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    ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA  

2019. december 

„Íme, eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átsze-

gezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van. Ámen. Én 

vagyok az Alfa és az Ómega így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, 

és aki eljövendő: a Mindenható.” (Jel 1, 7-8) 

Boldog vagyok, hogy felolvashattam e prófétai igéket és boldogok, 

akik meghallgatják, megszívlelik és megtartják e szavakat, „mert az 

idő közel van”. Egyre közelebb. Minden gyertyagyújtással közelebb a 

karácsony, Jézus Krisztus testet öltésének, a Megváltó első eljövetelé-

nek ünnepe. Ugyanakkor minden másodperccel közelebb van az idők 

vége, Jézus Krisztus második eljövetele!  

Csak azok számára kérdéses, hogy miképpen jöhet el a földre Isten Fia 

kétszer is, akik nem ismerik Őt! Nem ismerik igazságát és feltámadása 

erejét! Fára szegezték, meghalt a mi bűneink miatt az első eljövetele-

kor, de feltámadt dicsőségben és felment a menybe. Onnan jön el is-

mét, majd azon az utolsó napon. Akkor azok az emberek, akiket Jézus-

ba vetett hitük miatt támadtak itt a földön, megvigasztaltatnak és 

örömkönnyeket hullatnak, mert Uruk él és ők is örökké élnek. Akkor 

más emberek és nemzetségek, akik nem hittek benne, a késői bánat 

miatt fognak sírni, mert a Mindenható kegyelmét utasították vissza és 

már soha nem fogják megkapni!  

Isten mindenhatóságának és istenségének a legfőbb bizonyítéka az, 

hogy Ő mindig van! Jézus Krisztus Isten voltát ebből a nézőpontból 

figyeljük! Kezdetben Ő volt, amikor még idő sem és világ sem volt. Ő 

ma is van, amikor menny is és föld is van, és mindent uralma alatt tart. 

Amikor az időnek vége lesz, Ő akkor is lesz, a megváltottjai seregével 

együtt. Ez tény, amely ma ismert minden benne bízó előtt. Egy tény, 

aminek igazságát minden ember meg kell ismerje legkésőbb az utolsó 

napon.  

A tényeket nem lehet megváltoztatni, de időszakosan rejtve lehetnek, 

vagy el lehet rejteni az emberi szemek elől!  

Világunkban ez a jellemző.  

Mondok rá példát: tény, hogy a nap éjszaka is ugyanúgy világít, mint 

nappal, csak bolygónk másik felén fejti ki fényhatását. Aki éppen 

árnyékban van és nincsenek minimális csillagászati ismeretei sem, azt 

gondolhatja, hogy átmenetileg lekapcsolták a világítótestet! Attól még, 

hogy innen úgy tűnik, mintha megszűnt volna, a nap maradt a helyén 

és továbbra is keringési pályán tartja a Földet. 

A bűneset úgy beárnyékolta az emberiséget, hogy a Szent Istent nem 

láthatja emberi szem. Vannak, akik azt hiszik, hogy mivel nem látszik 

Isten, nincs is. Nos, teljesen ugyanaz a helyzet, mint a nap éjszakai 

észlelésével: a tényeket nem változtatja meg az eltompult emberi érzé-

kelő képesség! Isten hiányában ember sem lenne!  

Most nézzük ünnepeinket! Advent ünnepe, karácsonyi ünnepkör: a 

keresztyénség keretén belül az Úr Jézus Krisztus első eljöveteléről 

való hálás megemlékezés, valamint a második eljövetelére való enge-

delmes felkészülés ünnepi időszaka. Ez a tényleges tartalma.  

Mivel leplezi mindezt a világ? Mesterségesen gerjesztett fényszennye-

zéssel hiteti el, hogy ez a bűnös világ jobban fénylik, mint a menny és 

nem kell megváltani, tehát nem kellett senkinek eljönnie, hogy vilá-

gosságot gyújtson. Adventkor nem a Megváltót ünnepli a világ, hanem 

önmagát és saját teljesítményét. Csak még egyet említek: ha már pén-

tek van, akkor az a változatosság jegyében, legyen a fényesség ellenté-

te, a fekete, hogy az emberek pénztárcái maradjanak sötét-üresen, 

mivel fekete lyuk módjára szippantja ki pénzüket a fogyasztói vágyai-

kat felcsiklandozó kereskedelmi őrület. Rohanj, nehogy lemaradj egy 

nagyszerű üzletről! Elsőként kattints rá a neten, az akció megnyitása-

kor, a kedvezményes termékre! Pénzcsörgéssel, billentyűkattogással, 

vásározással garantáltan nem tudsz elcsendesedni és Istenre figyelni. 

A világ zajonghat és vakíthat, de csendben megszólal a prófétai szó: 

„Íme eljön”! 

Minden fényfüzér felgyulladásának másodpercével, minden tranzakció 

lebonyolításával, minden megtett lépéssel közelebb kerülünk az Ő 

eljöveteléhez! 

Az Úr eljön! Mi megállhatunk egy kicsit. Elcsendesedhetünk. Megbo-

csáthatunk az ellenünk vétkezőknek. Kérhetjük Isten kegyelmét. Ad-

hatunk egy csepp szeretet. Várakozhatunk. Rá figyelhetünk. Még a 

szavait is meghallhatjuk! Felismerhetjük a tények valós lényegét. 

Amíg itt vagyunk. 

Áldott Adventet és Karácsonyt! 

                                                Major Lehel református lelkipásztor 

Eljön  

Kellemes ünnepeket és boldog új évet kíván Őriszentpéter Önkormányzata!  
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Őri Hírek 

Az előző évek gyakorlatához hasonlóan közmeghallga-

tást tartottak Őriszentpéteren. A jelenlévő városlakókat Őr Zol-

tán polgármester tájékoztatta a 2019-es év történéseiről. El-

mondta, hogy a költségvetési keretszámokból kell elindulni az 

értékeléskor, mert ez alapján kapható reális kép arról, hogy 

honnan indultunk és hová érkeztünk. Az előző éveknél maga-

sabb, 700 milliót meghaladó összegű büdzsé annak tudható be, 

hogy tartalmazza a megyei TOP pályázatokon fejlesztésekre 

nyert 350 millió forintos támogatási összeget. -  Azt, hogy sok 

vagy kevés ez a 700 millió forint azt beszédesen mondja el két 

szám: az egyik az, hogy az önkormányzatnak mennyi az a sza-

bad mozgásterülete egy évben, amit a tartalék nagyságrendjével 

lehet lemérni. Sajnos ez csak néhány millió forint.  A másik 

szám a helyi adóbevételek nagysága, amely kiindulási alapot 

képez, hogy különböző kommunális feladatokat és az éves mű-

ködés folyamán felmerülő egyéb feladatokat miből lehet finan-

szírozni. A 2019-es év tekintetében a 2018-as évet kell adatait 

kell kiindulási alapnak tekinteni, mivel az idei esztendő ered-

ményei még nem ismertek. 2018-ban az összes adóbevételünk 

38 millió forint volt – mondta a polgármester, majd a hiányfi-

nanszírozott területek nagyságáról beszélt. Ilyen terület egye-

bek mellett az óvoda és a művelődéi ház működése, ilyen az 

őrségi orvosi ügyelet fenntartása és finanszírozás és ide sorol-

ható az önkormányzat működése is. A költségvetési számok 

tükrében ismertette a nagyberuházások állását ezután a polgár-

mester. Még 2016-os beadási idővel és 2017-es eredmény hir-

detéssel 350 millió forintos nagyságrendű pályázati támogatást 

nyertek fejlesztésekre. Első hallásra soknak tűnt ez a támogatá-

si összeg, ám amikor az árak brutális emelkedését látták, akkor 

roppant kevés lett ez a pénzösszeg. Ezért különböző pályamó-

dosításokat kellett végrehajtani műszaki tartalom változtatással, 

bizonyos projektelemek elhagyásával, átrendezésével. Két eset-

ben ez sikeres volt, két esetben felemásra sikerült. A Zöld város 

projekt négy eleme közül – a sárga ház felújítása, a vásárcsar-

nok építése, zöldterület növelése és fitnesz park kialakítása – a 

vásárcsarnok építés esett áldozatúl. Új projektelem a sportöltö-

ző felújítása lett. A sárga ház esetében a projektzárás december 

végén várható. A sportöltöző felújítás már megvalósult 15 mil-

liós nagyságrendben. A játszótér folytatásaként elkészült a fit-

neszpark is. 1200 négyzetméteren a központon, az egészségház 

mellett és a játszótéren zöld zöldterület növelése is megvaló-

sult. A másik nagy beruházás a vadászati kiállításnak helyet 

adó épület felújítása. A projektzárás februárra várható, a létesít-

ményt a tavasszal adják át rendeltetésének. Örömteli hír, hogy 

a Savaria Múzeum négymilliós pályázati támogatással járul 

hozzá a kiállítás berendezéséhez és kialakításához. Ennél a 

projektnél is volt négymilliós hiány, ám ezt költségek átcsopor-

tosításával sikerült olyan szintre levinniük, amely már vállalha-

tó volt. A 35 millió forintos óvoda pályázat végül nem valósult 

meg. Az ebédlő közösségi térré történő átalakítása és egy torna-

terem építése lett volna a feladat. Már az induláskor 70 százalé-

kos költség növekedés volt látható, majd végül már csak a tor-

naterem építése is duplájába került volna, mint a rendelkezésre 

álló támogatás. Mivel a költség növekedés 30 százalékosnál 

magasabb volt, kiegészítő támogatásra sem adhattak be pályá-

zatot, így az óvoda bővítés projektet elengedték. Ugyancsak ez 

lett a sorsa a csapadékvíz elvezetésének megoldására nyert 

százmillió forintos pályázatnak is. Itt is olyan nagy volt a túlló-

gás, hogy a műszaki tartalom csökkentés mellett sem igényel-

hettek kiegészítő támogatást. Itt azonban van megoldás, mivel 

egy milliárd forintos forrás kerettel újból megnyitották a pályá-

zatot. Az önkormányzat úgy döntött, hogy 190 milliós támoga-

tásra pályáznak eredeti műszaki tartalommal. A sikerre nagy az 

esély, mivel 800 milliós az összes benyújtott forrásigény, rá-

adásul a milliárdos keretet a visszaadott pályázatok forrásai 

növelik. A nagyberuházások után a polgármester a kisebb fej-

lesztésekről is tájékoztatta a közmeghallgatás résztvevőit. Első-

ként a gyeprácsozást említette, amely a vadászati kiállítás költ-

ségterhére valósult meg mintegy 250 négyzetméteren a focipá-

lya melletti vásárutca egyik oldalán. Ezzel komfortosabbá és 

időjárás biztosabbá váltak a nagyrendezvények. Nemrégiben 

elkészült egy másik pályázat eredményeként az út másik olda-

lán is a gyeprács. Térkövezni fognak a fogorvosi rendelő bejá-

rata előtt, hogy az épület könnyebben megközelíthető legyen. 

Őr Zoltán az elmaradások közt említette az utak és padkák javí-

tásának elmaradását. Nem okvetlen anyagi okai vannak ezek-

nek, sokkal inkább a kivitelező hiány miatt maradtak el. Siker-

telen pályázatai is voltak az önkormányzatnak. A művelődési 

ház színpadjának világítására, az intézmény rekonstrukciójára, 

a temetői ravatalozó felújítására, útfelújításra, falugondnoki 

autóra nem sikerült támogatást nyerniük. Önerőből viszont 

megvalósult az a játszótér rekonstrukciós program, amelynek 

keretein belül felülvizsgálták és felújítottak a játszótéri eleme-

ket.  A polgármester ezután arról szólt, hogy az önkormányzat 

pályázati önerővel segítette a település egyesületeit. Elkészült 

és minden háztartásba eljutott az Őriszentpéter fotóalbum. A 

tavalyi évtől kezdve naptár készül minden évben.  

Közmeghallgatás 
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Az idei is kész már. A rendezvényeket is értékelte a polgármes-
ter. Látogatottsági csúcsokat döntött az Őrségi Vásár és a Tök-

fesztivál. Mindkét rendezvényen telitalálatnak bizonyult a 
nagykoncert. A Tökfesztivál új helyre telepítése is bevált. Sike-

resek voltak a sportrendezvények, a májusi Kerékpáros és Te-
repfutó fesztivál és az októberi Őrségi Félmaraton. Különleges 

kuriózuma volt az esztendőnek a Hétrétország idején megren-
dezett Omega koncert, amelynek a lebonyolításához az önkor-
mányzat is hozzájárult. A polgármesteri beszámolót követően a 

közmeghallgatáson résztvevők mondták el véleményüket és 
tettek fel kérdéseket. Utak, padkák és járdák, mint örökzöld 

témák, most is szerepeltek, de a gyalogos híd megvilágítása és 
egy esetleges nyilvános illemhely építése is felvetődött. Voltak, 

akik a sárga ház állapotáról érdeklődtek és a Galambszeren 
elhelyezett építési törmelék sorsáról vártak választ. A polgár-

mester válaszában elmondta, hogy az utak, padkák és járdák 
javítása meghaladja az önkormányzat pénzügyi erejét, pályázni 
ezekre nem, vagy csak nagyon ritkán lehet. Az önkormányzat 

most nyert ötmillió forintot, járda építés anyagköltségére, ezt 
próbálják észszerűen felhasználni. Ha jó a közvilágítás, akkor a 

gyalogos hídon is lehet közlekedni, itt inkább a csúszásveszély 
elhárítása a fontos. A nyilvános illemhelyről már korábban is 

eset szó, annak nem a megépítése a nagy feladat, hanem az 
utána való működtetése. A sárga háznál előforduló hiányossá-
gokról jegyzék készült, amelyet a kivitelező megkap és még a 

projektzárás előtt ki lesznek javítva a hibák. A Galambszerre 
kihordott sitt elegyengetés után az ott kialakított út alapját fogja 

képezni.                                                                             kgy.   

Adóemelésről is határoztak. Megtartotta első rendes ülését az 

októberi helyhatósági választások után felállt képviselő testület 

Őriszentpéteren. Több fontos dologban is döntést kellett hozni-

uk, nyolc napirendi pontot tárgyaltak. Áttekintették a 2019-es 

adóbevételeket. Iparűzési adóból 32 millió forint, idegenforgal-

mi adóból 3,2 millió forint, magánszemélyek kommunális adó-

jából 3,8 millió forint, gépjárműadóból pedig 3,6 millió forint 

folyt be. Az adóbevételek felülvizsgálata után döntöttek két 

adónem módosításáról. Idegenforgalmi adó esetében 250 fo-

rintról 350 forintra emelték az adó mértékét. A másik változás 

a magánszemélyek kommunális adója volt. Eddig ez az összeg 

20 ezer forint volt ingatlanonként a településen. Kedvezménye-

zettek voltak a helyi lakosok, nekik hatezer forintot kellett fi-

zetniük. A jövőben a kommunálisadó mértéke 22 ezer forint 

lesz, a helyiek 8 ezer forintot fizetnek majd. Utóbbi adónem 

emelését a megnövekedett kommunális feladatok indokolták. 

Ide tartozik a hóeltakarítás, a közterületek rendben tartása, ka-

szálás, intézményi területek, utak, járdák rendben tartása és 

még számos feladat.  

Az idén is lesz tűzifa. Szociális tűzifa támogatást az idén is 

tudnak adni a rászorulóknak Őriszentpéteren.  Pályázati támo-

gatásból 49 köbméter fát vásároltak az erdészettől, amely már 

meg is érkezett. A jogosultságot rendelet szabályozza, a tűzifát 

igényelni kell, annak elosztásáról az önkormányzat szociális 

bizottsága dönt. 

Újból pályáznak. Három sikertelen közbeszerzési eljárás után, 

a közel százmilliós összeget visszaadják és új pályázatot nyúj-

tanak be csapadékvíz elvezetésére az önkormányzatnál most 

már 190 millió forintos támogatási igénnyel.  Tehették ezt nyu-

godt szívvel, hiszen új pályázati kiírás jelent meg erre a célra, 

egymilliárdos összegben. Ezt az összeget a visszaadott pályáza-

tok összege csak tovább növeli, így a megyei vezetéssel tár-

gyalva és egyetértésben a siker reményében pályáznak. Ha si-

kerül, akkor az eredeti, korszerűbb műszaki tartalommal való-

sulhat meg a csapadékvíz elvezetése beruházás. Őriszentpéter-

nek egyébként több mint négyszáz millió forintra lenne szüksé-

ge ahhoz, hogy a csapadékvíz elvezetésének kérdését meg-

nyugtatóan meg lehessen oldani.                                                                         

Névadás. Az illetékes minisztériumban rábólintottak, így elhá-

rult az utolsó akadály is az elől, hogy az őriszentpéteri Művelő-

dési Ház és Városi Könyvtár a jövőben Szikszay Edit Művelő-

dési Ház nevet viselje. Már több mint egy féléve napirenden 

lévő dolog megjárta a bürokrácia útvesztőit, míg végül sikerült 

dűlőre jutni a névadás ügyében. Az önkormányzatnál eredetileg 

is ezt a rövidebb nevet szerették volna, de ez finanszírozhatósá-

gi aggályokat vetett fel az egyik minisztérium részéről. A hiva-

talos keresztelőre jövő év elején kerül sor. 

Parkolás. Megnyugtatóan rendeződni 

látszik Városszeren, az alsó tagozatos 
iskola melletti parkolás kérdése. Sokan 

hordják gyerkőceiket autóval iskolába 
és kísérik is be őket az épületbe. Ez 
alatt a járművet az iskola előtti belátha-

tatlan útszakaszon hagyják. Igaz tábla 
nem tiltja ezt, ám roppant balesetveszé-

lyes. Az önkormányzat már régóta ke-
reste a probléma megoldására a legjobb megoldást. Olyan ötlet 

is volt, hogy az iskola előtti magas rézsűt megbontanák és ott 
parkoló lenne kialakítva. A lényeg azonban az, hogy vagy mű-
szaki, de inkább anyagi okok miatt ezek a tervek nem valósul-

tak meg. Őr Zoltán polgármester a közmeghallgatáson elmond-
ta, hogy a probléma megoldásához vezető segítség a nemzeti 

parkból érkezett. Dr. Markovics Tibor a park 
igazgatója engedélyt adott arra, hogy a gyer-

mekeiket iskolába gépkocsival szállító szülők 
a látogatóközpont parkolóját használhassák. 

A látogatóközpont kapuja ennek megfelelően 
lesz nyitva, a nebulókat reggel negyed nyolc 
és nyolc között lehet hozni és délután fél ötig 

elvinni. Az önkormányzat a látogatóközpont 
és az iskola udvara közti kerítésen egy kaput alakít ki, amelyen 

keresztül a parkolóból közvetlenül az iskola udvarára lehet 
belépni. A parkolási lehetőség a kapu elkészülte után lesz biz-

tosított. Az önkormányzat kéri a szülőket, hogy éljenek ezzel a 
lehetőséggel és köszöni a nemzeti parknak a segítséget!                                      

Házunk tája—Önkormányzati hírek 
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Az Őriszentpéteren élők közül elsőként Tamaskó István hívta 
fel a figyelmünket arra a kontrasztra, amely Vörös Antal kima-
gasló érdemei és a helyi ismertsége, elismertsége között feszül. 
A képviselő testület az augusztusi ülésén döntött a méltánytala-
nul feledésbe merült tudós férfiú emlékének rehabilitálásáról. 
Az emléktábla elhelyezésére az újévben kerül majd sor. Addig 
is hiánypótló jelleggel és ismereteinket kiegészítendő idézzük 
fel most az újság hasábjain életét és munkásságát! 

Vörös Antal az újkori magyar társadalom- és agrártörténet elis-
mert kutatója, a történelemtudományok kandidátusa, a Törté-
nettudományi Intézet főmunkatársa, a Győrffy-kollégium tagja, 
a Petőfi bölcsészkollégium titkára. 

1926. december 10-én született Őriszentpéteren paraszti család-
ban, szülei Vörös Gyula és Papp Szidónia voltak. Szülőháza a 
falut uraló Templomszeri dombtetőn állt, felújítva ma is látha-
tó. Középiskoláit Zalaegerszegen végezte. Vonaton utazott 
naponta, szabadidejét a szülei gazdaságában töltötte. Imádott 
méhészkedni. 1951-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
történelem-levéltár szakán szerzett diplomát. 
Egyetemi évei alatt a Győrffy-kollégium tagja, az egységes 
parasztifjúsági szervezet egyik alapítójaként a történész népi 
kollégiumnak előbb titkára, később igazgatója lett. Már egyete-
mi hallgatóként aktív résztvevője volt a Magyar Tudományos 
Akadémia Történettudományi Intézetében folyó abszolutizmus 
kori agrártörténeti kutatásoknak. 25 évesen írta első nagyívű 
tanulmányát a magyar parasztság abszolutizmus-kori helyzeté-
ről.  
Az egyetemi évek után három évig a Magyar Országos Levél-
tárban dolgozott. 1957-től volt a Történettudományi Intézet 
munkatársa. Az Intézet Pozsonyi Kirendeltségének vezetője-
ként kiváló kapcsolatot épített ki a két ország történészei kö-
zött. Évente publikált alapvető tanulmányokat. Ő írta az 1967-
ben megjelent kétkötetes Magyarország történet XVIII. századi 
fejezetét. Nagyszabású kandidátusi disszertációja (A belterjes 
gazdálkodás és a szarvasmarha tenyésztés a Dunántúlon 1880-
1914) szintén a magyarországi mezőgazdaság történetéhez kap-
csolódik. Az 1970-es évek közepétől megjelent úttörő jelentő-

ségű művei közül kiemelkedik a Magyarország története 7. 
kötetének agrártörténeti része, amelyekben új, széles alapokon 
nyugvó kutatási módszer felhasználásával tárgyalja a paraszti 
gazdálkodásnak, életmódnak a 19. század közepétől az első 
világháborúig terjedő időszakát. Ezt követte a 150 éves jubileu-
mát ünneplő Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskola 
történetét bemutató műve, valamint Táncsics Mihályról írt mo-
nográfiája.  
Vörös Antal történészi pályáján mindvégig hűséges maradt 
önmagához és azokhoz, akik őt útjára elindították, a jogaihoz 
és földjéhez ragaszkodó őrségi néphez. Elevenen őrizte meg 
szoros kötődését a családhoz, környezethez, szűkebb hazájá-
hoz, Őriszentpéterhez. Azokban az években tette ezt, amikor 
üresre söpörték a falusi porták padlásait. Ebben a tragikus idő-
szakban ő gondoskodott a mindennapi kényérről az otthoniak 
számára. A nyári dologidőben hazajárt és a családi gazdaság-
ban kaszált, aratott, végezte a férfierőt igénylő mezei munká-
kat. 
Természetes, hogy történetkutatói érdeklődésének középpontjá-
ban a paraszti hétköznapok csendes kitartást kívánó világa, a 
18. század, majd az azt követő polgári átalakulás korszakának 
paraszti társadalomra gyakorolt hatásai, az ezzel kapcsolatos 
problémakörök kutatása, értelmezése állt. 
1966-ban Für Lajossal együtt Őriszentpéteren táj- és termelés-
történeti konferenciát szerveztek. Itt hangzott el előadása az 
Őrségről. Az előadás kéziratából készült tanulmányt halála után 
Für Lajos rendezte sajtó alá. Azóta is ez az írás vált a szakszerű 
Őrség-kutatás alapszövegévé, minden szakdolgozat és disszer-
táció megkerülhetetlen forrásává. Itt fejtette ki a tájra jellemző 
zonális földművelési mód leírását, benne az archaikus égetéses 
irtás helyét, továbbá az állattenyésztés domináns helyét a dua-
lizmuskori parasztgazdaságban. 

1975-től kezdve ő szerkesztette az Akadémiai Kiadó 
„Értekezések a történeti tudományok köréből" című sorozatát. 
Szerzőként és szerkesztőként is dolgozott a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia másfélszázados jubileuma alkalmából megje-
lent művön, ő végezte az örmény-magyar kulturális és történel-
mi kapcsolatokról örmény-magyar közös vállalkozásként ké-
szült kiadvány szerkesztői munkáját és írta meg a kötet számá-
ra a magyarországi örmény társadalom történetét.   
 
Utolsó, már kéziratban maradt munkája a magyarság néprajzá-
nak új kiadása számára készült a magyar parasztságnak a job-
bágyfelszabadítástól 1945-ig megtett küzdelmes útjáról. Vörös 
Antal történeti művei mellett előadásaival, a tudományos fóru-
mokon elhangzott felszólalásaival is hozzájárult a történettudo-
mány eredményeinek ismertetéséhez. A nemzetközi tudomá-
nyos konferenciákon való aktív részvételével megbecsülést 
szerzett a tudományos kutatásnak és egyben a magyar tudomá-
nyos életnek. Tartalmas, szép életét fájdalmasan korai vég zárta 
le.  
Korai halála nem csak megakadályozta pályája kiteljesedését, 
de talán emiatt szülőhelyén a megillető társadalmi elismerése is 
elmaradt 1990 előtt. A rendszerváltozás után pedig kimaradt a 
falu „monográfiájából” (1996), miközben a munkáira történt 
növekvő számú hivatkozások jelzik történészi jelentőségét. 
Feiszt György, Benczik Gyula és dr. Zágorhidi Czigány Balázs 
írásaiból, Őr Zoltán 
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Immár éppen egyévtizedes hagyománya van a közös reformáci-
ói istentiszteletnek, mégpedig ebben a Dunántúli Református 
Egyházkerület Őrségi Egyházmegyéje különleges és eredeti 
módját találta a méltó ünneplésnek. Szakál Péter, az egyházme-
gye esperese erre hívta fel a figyelmet köszöntőjében az őri-
szentpéteri református templomban a több száz egybegyűlt 
előtt. Mint elmondta, 2009-ben Kustánszegen volt az első ilyen 
nagyszabású istentisztelet, majd az egyházmegye sok-sok 
temploma fogadta az érkezőket a következő években. 

Major Lehel, a református gyülekezet lelkipásztorának igei 
köszöntője után az igehirdetést Lentulai Attila, a Pápai Refor-
mátus Egyházmegye nyugalmazott esperese, a nyolcvanas 
években egykori Őriszentpéter-Szalafői lelkész tartotta. Igehir-
detésében Lentulai Attila az egyház lényegéről elmondta, Jézus 
Krisztus egyháza otthon, amelyet a Szentlélek melegít át, s 
azért kell otthonná válnia, hogy melege vonzza a kívülállókat 
is. A templom, a kő önmagában még nem egyház. „Amennyi 
szívből van kibélelve egy templom, annyit ér az.” 

Az istentiszteleten Méreiné Horváth Mária gordonkaművész, és 
Mérei János, a gyülekezet jelenlegi kántora előadásában el-
hangzott Johann Sebastian Bach Arioso című műve. 

A hagyományokhoz hűen a résztvevők előadást hallgathattak 
meg, ezúttal Jakab Bálint Mihály szombathelyi lelkész a refor-
mátus identitásról beszélt. A történetekkel felvezetett gondolat-
menet az egykori identitástudat felvázolásával eljutott a mai 
református identitás meghatározó pontjaihoz, amelyben a hívő 
ember hétköznapjai is Isten jelenlétében zajlanak. A reformá-
tusság közösségben él és gondolkodik, mégpedig minőségi és 
hitvallásos módon, ezek azok a pontok, amik identitását ma a 
legjobban meghatározhatják, hangzott el Jakab Bálint előadásá-
ban. 

Az egyházmegye közös reformációi istentiszteletén végül úrva-
csorai közösségben vettek részt a jelenlévők. Az istentiszteletet 
követően a helyi művelődési házban szeretetvendégségre vár-
ták a szervezők az Őrségi Egyházmegye összesereglett népét. 

                                                              Jakab-Köves Gyopárka 

Téli üzemmódba kapcsolt a termelői piac. Nem lett kevesebb a 
látogatók, vagy éppen az árusok száma, a kínált portéka az, ami 
részben változott. Friss zöldséget, gyümölcsöt már nem nagyon 

találni, helyette a belőlük készült házi finomságokból van több. 
Az elmúlt időszakban is rengetegen keresték fel a piacot. Rész-

ben már érződik az évvégi „ünnep dömping” hatása. Sokan már 
az ünnepi menün gondolkodnak és sokan vannak, akik az alap-

anyagok egy részét az itteni termelőktől szeretnék beszerezni. 

Lekvárok, mézek, savanyúságok, füstölt húsok, sajtok mellett 
még számtalan olyan finomságot kínálnak itt, amit a karácso-

nyi, vagy éppen szilveszteri nagy lakmározásokkor szívesen 
teszünk az asztalra. Főleg azért, mert tudjuk, hogy mit vásárol-

tunk, valamint mentesek minden adalékanyagtól, vagy éppen 
az egészségre káros tartósítószerektől. A termelői piac mellett 

üzemelő kézműves piacon pedig ilyenkor a legkelendőbb áru-
cikkek a karácsonyi díszek, és az apróbb kézműves karácsonyi 
ajándékok. A 2012-ben megnyílt piac a településünk egyik 

sikertörténete. Az óta folyamatosan nőtt az árusok és a vásárlók 
köre. A helybéliek is hamar megszerették, a turisták pedig ke-

resik. A piaccal egy új turisztikai termék jelent meg a régió 
palettáján. A piacnak van egy sajátos hangulata. Érződik az 

eladók és a vásárlók között kialakult bizalmi viszony. A piac 
szereplői mára egy közösséggé formálódtak, közösen képvise-

lik érdekeiket, közösen oldják meg a problémáikat. És ha ün-
neplésre van alkalom, akkor közösen ünnepelnek. Évek óta 
hagyomány már, hogy az újévet egy közös főzőcskézéssel bú-

csúztatják, így lesz ez az idén is.  Addig is várják a vásárlókat 
és az érdeklődőket szombaton délelőttönként.         K.Gy.  

Több mint tizenegy éve hagyomány már településünkön, hogy 

közösen várjuk a karácsonyt. Az esemény az oktatási intézmé-
nyekből indult útjára még 2009-ben A „Kompetencia alapú 
oktatás és nevelés az Őrségben” pályázat eleme volt egy olyan 

legalább három hetet meghaladó rendezvénysorozat szervezése, 
amelyből a gyerekek megismerhetik azokat a népszokásokat, 

hagyományokat, amelyek ma már egyre ritkábban töltik ki az 
életünket. Ilyenekben leggazdagabb az adventi időszak, így 

erre esett a választás az iskolában és az óvodában. A négy ad-
venti hétvégén felelevenített népszokásnak, és a kisérő rendez-

vényeknek már az első alkalommal olyan sikere volt, hogy a 
folytatás nem maradhatott el. Az óta minden évben megrende-
zik ezt településünkön. Az idei esztendőben annyit változott a 

helyzet, hogy a város központjából, ahol most zöldterület növe-
lési és kertészeti projekt zajlik a református templom mellé, a 

szabadtéri színpadra került át a rendezvény. A szabadtéri szín-
pad ezekre az alkalmakra fedést kapott, így a fellépők nincse-

nek kitéve az időjárás viszontagságainak. Ide került az adventi 
koszorú is, amelyen már három gyertyát meggyújtottak. Mára 
annyit változott a műsor struktúrája, hogy egy alkalommal az 

iskolás gyerekek, egy alkalommal pedig az óvodások adták a 
műsort, a harmadik hétvége programját pedig az önkormányzat 

vállalta. Így volt ez az idén is. Az iskolások és az óvodások 
hétvégéje után a Kiskalász zenekar Sünkarácsony című műso-

rára került sor. A zenés műsor után tűzforgó produkcióra került 
sor, majd óriás csillagszórót is gyújtottak. Az első gyertyát Őr 
Zoltán polgármester, a másodikat Babosné Hajós Marietta Tün-

de intézményvezető és a Mikulás, a harmadikat pedig Zrinszki 
István, városunk egyik legidősebb polgára, aki nemrégiben 

töltötte be 90. életévét, gyújtotta meg a város hagyományos 
adventi koszorúján. Az alkalomból ünnepi köszöntőt Major 

Lehel tiszteletes mondott. A negyedik adventi hétvégére a mű-
velődéi házban kerül majd sor, amikor az iskolások karácsonyi 

ünnepségét tartják majd. Az ideiglenesnek szánt helyszín be-
vált, biztonsági szempontból is jobb a korábbinál, ezért úgy 
látták a szervezők, hogy a jövőben ez lesz az adventi rendez-

vénysorozat állandó helyszíne. A központon felállított nagyon 
impozáns Betlehemi kompozíció pedig a református templom 

mellett találhat méltó helyére.                              K.Gy. 

Lapunk következő száma március hónapban jelenik meg. 

Téli piac 

Reformáció közösségben 

Fotó: Simon Attila 

Megújulva, új helyszínen 
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Az Idősek Napját a legtiszteletreméltóbbak ünnepeként tartjuk 
számon és igen előkelő helyet foglal el Őriszentpéter rendez-
vény naptárában. Az a bizonyos tisztelet pedig nem csak az 
évek számának szól, hanem az egész életen át tartó építő mun-

kának, egy élet munkájának, a 
család és közösségépítésnek, a 
fiatalok nevelésének és a gyerme-
kek felnevelésének, a tapasztalatok 
átadásának, és ne felejtsük ki: a 
rengeteg közös, felejthetetlen él-
ménynek. Ezért is van az, ha a 
szervezésben segítségre van szük-
ségünk, akkor elég csak egyszer 
kérni és nem szorul semmilyen 
magyarázatra a kérés. Mindenki 
azonnal, elsőre, minden vonakodás 
nélkül és a legnagyobb lelkesedés-
sel hozzáadja azt, amire szükség 
van, bármi is legyen az. 
              Amikor tiszteletről, elis-
merésről, odafigyelésről beszélünk 

az ünnep kapcsán, akkor mindig erős érzelmi kötődés áll a hát-
térben, ami összeforrasztja a helyi közösséget annak idősebb 
tagjaival. Fiatalabb korban ugyanis szertelenebbek vagyunk – 
juventus ventus, tartja a mondás -, hóbortos álmokat kergetünk, 
pillanatnyi szeszélyeinknek élünk, a változásokat keressük és 
hajlamosak vagyunk arra, hogy elsősorban saját magunkkal 
foglalkozunk. Ezzel szemben idősebb korban az állandóságot, 
az állandó értékeket tiszteljük és sokkal többet törődünk szeret-
teinkkel és egymással. Az ember fejlődik és beérik, egyre több 
maradandó értéket teremt maga körül, amellyel gazdagszik a 
világ és természetesen a helyi közösség is. Mi itt Őriszentpéte-
ren – Önöknek köszönhetően – végtelenül gazdagnak érezhet-
jük magunkat.  
 Mindezekért, puszta létünkért, azért, hogy fiatalabb ko-
runkban önzőek lehettünk és kergethettük azokat a bizonyos 
hóbortos álmokat, hogy megteremtették annak a lehetőségét, 

hogy hibázhassunk is, mert mindig számíthattunk arra, hogy 
egy láthatatlan védőháló ott van mögöttünk, ha magasra vá-
gyunk, és arra is, hogy egy segítő kéz mindig hazavezet ben-
nünket, ha túl messzire tévedünk, mindezekért leírhatatlanul 
nagy köszönettel tartozunk! 
A mai ünnepségre 267 meghívót vittek ki a vöröskeresztesek. 
Akik eljöttek, azok biztosan ismerik a titkot: nem biztos, hogy 
a finom ételek és a vendéglátás, de még csak nem is feltétlenül 
az ajándékok hozzák ide a vendégeket. A legnagyobb kincs és 
a legbecsesebb ajándék ugyanis egymás nagyszerű társasága, 

amiért megéri minden évben itt lenni. 
Dacolva az idő megállíthatatlanságával annyit tehetünk, hogy 
tartalmassá tesszük a megélt időt, elcsenjük belőle a saját élmé-
nyeinket, amik járnak nekünk. Higgyék el, nagyon értékes ez a 
lopott idő! Hát csenjük el bátran ezeket az értékes pillanatokat 
a mai napon is és legyenek ebben egymás cinkostársai! 
                                                                                   Őr Zoltán 
 

Őriszentpéter város önkormányzata nevében Őr Zoltán polgár-

mester és Babos Ferenc alpolgármester köszöntötték nemrégi-
ben Zrinszki Istvánt 90. születésnapja alkalmából. Az idős vá-
roslakó templomszeri otthonában jó egészségnek örvendve 

három lánya körében fogadta a gratulációt. A születésnapi kö-
szöntőt követően jókedélyű beszélgetésre, nosztalgiázásra ke-

rült sor, ahol Pista bácsi vitte a szót. Elmesélte, hogy 1929. 
november 19-én született Őriszentpéteren hat gyermekes csa-

ládban. Édesapja a helyi faüzemben dolgozott, édesanyja a 
gyerekek nevelése mellett, házaknál vállalt munkát. Szülei a 
munka szeretetére és becsületre nevelték. Ő maga már 9 éves 

korától parasztházaknál szolgált, állatőrzést vállalt. Az elemi 
iskolát helyben végezte, majd utána 1944-ben elszegődött Ko-

márom megyébe mezőgazdasági munkára. Az ott töltött kilenc 
hónap után hazajött, majd ökrös szekerekkel élelmiszert szállí-

tottak a front után. A háborút követően 1946-tól elszegődött a 
helyi malomban molnár tanulónak. Virányi József molnár mes-

tertől megtanulta a szakma fortélyait és 1947-ben segédlevelet 
szerzett. A helyi malomban kapott munkát és itt dolgozott 1962

-ig. A szentpéteri malom megszűnése után a körmendi malom-
ban ment dolgozni, ahová vonattal járt be. Kollégáival mindig 

jó viszonyt ápolt. Szerették a pontos, becsületes munkájáért és 
az állandó jókedvéért. 1989. decemberétől nyugdíjas, de az óta 
is aktívan telnek napjai. Évtizedeken keresztül nyulakkal és 

méhekkel foglalkozott a háztájiban. Pista bácsi számára a csa-
lád volt mindig az első. 1955-ben nősült, feleségével három 

lányt neveltek fel, becsületre és munkára tanítva őket. A köz-
életben is aktívan részt vett, a katolikus egyháznál töltött be 

tisztséget. Két évvel ezelőtt csatát nyert egy betegséggel szem-
ben, az óta is vidáman éli dolgos hétköznapjait. Büszkén vállal-

ja a 90 évét és másokat is arra biztat, hogy soha nem szabad 
feladni. Szívesen mesél az életéről mindenkinek, családnak, 
barátnak, ismerősnek. Most is ezt tette! Jó egészséget és sok 

vidámságot kíván Őriszentpéter egész lakossága Zrinszki Ist-
vánnak, Pista bácsinak!                                      

Idős városlakót köszöntöttek 

Idősek napja 2019. 



8  VIII. évfolyam 6. szám 

 

Őri Hírek 

Kedves Őriszentpéteri Lakosok, Kedves Újságolvasók! 

Melegség tölti el szívünket karácsony közeledtével, egy-egy 

pillanatra megállunk a rohanó világban és számvetést készítünk 

az elmúlt évről. Felidézzük a legszebb pillanatokat és minden 

szépséget, jóságot elraktározunk lelkünkben, hogy ebből merít-

hessünk erőt a következő újév napjaira is.  

Az ünnep hangulatában a másik emberre figyelünk és arra 

gondolunk, hogy mit nyújthatnánk szeretteinknek, azoknak, 

akik fontosak számunkra. Ez a legemberibb értékünk. Ahol 

harmónia, béke, szeretet van, ott meghitt, bensőséges kapcsola-

tokra épülő családot lehet teremteni, amely érzelmi, lelki él-

ményt nyújt. Úgy érzem, csak így tudjuk az otthon melegét 

valósággá, megélhetővé tenni, ami végig kíséri egész életünket 

és mindig megadja számunkra a megújulás lehetőségét.  

Már csak néhány nap, és ismét beköszönt karácsony szent 
ünnepe. Az elmúlt hetek sokunknak lázas készülődésben teltek 
el. Megérkezett a Mikulás, meggyújthattuk a második városi 
adventi gyertyát, készültek, készülnek a karácsonyi apró meg-
lepetések gyermekeknek, szülőknek.  
      A karácsonyt kicsi és nagy egyaránt várja. A kicsik sok 
ajándékot, a nagyok pihenést, nyugalmat remélnek tőle. Az 
Advent négy hete arra szolgál, hogy kellőképpen felkészülhes-
sünk lélekben erre. Az Adventnek hangjai, fényei, illatai, jelké-
pei vannak. Az ünnep szépségét nem az ajándékok nagyságával 
kell mérnünk, hanem egy olyan ajándékkal, amiből mindenki 
részesülhet, amit mindenki adhat, ez pedig a szeretet.  Ebben a 
fényben és szeretetteljes levegőben éljünk, s minél többet jut-
tassunk másoknak is e szeretetből. Hiszen a szeretet kicsit ha-
sonlít a tudományra; az a „vagyontárgyunk”, amiből minél töb-

bet adunk, annál több marad nekünk. Kívánom, hogy minél 
többet adhassunk egész életünkön át, és így minél több marad-
jon nekünk! 

     A szeretet jegyében szeretnénk egyúttal köszönetet mondani 
mindazoknak, akik bármilyen módon hozzájárultak ahhoz, 
hogy az őszi – téli rendezvényeink sikeresek legyenek, segítet-
ték munkánkat. A Szülői Szervezetnek, a segítő szülőknek, 
fenntartóknak, alapítványunknak, támogatóknak és mindazok-
nak, akik szívükön viselik az Őriszentpéteri Katica Óvoda és 
Mini Bölcsőde sorsát. 
       E gondolatok jegyében kívánok minden őriszentpéteri 

lakosnak áldott, békés, szeretetteljes ünnepeket!  

Kívánunk mi hitet, kedvet, 
szép szerelmet, hű türelmet, 
utakhoz fényt, csodát, álmot,  

békességes boldogságot, 
magyar szót és égre kéket, 

emberarcú emberséget, 
verseket, célt, igazságot, 
daltól derűs jobb világot, 

bokrok mellé társnak fákat, 
napfényt, amely el nem fárad, 

tekintetet szembe nézve,  
éjt meg nappalt soha félve, 
kézfogásos tiszta csöndet, 
és mosolyból minél többet. 

 

Az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde gyermekei 

és dolgozói nevében:  

                             Babosné Hajós M. Tünde intézményvezető 

Feladat, kihívás, rendezvények, fejlődés, kitartás. Barátság, 
szeretet, összetartozás, békesség, hit, erő, önzetlenség, mosoly, 

örömkönnyek … mind-mind jellemezték a 2019-es esztendőn-
ket. Mindezek köszönhetőek annak, hogy álmaink, kitűzött 

céljaink közül jó néhány sikeresen teljesült, valamint annak a 
11 rendezvénynek, melyeket megvalósítottunk az év folyamán. 
Továbbá nagy örömünk és büszkeségünk, hogy közel 100 ön-

kéntes áll mellettünk ezeken az alkalmakon, s nyújt segítő ke-
zet nekünk, s embertársainknak. Ők azok, akik idejüket és ener-

giájukat nem kímélve vettek részt azon a 25 alkalmon is, ami-
kor nem a saját rendezvényünkön, hanem mások által megszer-

vezett programokon vettünk részt, hol vendégként, hol prog-
ramtartóként. Ezen felül ők segítenek nekünk a jövő év elején 

induló munkálatokban is, ugyanis régi álmunk látszik megvaló-
sulni: létrehozzuk saját táborhelyünket, ahova évről évre tudjuk 
majd fogadni a több száz táborozó gyermeket, felnőttet. S hogy 

lelkileg mit adott mindez? Minden rendezvényünk különleges, 
szívet melengető hangulatban telt, ahol kölcsönösen tanulhat-

Karácsonyi köszöntő 

Büszkék vagyunk eredményeinkre 
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tunk egymástól. Megérezhettük, hogy valóban számíthatunk 
egymásra, hogy valóban egy csapat vagyunk, ahol mindenki-
nek megvan a saját területe, amivel színesebbé teszi a képzelet-
beli festményt, mely rólunk szól. Rengeteg tapasztalatot gyűj-
töttünk közösen a nyári táborokban, a vándortábor programban 
és az ALFA Táborban is, amiket az elkövetkezendőkben igyek-
szünk hasznosítani és még inkább a gyermekek és felnőttek 

javára fordítani.  A 2020-as esztendő is mozgalmasan telik 
majd. Februárban Wass Albert Felolvasás – 25 órás Szépirodal-
mi Ünnep megszervezésével indítjuk az évet, majd kisebb ren-
dezvényeink mellett ALFA Táboraink és 5 nyári táborunk fogja 
színesíteni az őrségi program-palettát. Mindemellett számos 
helyszínen jelenünk meg Vitézlő Oskolánkkal, mellyel az őrál-
lók korát, a XII. századot igyekszünk megeleveníteni, és élő 
történelemórák segítségével ismertetjük meg a fiatalokkal őse-
ink dicsőséges múltját, tetteit. Hálásak vagyunk a Jóistennek a 
mérhetetlen sok segítségéért, szeretetéért, amivel kontúrt húzott 
a festményünkre. Hálás szívvel és szeretettel gondolunk támo-
gatóinkra, önkénteseinkre, valamint a gyerekekre és szüleikre 
is, akik nélkül sokkal, de sokkal kevesebbek lennénk.  Szívünk-
ből kívánunk Mindnyájatoknak hittel és szeretettel teli, békés 
karácsonyi ünnepeket és Istentől gazdagon megáldott új eszten-
dőt Fekete István gondolataival: "Jól tudom: a fényt a szemem 
itta, a dalt a fülem fogta, a simogatást a kezem érezte, szép uta-
kon a lábam vitt, és a gondolatok a fejemben születtek, mint az 
ég távoli villódzása, de mindezt a szívem gyűjtötte össze, és 
belőle lett minden, ami Szeretet                Őrállók Alapítvány 

 
Településünk önkéntes tűzoltói 2016. július 1-től önálló beavat-
kozású egységként végzik munkájukat. Ez azt jelenti, hogy hat 
településen - Őriszentpéter, Nagyrákos, Ispánk, Szalafő, Kon-
dorfa és Szatta környékén történő esetekhez, legyen az tűz vagy 

más káresemény, őket riasztják először, és a hivatásos tűzoltók 
megérkezése előtt elkezdhetik a katasztrófa elhárítást. A tűzol-
tók akkor végzik jól a munkájukat, ha nincs munkájuk – szok-
ták ezt mondani. És ha igaz ez a megállapítás, akkor az idén 
városunk önkéntesei jól dolgoztak. Siska Barnabás elnöktől 
tudjuk, hogy az idei esztendőben mindössze öt műszaki men-
téshez és két tűzesethez vonultak. A tűzesetek egyike helyben 
volt, a másik Szalafőn. A parancsnok azt is elmondta, hogy 
három alkalommal – munkanapon, munkaidőben – létszámhi-
ány miatt nem tudtak menni. Volt négy téves riasztásuk is, ami-
kor avar, vagy szemét égetéshez kellett kivonulniuk. Az idén 
két sikeres pályázatnak köszönhetően közel hárommillió forint-
ból sikerült kicserélniük a szertárkapujukat, valamint 
„felmálházták” az új tűzoltó autót. A környező településeken 
több alkalommal is tartottak műszaki mentés bemutatót és aktí-
van részt vettek a település közösségi rendezvényein. Főleg az 
Őrségi Vásárkor és a Tökfesztiválon jut nekik feladat bőven, 
amit mindig legjobb tudásuk szerint el is végeznek. Havonta 
tartanak gyakorlatot, és az idén is megújították az önálló be-
avatkozáshoz szükséges vizsgájukat. Az idén tisztújítás történt 
az egyesületnél, Hatvan évnyi önkéntes tűzoltói tevékenység 
után leköszönt posztjáról Zsigovits Józsefné elnökasszony. A 
helyét Siska Barnabás vette át. Az egyesület elnökhelyettese, 
parancsnoka Könye Gábor lett, míg a titkári teendőket Papp 
László József látja el. Siska Barnabás elmondta, hogy fiatal 
csapatuk közösségként is jól működik, húsvétkor közösen men-
nek locsolni, december elején a tűzoltók gyerekeihez eljön a 
Mikulás. Végezetül köszönik szépen az adó 1%-os felajánláso-
kat, és kérnek mindenkit, hogy a jövőben is támogassák adó-
jukkal a lánglovagokat. Eseménymentes ünnepeket és boldog 
új évet kívánnak az őriszentpéteri önkéntes tűzoltók    K.Gy. 

Csapatunk őszi szereplése 

 

2019. augusztus 17-én kezdődött meg a 2019/2020-as labdarú-
gó bajnoki idény. Mielőtt még rátérnénk csapatunk őszi teljesít-
ményének értékelésére, nézzük meg milyen változások történ-
tek a nyáron! Öt csapattal kevesebb nevezett, a megyei amatőr 
ligákba, mint egy évvel ezelőtt. Egyetlen új csapat van, ez a 
Kondorfa, így a tavalyi 98 induló helyett 93 csapat kezdi a 
pontvadászatot a három osztályban. A másodosztályba 31 csa-
pat adta le a nevezését. Az északi csoportban 16, a déli csoport-
ban 15 együttest sorolt be a versenybizottság. Csapatunk a déli 
csoportba került. Itt tavaly még 17 gárda küzdött a pontokért, 
mostanra 15-en maradtak. A Szarvaskend feljebb lépett, a Kör-
mendi Téglagyár csapatát kizárták, a Nárai gárdája a II. osz-
tálytól, később pedig a III. osztálytól is visszalépett. Egyedüli 
érkező a megyei első osztályból kieső Vasszécseny. A fenti 
rövid bevezetés után elevenítsük fel csapatunk őszi szereplését! 
A csoportunkban, akárcsak tavaly, az idén is páratlan az együt-
tesek száma. Ez azt jelenti, egy-egy szabadnap is volt az ősszel. 
A pontvadászatot Balogunyomban kezdtük és nem is akárho-
gyan. Még fél óra sem telt el, 2-0-ra, majd egy óra elteltével 
már 3-1-re is vezettünk. Sajnos az utolsó 20 percre elfogyott az 
erő és a vendéglátóink megfordították a találkozót. A második 
játéknapon mindjárt szabadnapos volt a gárda, majd a gyön-
gyöshermáni kirándulás következett. Hiába „pihentünk” a talál-
kozó előtt, sajnos nagy gólkülönbségű vereséget szenvedtünk. 
Ezután a fiaskó után került sor az őrségi rangadóra, a Bajánse-
nye elleni összecsapásra. Igazi presztízs mérkőzést vívtunk a 
szomszédokkal, amelyen igazságos döntetlen született. Megvan 
tehát az első pont a bajnokságban. Időközben a megyei kupá-
ban is szerepeltünk, a Máriaújfalun sikerült túllépnünk, ám a 
második fordulóban a Csákánydoroszló megálljt parancsolt 
nekünk. A bajnoki menetelés következő állomásán a tavaly 
még első osztályú Vasszécsenyhez látogattunk, majd a csoport 
egyik meghatározó gárdáját, a Szentpéterfát fogadtuk. Sajnos 
pontot szerezni nem tudtunk. Ezek után a Táplán elleni idegen-
beli mérkőzés következett, amelynek nem mi voltunk az esé-
lyesei.  mérkőzést. Ezután Felsőcsatár ellen sikerült vigaszta-

Őri foci 

Tűoltók nyugodt éve 
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Szerencsére azonban borult a papírforma és ha szoros mérkőzé-
sen is, de megszületett az első győzelem. Egy hét múlva követ-

te mindjárt egy másik is, amikor hazai pályán a Rábatótfalut 
sikerült felülmúlnunk. Evés közben jön meg az étvágy – tartja a 

mondás, és ez a csapatunk esetében be is igazolódott. Zsinór-
ban harmadik győzelmünket annak a Nádasdnak az otthonában 

arattuk, akiket sokan a csoport egyik bajnokesélyesének tarta-
nak. Ezután ismét a végső gőzelemre is esélyes csapatok követ-
keztek. A Körmend VSE ellen az első félidőben számtalan 

helyzetet kidolgoztunk, azokat elpuskázva az utolsó félórában 
ellenfelünk átgázolt rajtunk. A listavezető és veretlen Csákány-

doroszlóhoz utazni ezután nem volt túl szerencsés. Alig telt el a 
mérkőzésből 10 perc és már 3-0-ra vezetett az ellenfél, a vége 

10-1-es vereség lett. A Tanakajd elleni hazai mérkőzésen sze-
rettünk volna javítani, ám a helyzetkihasználással itt is gondok 

voltak, így a vendégek 3 ponttal távoztak. Viszákra mi utaztunk 
esélyesként, és ezért is fájó a döntetlennel elért pontvesztés. 
Szerencsére ügyeletes gólvágónknak – Kósa Nimródnak - kö-

szönhetően az utolsó percekben X-re tudtuk hozni a mérkőzést. 
Ezután Felsőcsatár ellen sikerült vigasztalódni azzal, hogy szo-

ros mérkőzésen legyőztük őket. Sajnos az utolsó játéknap me -
gint jött egy vereség a Ják ellen, pedig ellenük esélyesként lép-

tünk pályára. Megint a végére fogyott el a muníció.  14 mérkő-
zésen 4 győzelem, 2 döntetlen és 8 vereség került a nevünk 
mellé. A megszerzett 14 pont a 12. helyre elég, rúgtunk 30 gólt 

és sajnos 60-at kaptunk. A legnagyobb gondunk az ősszel a 
helyzetek értékesítésével volt. Rengeteg helyzetet hagyott ki a 

csapat. Ennek ellenére mi adjuk a csoport góllövőlistájának 
második helyezettjét. A nyáron igazolt Kósa Nimród 19 alka-

lommal volt eredményes. Az őszi eredményen ugyan még nem 
látszik, de a nyáron sikerült jól megerősíteni együttesünket. A 

már említett Kósa Nimród mellett testvére, Kósa László Bödé-
ről érkeztek. Ugyancsak a nyáron került hozzánk Stájer Martin 
Szakonyfaluból, Szép Zoltán Egervárról és Kulda Richárd Sa-

lomvárról. Távozóink is voltak, Pongrácz Gergő és Szép Bar-
nabás Nagyrákoson folytatják, míg Horváth Zoltán a Csákány-

doroszlót erősíti. Játékosállomány tekintetében semmivel sem 
vagyunk gyengébbek a csoport középmezőnyénél. Ha a csapa-

tot sikerül megerősíteni a télen, és jó lesz az alapozás, valamint 
némi szerencse is szegődik mellénk, akkor a tavasszal előbbre 
lehet lépni. Ez a 15 csapatból álló csoport lényegesen erősebb, 

mint a tavalyi volt. Örömteli hír a csapat háza tájáról, hogy a 
Zöld Város projekt keretein belül megújult a sportöltözőnk. A 

pálya melletti parkolás is komfortosabbá vált az által, hogy a 
„vásár” utca másik oldalán is elkészült a gyeprácsozás.      

 

 

Utánpótlás gárda—bíztató kezdés, jó folytatás, 

bravúros ősz 

Nem járunk messze az igazságtól, ha azt állítjuk, hogy régen 
látott sikeres őszi idényen van túl utánpótlás focicsapatunknak. 
A srácok remekül rajtoltak. Az első fordulóban ugyan veresé-
get szenvedtek Balogunyomban, ám ezt a fiaskót két győzelem-
mel feledtették. A Gyöngyöshermán elleni idegenbeli találko-
zót a második félidőben mutatott remek hajrának köszönhetően 
magabiztosan nyerték, majd hazai pályán a szomszédvár Baján-
senye ellen is diadalmaskodtak.  Szükség is volt a jó kezdésre, 
hiszen az előző bajnokságban elért 8. hely, a pozitív gólkülönb-
ség, a több győzelem, mint vereség után saját maguknak tették 
magasra a lécet a fiatalok. Ráadásul az idei bajnokságra meg-
változott a túlkoros szabály és emiatt egyes csapatok megerő-
södnek. Most 10 túlkoros szerepelhet a jegyzőkönyvben és öt 
lehet egyidejűleg a pályán. Cserélni túlkoros játékost túlkoros-
sal is lehet, míg korábban csak öten szerepelhettek a jegyző-
könyvben és ők egyszerre a pályán is lehettek. A túlkoros kor-
határt is megemelték, most 26 éves korig lehet szerepelni az 
utánpótlás csapatban. No de térjünk vissza a pontvadászatra. A 
folytatás újabb remek eredményeket hozott. Magabiztosan le-
győztük a tavaly még első osztályú Vasszécsenyt. Minimális 
előnnyel vertük a csoport egyik esélyesét, a Szentpéterfát. Gól-
záporos mérkőzésen jobbnak bizonyultunk a Táplánnál. Nádas-
don is nyerni tudtunk, majd kiütöttük az utóbbi évek egyik leg-
jobb utánpótlás együttesét, a Körmend VSE-t. Egyedül az után-
pótlás csoport listavezetője, a Csákánydoroszló elleni mérkőzé-
sünkön nem tudtunk pontot szerezni. A fiaskót a Tanakajd le-
győzésével, majd a Viszák idegenbeli kiütésével feledtettük, 
aztán a Felsőcsatárnál is jobbnak bizonyultunk. Az utolsó já-
téknap előtt úgy állt a gárda, ha a Jákot legyőzik, akkor a máso-
dik helyen tölthetik a téli pihenőt. A fiatalok lába aztán nem 
remegett meg és hozták a kötelező győzelmet, így megvan a 
dobogó második foka.  Az utánpótlás együttes 14 mérkőzésé-
ből 12-őt megnyert, döntetlent nem ért el, és csupán kétszer 
szenvedtek vereséget. Ezzel 36 pontot gyűjtöttek, 69 gólt lőt-
tek, és 23-at kaptak. Akárcsak a felnőtteknél, itt is őriszentpéte-
ri játékos, Farkas Márk a második a csoport góllövőlistáján. 
Márk 20 góljával érte el ezt a sikert, aminek az értékét még az 
is növeli, hogy 14 évesen, az utánpótlás alsó korhatárát épp-
hogy csak átlépve tette ezt. Szintén a csoport góllövőinek az 
élmezőnyébe tartozik Mihály Bence, aki 14 alkalommal volt 
eredményes. Gratulálunk nekik, és természetesen jár a nagy 
gratuláció a csapatnak, a szakmai munkáért felelős edzőnek, 
Sebők Péternek, valamint az egyesület elnökének Mihály Fe-
rencnek. Köszönet jár a szülőknek is, akik a szakmai stáb és az 
egyesület vezetése mellett segítettek abban, hogy ilyen örömet 
tudjanak nekünk okozni ezek a srácok. Ha a jövőben profitálni 
akarunk a mostani sikerből, akkor ezt a jó képességekkel meg-
áldott társaságot egyben kell tartani, mert ők adhatnák a gerin-
cét egy későbbi, akár magasabb osztályban is helyt álló Őri-
szentpéteri csapatnak. Az egyesületnél elindult egy folyamat, 
amely az utánpótlás kérdést hivatott megoldani. A Bozsik prog-
ram biztosítja az „utánpótlás utánpótlását”, hiszen nagyon sok 
fiatalabb lurkó kergeti ott a labdát. Nekik példa kell, egy olyan 
utánpótlás gárda, mint a mostani. Nagy a felelőssége a sportve-
zetőknek, a szülőknek, a szurkolóknak, a településen élőknek 
és az önkormányzatnak is ebben a kérdésben. Biztosítani kell 
azokat a feltételeket, amelyek a gond nélküli munkához elen-
gedhetetlenül szükségesek. Ha ezt megtesszük, akkor pár éven 
belül őriszentpéteri játékosokból álló felnőtt csapatnak szurkol-
hatunk, akik mögött remélhetőleg ugyanilyen eredményes után-
pótlás csapat áll.                                                        kgy. 
 

Őriszentpéter Sportegyesület kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új esztendőt kíván minden kedves szurkolójának! 
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Csak sajnálhatják, akik nem látták Bischofné Hesinger Katalin 

képzőművészeti kiállítását, amelyet nemrégiben rendeztek meg 

Őriszentpéteren a művelődési házban. Az alkotó életpályáját 

Lőrinczné Dolgos Ilona méltatta, a kiállítás megnyitóján közre-

működött dr. Csider Sándor költő, nyugalmazott főiskolai do-

cens. 

Bischofné Hesinger Katalin okleveles művelődésszervező, a 
zalalövői "Salla" Művelődési Központ és Könyvtár művelődés-
szervezője. Tanulmányait a szombathelyi Berzsenyi Dániel 
Főiskola művelődésszervező szakán, illetve a Pécsi Tudomány-
egyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karán 
végezte. Több művészeti ágban tevékenykedik, a festés, szín-
játszó tevékenység mellett énekléssel, zeneszerzéssel, és írással 
is foglalkozik. 
Első verseskötete 2006-ban jelent meg Álmok-Táncok-Tövisek 
címmel:  
 

Tücskök-Táncok-Tavaszok 
 

Én csak rátok szavazok, 
és veletek maradok: 

TÜCSKÖK-TÁNCOK-TAVASZOK! 
Ti adjatok jobb világot, 
melyet még sosem látott 

ember fia, asszony lánya, 
tudja, hogy élt: nem hiába, 

s én is élni akarok, 
TÜCSKÖK-TÁNCOK-TAVASZOK! 

 
2015-ben Biheka meséje címmel jelent meg gyermekregénye, 
melyet több helyen mutattak be iskolákban, könyvtárakban 
(Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Páka, Lenti, Pölöske, Zalalövő) 
interaktív játék keretében. 
 

Biheka meséje az Őrségben 

Egy könyvbemutató kapcsán volt szerencsém beszélgetni még 

2015. áprilisában Bischofné Hessinger Katalinnal a „Biheka 

meséje” című ifjúsági regény írónőjével. A szerző nem ismeret-

len az őriszentpéteriek körében, hiszen itt nőtt fel, itt töltötte 

gyermekkorát, ahogy Katalin maga is megfogalmazta: 

„Őriszentpéteren töltöttem a kezdetek mindennapjait, amit so-

ha nem felejtek el. Az Őrség csodálatos világa sejtekig beépül 

az emberbe és hurcolja azt magával bármerre is kerül a világ-

ban.” Katalinnak ez a bármerre Zalalövőig ért, ott él, ott alkot, 

ott dolgozik a Salla Művelődési Központ és Könyvtár művelő-

désszervezőjeként. – Gyermekkorom óta szoros kapcsolatban 

vagyok a művészetekkel, azokkal az alkotásokkal, megjelenési 

formákkal, amelyek valamiért másképp szólnak hozzám, mint a 

hétköznapi világ – mondta, majd azzal folytatta a beszélgetést, 

hogy már általános iskolás korában megtapasztalta, hogy mi-

lyen érdekes dolog rímekben gondolkodni. Lipták Gábor mon-

davilága végigkisérte gyermekkorát és indította el a prózai 

megnyilatkozás felé. Kézügyessége, amelyet apjától, Hessinger 

László fafaragótól örökölt, hamar rávezette arra, hogy milyen 

fantasztikus dolog az elképzeléseket, álmokat grafikusan, vagy 

festékkel megjeleníteni. Könyvének borítóján lévő rajz és a feje-

zetek elején olvasható iniciálék ugyancsak az ő keze munkáját 

dicsérik. – Mivel viszonylag elviselhető hanggal áldott meg az 

Isten, néha az éneklés tör az előtérbe. Edith Piaf sanzonjaiból 

összeállított zenés irodalmi műsorommal – „Párizs messze 

már” - sikerrel szerepeltem több alkalommal is. Szívem csücske 

azonban a színjátszás, amely kora felnőttkorom óta meghatá-

rozza munkám melletti tevékenységemet – tudtuk meg tőle. Az 

írónő jelenleg is több színjátszó csoportot vezet. Elmondta még, 

hogy ha kitör belőle a megvalósítás utáni vágy, akkor nincs 

visszaút, az valamilyen formát ölt. Így született meg Zalalövő 

himnusza, az Álmok – Táncok – Tövisek címet viselő verseskö-

tete 2006-ban, és most a Biheka meséje című ifjúsági regénye. 

   Kálmán György  Rábavidék 2015. április 24. 7. szám – kgy.   

                                                                                                                             

Több korcsoportban foglalkozik színjátszással, így gyakorlattal 

rendelkezik a rendezés, díszlet- és jelmeztervezés területén. 

Emellett számos gyermek, illetve felnőtt színdarabot írt. 

2016-ban jelent meg Dr. Csider Sándor Álomút c. könyve, me-
lyet akvarelljei díszítenek. 
A kötet verseinek egy részét megzenésítette, így a bemutatók 
során a zenei anyaggal színesebb, élménytelibb a program. A 
kötetet már bemutatták a szombathelyi Berzsenyi Dániel 
Könyvtárban, Csepregen, Gyöngyöshermánban, Bükkön, Vas-
váron. 
 
2018-ban jelent meg Bíbor-Fekete Blues c. verseskötete, mely 
a XXI. századi nőről, illetve nőkhöz szól. A kötetet saját il-
lusztrációk gazdagítják és bemutató zenei anyagot is tartalmaz, 
melyet fiával, Bischof Andrással zenésítettek meg 
 
2018-ban illusztrálta Dr. Csider Sándor költő „Karácsony éjje-
lén” c. verseskötetét, melyhez szintén saját zenei anyag tartozik 
és amelynek bemutatóját a napokban tartják Őriszentpéteren. 
 
2019-ben jelentkezett első alkalommal Szín-Játék c. önálló 
képzőművészeti kiállítással, melyet eddig Zalalövőn és Őri-
szentpéteren mutattak be, de a közeljövőben több helyszínen is 
látható lesz. 
A tervek, az álmok időközben alakulnak, a regény folytatásán, 
meséskönyv írásán gondolkodik Bischofné Hessinger Katalin. 
  
A képzőművész és alkotásai lapunk utolsó oldalán látható.  
                                                                                                                             
                                                                   Kálmán György  
 

Éjféli misén 
 

Harang hív éjféli misére 
karácsony aranyszín éjjelén, 

vidáman forog a föld az égen, 
angyalok hintáznak tengelyén. 

Varázsos, közös áhítatban 
kezet fog múlt, jelen, jövő, 
életre kel, mi régen történt, 

közelből int az eljövő. 

Mesés, ringató istállóban 
Jézus születik, szép fénysugár, 
nagy útra készül pogány létben, 

szűnik a sötét, amerre jár. 

Ódon padokban imádkozva 
lélekre lélek rátalál, 

templomban zeng az orgona, 
emberszívek közt nincs határ. 

 
     Csider Sándor          

Szín-Játék 
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