket értékesítette. 15-15 -főnek lehetősége 

nyílott arra, hogy a hiányzó I., illetve II. Őrségi Félmaraton 

„Ő” és „R” betűt formázó érmeit megvásárolhassa. Az érem 

annyiba kerül, mint amennyiért nevezni lehetett a versenyre. 

Az érmek értékesítéséből származó összeget száz százalékban 

jótékony célra ajánlja fel az egyesület. Ez tehát nem csak egy 

egyszerű vásárlás, ez több annál. A befolyt összeget a Bátor 

Tábor kapja. Ez a hely a régió beteg gyermekeinek élményterá-

piás központja. Ezen a helyen daganatos, májtranszpantált, 

cukorbeteg, ízületi gyulladással, súlyos gerincferdüléssel vala-

mint haemophiliával kezelt gyerekeken segítenek. Itt az él-

ményterápia segítségével a táborozók visszakapják elvesztett 

gyermekkorukat, biztonságos környezetben szereznek új élmé-

nyeket, kitágítják saját határaikat és erőt gyűjthetnek a betegsé-

gek leküzdéséhez. Ezen a helyen a táborozók olyan vidám fog-

lalkozásokon vehetnek részt, melyek kipróbálására betegségük-

ből kifolyólag máshol nincs lehetőségük. Állandó szakorvosi 

felügyelet mellett íjászkodnak, evezhetnek, sportolnak, lova-

golnak, kézműveskednek, fotóznak, táncolnak, zenei és színját-

szó foglalkozásokon vesznek részt. A GoodFoot Running 

Egyesületnél elmondták, hogy azért ezek a gyerekek kapják a 

támogatást, mert ők példaképek. Mert ezen a helyen, ha belené-

zel egy gyerkőc szemébe, látod a kitartást, a küzdeni tudást, az 

akarást, a bátorságot. Mert az ő küzdelmükhöz képest mi egy 

fél, - vagy negyedmaraton, vagy bármilyen más táv teljesítése? 

Most azzal teljesítheted a távot, hogy vásárolsz egy érmet és 

ezzel segítesz. A jótékony célra felajánlott befutóérmek szinte 

kivétel nélkül elkeltek. (A fotón a rendezők láthatók)   K.Gy                     

Nemrégiben rendezte meg az Őriszentpéterért Egyesület a ha-

gyományos sport napját, amely során sakk, darts és asztalite-

nisz versenyeket rendeztek, de lehetett kártyázni, malmozni, 

vagy éppen biliárdozni is. A sakk és az asztalitenisz versenye-

ket nagy érdeklődés kísérte, a darts versenyt is, ám ennek ideje 

alatt a hölgyek elmehettek egyet zumbázni, és ez igencsak nagy 

népszerűségnek örvendett. A sakkversenyt Horváth László, az 

asztaliteniszt Szakács István, a dartsot pedig Tamaskó Csaba 

nyerték. Az egyesületi sportdélután az egészségmegőrzés és az 

egészséges életmódra nevelés jegyében zajlott, amit az is alátá-

masztott, hogy a sportolók és a résztvevők különféle salátákkal 

csillapíthatták éhségüket.                                             kgy.  

Programajánló 

Jótékony félmaratonisták 

Sportnap az egészségmegőrzés jegyében 
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Március 3-án megkezdődött a tavaszi szezon a megyei II. osz-

tályú bajnokság déli csoportjában. Csapatunk két fordulón van 

túl. Az első tavaszi játéknapon Jákon a felnőtt gárda 2:0-s vere-

séget szenvedett és az utánpótlás csapat is kikapott. Egy héttel 

később hazai pályán sikerült mindkét gárdának kiköszörülni a 

csorbát. A Körmendi téglagyár ellen egy felejthető mérkőzésen 

3:1 arányban győzelmet arattunk. Utánpótlás csapatunk is nyert 

2:1-re. Mindkét csapat a 7. helyen áll a táblázaton. Folytatás: 

   

20. forduló: 2019. március 17. 15:00 óra  

Felsőcsatár — Őriszentpéter 

21. forduló: 2019. március 24. 15:00 óra 

Őriszentpéter — Szentpéterfa 

22. forduló: 2019. március 31. 15:30 óra 

Táplán KSK — Őriszentpéter 

23. forduló: 2019. április 6. SZABADNAP 

24. forduló: 2019. április 14. 16:00 óra 

Őroszentpéter — Bajánsenye 

25. forduló: 2019. április 19. 16:30 óra 

Gyöngyöshermán — Őriszentpéter 

26. forduló: 2019. április 21. 16:30 óra 

Őriszentpéter — Szarvaskend 

27. forduló: 2019. április 28. 16:30 óra 

Őriszentpéter — Nádasd 

28. forduló: 2019. május 1. 17:00 óra 

Őriszentpéter — Tutitextil VSE 

29. forduló: 2019. május 5. 17:00 óra 

Nárai — Őriszentpéter 

30. forduló: 2019. május 12. 17:00 óra 

Őriszentpéter — Tanakajd 

31. forduló: 2019. május 19. 17:30 óra 

Viszák — Őriszentpéter 

32. forduló: 2019. május 26. 17:30 óra 

Őriszentpéter — Balogunyom 

33. forduló: 2019. június 2. 17:30 óra 

Csákánydoroszló — Őriszentpéter 

34. forduló: 2019. június 9. 17:30 óra 

Őriszentpéter — Rábatótfalu 

Alszeren Könye Imre a főtt hús mellé szeretett volna tormát 

enni. Úgy döntött, hogy kiássa az egyik, már régóta pátyolga-

tott fűszernövényt. Nem akármilyen feladatra vállalkozott. 

Mint a jól ismert mesében a répát, a végén már szinte minden-

kire szükség volt a torma kiásásához. Végül egy közel egy mé-

ter hosszú, több mint két kilót nyomó átlagosan 5 centiméter 

átmérőjű gyökér került elő. A Guinnes Rekordok Könyvébe 

ugyan nem lehetne bekerülni ezzel, ám nem minden nap lelhető 

ekkora torma a háztájiban. A tormát, latin nevén Armoracia 

rusticana elnevezésű növényt, eredetileg gyógy – és fűszernö-

vényként termesztették, csak később vált húsok, sültek, sonkák, 

füstölt húsok ízesítőjévé. Használjuk még kolbászok mellé, és 

savanyúság eltevésekor. Fiatal leveléből kitűnő saláta készíthe-

tő. Reszelt gyökere étvágygerjesztő, gyomorjavító, elősegíti az 

emésztést és a vérkeringést is előnyösen befolyásolja. A feldol-

gozásakor, reszelésekor felszabaduló illó olaj megkönnyezteti a 

munka végzőjét, a reszelt torma kalciumban, nátriumban és 

magnéziumban gazdag, és C – vitamint is tartalmaz. A Könye 

portán kiásott „óriás” valószínű kitart a húsvéti sonkáig. Jó 

étvágyat, jó egészséget hozzá!                                  K.Gy. 

A Zöld Város projekt szerződéskötésére és a Sárga Ház munka-

terület átadására 2019. március 12-én került sor, miután a Ma-

gyar Államkincstár részéről is jóváhagyásra került az a műszaki 

tartalom változás, amelynek keretében elhagyásra kerülhetett a 

Vásárcsarnok projektelem és ezáltal a fennmaradó forrás a Sár-

ga Ház teljes értékű felújítására és a Sportöltöző renoválására 

vált átcsoportosíthatóvá. A kivitelezési munkák befejezésének 

a határideje 2019. november 30. Az állványozás helyigénye és 

a gyalogos közlekedés biztonságának szem előtt tartása miatt 

szükséges lesz az érintett időszakban a Sárga Ház melletti jár-

daszakasz lezárása a tej automatától a Cservölgyi-patak hídjáig, 

amely kellemetlenség miatt szíves elnézésüket és megértésüket 

kérjük! 

Labdarúgás 

Óriás 

Hagyd üresen a kukát! 

Vas és Zala megyei ISKOLÁKNAK, ÓVODÁKNAK IN-

GYENESEN RENDELHETŐ 

 A Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért egyesület „Hagyd 

üresen a kukát!” címmel oktató- és társasjátékot készített. A 

játék amellett, hogy remek szórakozást biztosít kicsiknek és 

nagyoknak, játszva tanítja meg a gyermekeket azokra a megol-

dásokra és lehetőségekre, amiket ők is meg tudnak tenni a min-

dennapokban környezetük védelme érdekében, emellett jó lehe-

tőséget biztosít a felvetett témákról való további beszélgetésre, 

ami a mélyebb megértést és rögzülést biztosítja a gyermekek-

nél. A játékot 2-6 játékos játszhatja. Óvodás és kisiskolás kor-

osztálynak ajánlott, a kígyók és létrák játék szabályain alapul. 

További információ kérhető: Horváth Kinga, 70/326 58 30, 

horvath.kinga@tff.hu  

Lapzárta 
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 Kokárda, Nemzeti Dal, Táncsics Mihály, Pilvax kávéház, Petőfi Sándor, Jókai Mór, Landerer 

nyomdája, Tizenkét pont, forradalom, márciusi ifjak, Nemzeti Múzeum, szabadság, ezekről a 

fogalmakká vált szavakról, minden magyar embernek ugyanaz jut eszébe: az egyik legnagyobb 

nemzeti ünnepünk, az 1848. március 15-ei forradalom és szabadságharc.  

 1848 tavaszán forradalmi láz söpört végig Európán, kijelenthetjük, hogy ezen 

időszakból a Magyar Forradalom és az azt követő Szabadságharc volt a  

legmeghatározóbb az egyetemes történelemben.  

Ha kérdést intéznénk itt vagy a világ bármely részén, hogy melyik a magyarság legnagyobb  

nemzeti ünnepe, nagy többségük gondolkodás nélkül fogja rávágni: március 15-e. Ezt az          

ünnepet tehát minden magyar, minden rendszer, a legkülönbözőbb politikai irányzatok,         

mozgalmak és pártok, a legkülönbözőbb gondolkodású emberek vallják magukénak.  

A helyi ünnepség március 14-én 17:00 órakor kezdődik a művelődési házban. 


