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    ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA  

2019. november 

Az október 13-ai önkormányzati választásokat követően a meg-
választott testületek első és legfontosabb feladata az alakuló 
ülések megtartása és az új posztok megállapítása. Tóth Jenő 
jegyző, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal veze-
tője elmondta, hogy a hivatalhoz tartozó tizenkét községben és 
Őriszentpéteren a törvényben előírt határidőn belül, rendben 
megalakultak az önkormányzatok és a képviselő testületek el-
kezdték a munkát. Október végén Őriszentpéteren is megtartot-
ta alakuló ülését a frissen megválasztott városvezetés. Őr Zol-
tán polgármesternek a választásokon nem volt kihívója, így a 
következő öt évben is ő vezeti a várost. Hattagú képviselőtestü-
let kapott bizalmat a szavazóktól: Babos Ferenc, Dobokayné, 
Szkladányi Zsuzsanna, Kevy Albert, Rigó Veronika, Tóth 
László és Vörös Győző. Az alakuló testületi ülésen hét napiren-
di pont szerepelt. Elsőként Nagy László, a helyi választási bi-
zottság elnöke számolt be a választások eredményéről. A máso-
dik nappirendi pontban a polgármester és a képviselők esküté-
telére került sor, majd a testület tagjai átvették a megbízó leve-
leiket. A folytatásban alpolgármestert választott a grémium. Az 
alpolgármester személyére a polgármester tett javaslatot. Őr 

Zoltán a legtöbb szavazatot kapó Babos Ferencet javasolta a 
posztra. A képviselők a javaslatot egyhangúlag elfogadták. 
Ezután került sor az illetmények és a tiszteletdíjak megállapítá-
sára. Lakosságszám alapján történt a polgármesteri illetmény 
megállapítása. Ennek törvényes mértéke Őriszentpéter tekinte-
tében bruttó 399 ezer forint. A polgármestert megillető költség-
térítés a fenti összeg 15 %-a és jár neki még 23 ezer forint 
nyelvvizsga pótlék. Az alpolgármesteri illetmény az előző cik-
luséval egyenlő, 150 ezer forint és ő is jogosult költségtérítésre, 
amely 22.500 forint. A képviselői tiszteletdíjak változatlanok 
maradtak. A Szervezeti és Működési Szabályzatán nem változ-
tatott a testület, így most is két bizottságot állítottak fel a mun-
ka megkönnyítésére. Az Ügyrendi és Társadalmi Ügyek Bizott-
ságának a vezetője Tóth László képviselő maradt. Tagjai: Do-
bokayné Szkladányi Zsuzsanna és Rigó Veronika képviselők. 
Külsős tagok: Babos Mária és Könye Attila. Pénzügyi és mű-
szaki bizottság vezetője Rigó Veronika lett. Tagjai Kevy Albert 
és Vörös Győző képviselők, míg a külsős tagok: Nagy László 
és Tiborcz Balázs.                                         Kálmán György 

Megalakultak  

Az újonnan megalakult Képviselő-testület a külsős tagokkal (balról jobbra): Tiborcz Balázs bizottsági tag, Könye Attila bizottsá-

gi tag, Babos Ferenc alpolgármester, Kevy Albert képviselő, Vörös Győző képviselő, Dobokayné Szkladányi Zsuzsanna képvi-

selő, Őr Zoltán polgármester, Rigó Veronika képviselő, Tóth László képviselő, Babos Mária bizottsági tag, Nagy László bizott-

sági tag.  A megválasztott testület tagok ezúton is köszönik szavazóik bizalmát és támogatását! 
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Az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatalhoz a városon 

kívül 12 település tartozik. Nem volt egyszerű feladat az önkor-

mányzati választások lebonyolítása. Tóth Jenő jegyző a Helyi 

Választási Iroda vezetője lapunknak elmondta, hogy kollégái-

val felkészültek a kihívásra, így sikerült megfelelni a feladatok-

nak. Ispánkon nem kellett választani, itt csak szavazni mentek 

el az emberek. Sem a polgármesternek, Tamaskó Gábor Ta-

másnak, sem pedig a négy testületi tagnak nem volt kihívója, 

így maradt minden a régiben. Bajánsenyén is a rég-új testület 

folytatja a munkát. Györke Gyula polgármesternek azonban két 

vetélytársa is volt, és a képviselői helyekért kétszeres volt a 

jelentkezés. A többi helyen vagy a testületben vagy a polgár-

mester személyében változás történt. Magyarszombatfán Albert 

Attilának szavaztak bizalmat, ő azonban egy teljesen új képvi-

selő testülettel fog dolgozni. Ugyancsak ez történt Szattán is, 

ahol Markó Sándor polgármester mellé két új képviselő került.  

Hegyhátszentjakabon, Szalafőn és Felsőjánosfán a képviselők 

háromnegyede cserélődött. Ilyen testülettel áll fel Kránitz Fe-

renc, Hegyhátszentjakab és Lugosi Arnold, Szalafő polgármes-

tere. Mindkettőjüknek volt kihívója, ám végül ők nyertek. Fel-

sőjánosfán viszont a polgármester személye is új, Grózinger 

Csabának szavaztak bizalmat az emberek. Őrimagyarósdon is 

új a polgármester. A volt faluvezető Biczó István nem indult, 

helyére öten is kandidáltak. Végül Kovács Kitti nyerte a szoros 

versenyt. A négytagú testületből ketten maradtak, két új képvi-

selő van. Kercaszomoron Kapornaky Sándor, Kerkáskápolnán 

Keserű József, Veleméren Balogh Ernő és Nagyrákoson Né-

meth Istvánné lettek ismét a polgármesterek, a testületeikben 

egy fő változás történt.  Nem október 13-án, az önkormányzati 

választáson, hanem már korábban, a jelöltállításkor eldőlt, hogy 

ismét Őr Zoltán lesz Őriszentpéter város polgármestere. A ne-

gyedik ciklusát kezdő városvezetőnek a korábbi választásokkal 

ellentétben most nem volt kihívója. A hat képviselői helyre 14-

en pályáztak. Végül a testület összetétele két helyen megválto-

zott, két új képviselő került a grémiumba. A Helyi Választási 

Irodától kapott információ szerint a szavazás a kisvárosban 

rendben lezajlott. A kampányidőszak azonban nem volt mentes 

személyeskedésektől, és a választópolgárok manipulálásától. 

Ez azért is volt meglepő, mert a kisvárosban korábban, amikor 

még mindenki függetlenként indult, ilyen nem fordult elő. Tóth 

Jenő jegyző elmondta, hogy a következő legfontosabb feladat 

az alakuló testületi ülések tető alá hozása lesz. Erre 15 napot 

biztosít a törvény.                      INFO-Helyi Választási Iroda  

Magyar falu program pályázat. Őriszentpéter város önkor-

mányzata több pályázatot is benyújtott a Magyar Falu Program-
ban. A fejlesztési csomagot még tavaly novemberben mutatták 

be azzal a céllal, hogy fejlesszék a kistelepüléseket, megtartsák 
a helyi közösségeket, és közelebb hozzák azokat a környező 
városokhoz. A Kormány célul tűzte ki a kistelepülések népes-

ségmegtartó és népességnövelő erejének, valamint a fiatalok 
helyben maradásának elősegítését, és az elvándorlás visszaszo-

rítását. A program keretein belül lehetőség nyí-
lik önkormányzatok és egyházak számára széleskörű fejlesz-

tések megvalósítására, melyek hozzájárulnak a kistelepülések 
felzárkóztatásához és modernizálásához. A program bejelenté-
sét követően konzultáció kezdődött a Települési Önkormányza-

tok Országos Szövetségével arról, hogy melyek azok a terüle-
tek, ahol kiemelten fontosak a strukturális változások. Január 

végén Gyopáros Albert, a modern települések fejlesztéséért 
felelős kormánybiztos bejelentette, hogy februártól az ősz kö-

zepéig jelennek meg a pályázatok. A program keretében az 
idén 2200-2400 nyertes pályázatot hirdetnek ki. Az első ered-

mények már eljutottak az érintettekhez. Az őriszentpéteriek 
önkormányzati tulajdonú utak felújítására, kistelepülések járda 
építésének anyag támogatására, falu és tanyagondnoki szolgálat 

támogatására, óvodai udvar kialakítására, temető fejlesztésre és 
orvosi eszközbeszerzésre pályáztak. Amit már tudni lehet: jár-

daépítés anyagtámogatására és óvodai udvar kialakítására 5-5 
millió forintot nyertek és ugyancsak sikeres volt az orvosi 

(fogorvosi) eszközbeszerzésre beadott pályázatuk, ahol 3 millió 
forintos támogatáshoz jutottak. Még nem született döntés a 
falu, illetve tanya gondnoki fejlesztésre beadott kérelmükről. 

Ha nyernek, mikrobuszt vásárolnának belőle. Sajnos az önkor-
mányzati utak felújítása és a temető fejlesztése projektjüket 

kedvezőtlenül bírálták el. Bíznak azonban abban, hogy egy 
következő ütemben sikeresek lesznek. A Magyar Falu Program 

pályázatai több ütemben jelennek/jelentek meg. Az egész 
program 2019-ben 150 milliárd forint támogatást kap, 
amelyből 75 milliárd forint pályázati úton lesz elérhető az öt-

ezer főnél kisebb települések számára. 
Az önkormányzatokkal szemben nincs önerőelvá-

rás, valamint az alacsonyabb adóerő-képességű települések 
előnyt fognak élvezni. Az építési munkálatokkal a pályázóknak 

2020. december 31-ig kell elkészülniük, lehetőleg helyi kivite-
lezőkkel megvalósítva.                                              kgy.     

Értékelték a Tökfesztivált Az önkormányzati választások előtti 

héten tartott ülést Őriszentpéter város képviselőtestülete. A 
ciklus utolsó tanácskozásán a Tökfesztiválról szóló beszámolót 

tárgyalta egyebek mellett a grémium. Egyöntetű volt az a véle-
mény, miszerint az idei rendezvény minden tekintetben felül-

múlta a várakozásokat és méltó zárása volt az őrségi régió 
nyári programdömpingjének. Jó hangulat, remek programok 

jellemezték a három napot. Az időjárás ez esetben kegyes volt 
az eseményhez, leszámítva a szombaton rövid ideig szemerkélő 

esőt, igazi „fesztiválidőjárás” volt. Az évek során megszokhat-
tuk, hogy a Tökfesztivál a leginnovatívabb rendezvény, szinte 

Házunk tája — Önkormányzati hírek 

Választottak az Őrségiek 

Az újonnan megválasztott Képviselő-testület (Balról jobbra): 

Babos Ferenc alpolgármester, Kevy Albert képviselő, Vörös 

Győző képviselő, Dobokayné Szkladányi Zsuzsanna képvise-

lő, Őr Zoltán polgármester, Rigó Veronika képviselő, Tóth 

László képviselő, Tóth Jenő jegyző. 
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mindig felvonultat valamilyen újdonságot, hoz valamilyen vál-
tozást. Ez évben a rendezvény fő helyszínét, a nagyszínpadot 
költöztetek át a szervezők a Zala patak partjáról az Őrségi Vá-
sárnak is helyet adó szabadtéri színpadra. Az új hely időjárás 
biztosabb főleg, ha még hozzávesszük, hogy az esetleges csapa-

dék ellen parti sátrakat is felállítottak a nézők számára. A ko-
rábban megemelt helydíjaknak köszönhetően a fesztivál nem 
lett mínuszos. A képviselők döntöttek arról is, hogy a progra-
mok lebonyolításában jeleskedő rendezők munkaidőn túli mun-
kaórájuk után megfelelő javadalmazásban részesüljenek. Meg-
született a megállapodás arról a könyvtárellátási szolgáltatás 
nyújtásról, amelyet a művelődési ház nevének a megváltoztatá-
sa miatt kellett tető alá hozni. A testületi ülés végén kötetlen 
beszélgetés formájában szó esett a lejárt ciklusban végzett 
munkáról. A képviselők értékelték az eltelt öt esztendőt, és egy-
öntetű volt a vélemény, hogy nincs okuk a szégyenkezésre. Sőt! 
Hosszú idő után olyan nagy volumenű fejlesztés is megkezdő-
dött és lassan befejeződik, mint a sárga ház felújítása, vagy a 
vadászati kiállításnak helyet adó egykori orvosi rendelők átala-
kítása. Nem kevesebb, mint 350 millió forint támogatás érkezett 
a városba, a megvalósult fejlesztések a helyi embereket szolgál-
ják.                                                     kgy   

Csapadékvíz projekt – átstartolással, dupla költségvetéssel 
Az áremelkedések miatti három sikertelen közbeszerzési eljárás 
lefolytatását követően még a nyár folyamán merész lépésre 
szánta el magát a Képviselő-testelet a megyei vezetéssel teljes 
egyetértésben. Tekintettel arra, hogy új pályázati kiírás jelent 
meg ugyanerre a célra, méghozzá 1 milliárd forintos forráske-
rettel, ezért új pályázat beadása mellett döntöttünk 190 millió 
forintos költségvetéssel a korábbi pályázat 100 millió Ft-os 
költségvetése helyett, ami garantálja a projekt eredeti műszaki 
tartalommal, azaz az előre gyártott betonelemekkel történő 
megvalósítását. Ez mindenképpen egy jóval stabilabb, megbíz-
hatóbb megoldás, hiszen a műszaki tartalom csökkentése jegyé-
ben a mederlapos megoldást is fontolóra kellett már venni, de 
még az is erősen kilógott volna a 100 milli Ft-os régi költség-
vetésből. Az új pályázatot már be is nyújtottuk, és mivel 800 
millió Ft alatti az összes benyújtott forrásigény a milliárdos 
forráskerettel szemben és a döntéshozók sem a nyáron sem 
most nem látják semmiféle akadályát a pályázat sikerének, 
ezért teljes bizakodással dönthetünk a szerdai testületi ülésen a 
régi pályázat visszaadása mellett, amely feltétele az új érvénye-

sülésének.                                              Őr Zoltán 
 
Zöld város projekt A Sárga Ház október végén elérte a 75%-os 
készültségi szintet. Az épület homlokzatának javítása és színezé-
se a déli homlokzat kivételével elkészült. A déli homlokzat is a 
következő hetekben beállványozásra kerül és a javítási, színezé-
si munkákat elvégzi a kivitelező. A látványos munka jelenleg az 

épületen belül folyik. A belső falak vakolatjavítási , festési mun-
kálatai befejeződtek. Jelenleg  a hideg- és meleg burkolatok 
lerakása zajlik. Ezzel párhuzamosan a padlásfödém szigetelése 
és épületgépészeti munkák szerelése zajlik az épületben. Hátra 
van még az épület környezetének (parkoló stb.) kialakítása, 
amely munkálatok november második felében kezdődnek el. A 
Sportöltöző épületében a belső felújítási munkálatok 
(vizesblokkok felújítása, belső falak vakolatjavítása, festése, 
épületgépészet) szeptemberben befejeződtek. Október elején az 
épület külső környezete is megújult, akadálymentes parkolási 
lehetőség és térköves járda biztosítja az épület megközelíthető-
ségét. Jelenleg  az épület külső  hőszigetelési munkálatai zajla-
nak. Október végén elkészült a gyermek játszótér mellett talál-
ható szabadtéri tornapálya, amely során 7 db kültéri tornaesz-
köz került elhelyezésre az aktív szabadidő hasznos eltöltése 
céljából. November elején megkezdődött a projektben szereplő 
kötelező vállalás, az  1200 m2 zöldfelület megújítás munkála-
tai. A projekt keretében megújul a szökőkút környezete, ahol 
talajcserével pázsit felület kerül kialakításra és számos sövény- 
és virágültetési munka várható még a közterületen. Az egész-
ségház zöld környezete is megújul új cserjék, fák, virágok ülte-
tésével. A Zöld város projekt megvalósítása a támogatási szer-
ződésben meghatározott ütemezés szerint halad, így a szerző-
désben vállalt végső befejezési határidő – 2019. december vége 
– betartása itt is tartható.              Györkéné Bognár Barbara 
 
Vadászati kiállítás felújítása A vadászati kiállítás munkálatai 
a tervezett ütemezés szerint haladnak. Az épület külső színezé-
se a keleti homlokzat kivételével elkészült, sajnos a csapadékos 
időjárás megnehezíti a külső munkálatokat, de ez a homlokzati 
fal is hamarosan színezésre kerül. A beltérben a belső falak 
vakolatjavítása és festése zajlik jelenleg, ezzel párhuzamosan 
az épület mellett az akadálymentes parkoló kialakítását végzi a 
kivitelező. A déli tetősíkra felhelyezésre került a napelemes 
rendszer. A megvalósítása a támogatási szerződésben meghatá-
rozott ütemezés szerint halad, így a szerződésben vállalt végső 
befejezési határidő betartása tartható.        Györkéné B. Barbara 

Az őrségi régió nyári programjainak méltó zárása volt az Őrsé-

gi Tökfesztivál, amelyet szeptember utolsó hétvégéjén tartottak 
Őriszentpéteren és még három – Nagyrákos, Magyarszombatfa 
és Szalafő – másik településen. – Programjaiban káprázatos, 

hangulatában fergeteges volt a rendezvény – értékelte az ese-
ményt annak közvetlen befejezése után Őr Zoltán Őriszentpéter 

város polgármestere. – A fesztivál az évek során a leginnovatí-
vabb jelző tulajdonosa lett. Az innováció az idén is folytató-

dott. A Zala partról az Őrségi Vásár központját jelentő szabad-
téri színpadra helyeztük át a fesztivál központját. Az időjárás 
mindig meghatározója volt az eseménynek, ezért az esetleges 

csapadék ellen parti sátrakat állítottunk fel a nézőtéren. Az Őr-
ségi vásárkor már kipróbáltuk, de igazán az őszi időben hasz-

nos, hogy a vásár utca egyik oldalán elkészült a gyeprácsozás. 
A tervek szerint a másik oldal is hamarosan elkészül – folytatta 

az újdonságok bemutatásával a beszámolóját a városvezető. Az 
előző évekhez hasonlóan Nagyrákos, Szalafő és Magyarszom-

batfa települések is gazdag programokkal csatlakoztak az ese-
ményekhez. Őriszentpéteren volt minden, ami „szemnek- száj-
nak ingere”. Több mint százharminc kézműves, helyi termelő 

és vendéglátós kínálta a portékáit. Vették, faragták, és nem 
csak ették, hanem itták is a tököt. A tökből készült pálinkáról a 

Tökfesztiválon első ízben bemutatkozó Magyar Pálinka Lovag-
rend képviselői gondoskodtak. Ahol tavaly a színpad állt, ott 

most a népi játékokból álló játszóteret alakítottak ki, de lehetett 
még tököt faragni és töklámpást készíteni is. Itt folyamatosan 
telt ház volt a két nap alatt, akárcsak a kisváros másik három 

játszóterén is. – Ez is azt bizonyítja, hogy a Tökfesztivál a csa-

Projektjeink állásáról 

Az Őrségi Nyár méltó zárása volt 
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ládok rendezvénye. A programok összeállításánál azonban a 
munkatársaimmal arra is törekedtünk, hogy korra és nemre 
való tekintet nélkül mindenki találjon magának megfelelőt, így 
a fesztiválozók gazdag programkínálatból választhattak.  Nagy-
koncertjeink látogatottsága bizonyítja, hogy sikerült eltalálnunk 
a vendégek igényeit. A Lord és a Soulwave együttesek telitalá-
latnak bizonyultak. Szerencsére az időjárás is kegyes volt hoz-
zánk, egy kevéske eső kivételével igazi vásári időjárás volt – 
értékelt Őr Zoltán polgármester. Az Őrségi Tökfesztiválnak az 

őriszentpéteri önkormányzat mellett az Őrségi Nemzeti Park 
Igazgatósága a rendezője. A park igazgatója a megnyitó ünnep-
ségen javasolta, hogy legyen a térségnek ismét „őrnagya”, aki a 
segítőivel együtt részt vennének az őrségi rendezvényeken. A 
megnyitón a Vas Megyei Közgyűlés képviselőjeként felszólaló 
Szijártó László a térségi összefogás fontosságát hangsúlyozta 
egy-egy nagyobb régiós esemény kapcsán. Balczó Bertalan 
természetvédelemért felelő államtitkárhelyettes a fesztivál sike-
rét annak közösségformáló erejében, hitelességében és igényes-
ségében látta. A 2019-es esztendő összes régiós rendezvénye 
jól sikerült. Erre a sorozatra tette fel a koronát az Őrségi Tök-
fesztivál, amely látogatottságában és programkínálatában is az 
Őrségi Vásárral vetekszik.                                 Kálmán György 

Az idén már tizenegyedik alkalommal tartottak szüreti felvonu-
lást Őriszentpéteren. Az eseményen résztvevők feldíszített trak-
torokkal járták körbe a település szereit. Zeneszó, vidámság, 

tréfa kisérte a menetet, akik több helyen is megálltak szórakoz-
tatva a helybélieket. A Tökfesztivál a kisváros legnagyobb őszi 
rendezvénye, a többi programnak ehhez kell igazodnia. Így 
előfordulhat az, hogy mire a szüreti mulatságra sor kerül, már 
szinte nem lehet szőlőt találni. Így volt ez az idén is, ám ez nem 

szegte kedvét a mulatozóknak. A délutáni program a művelő-
dési házban fejeződött be, ahol mulatós műsor, rockis lányok 
előadása színesítette még a napot.      K.Gy. 

Hétfő esténként érdekes és izgalmas kikapcsolódási lehetőség 
várja a játékos kedvűeket Őriszentpéteren a Malom kávézóban. 
2017 februárjában csatlakoztunk a már évek óta futó QuizNight 
játékhoz, hogy a teleházként üzemelő épület hétköznapjaiba 
életet csempésszünk. Tamaskó István hozta a játék ötletét, aki 
Ausztriában évek óta eljárt játszani. Izgatottan vártuk a kezdést, 
vajon hányan, és kik kapták fel a fejüket felhívásunkra, és jön-
nek el már az első alkalommal. Nagy meglepetésünkre nagyjá-
ból harmincan jöttünk össze, hogy belevágjunk egy azóta fo-
lyamatos népszerűségnek örvendő együttlétbe. A játék ötletét 
Bartha Álmos hozta el Magyarországra. A kocsmakvízekkel az 
amúgy pangó hétfő estékre próbáltak a vendéglátóhelyek em-
bereket becsábítani. Az angolszász területeken nagy népszerű-
ségnek örvendő játék sikere nálunk sem maradt el. A Quiz-
Night mára öt országban többszáz magyar ajkú csapatnak jelen-
ti ugyanazt hétről hétre. Játékos kikapcsolódást, vidám együtt-
létet, egy kis agytornát egy pohár ital mellett. A korosztály 
nálunk igencsak széles skálán mozog, többen gyerekeiket is 

elhozzák, a legfiatalabb "tagunk" nincs egy éves, a legidőseb-
bek hatvan felett járnak. A játék során a kvízmester olvassa fel, 
és értelmezi a kivetítőn is látható kérdéseket, amelyekre 3-6 fős 
csapatok feladatlapon válaszolnak. Az összes helyszínen 
ugyanazzal a kérdéssorral kezdik meg a játékosok hétfőn este 
nyolckor a játékot. A pontokat feljegyezzük, azokat helyi és 
országos toplistán követhetik nyomon a csapatok. Aki kedvet 
kap a játékhoz, keresse a Facebookon az Őrségi QuizNight 
csoportot, vagy jöjjön el egy hétfő estén, akár csak nézelődő-
ként, hogy betekinthessen a játékba. Őriszentpéteren ma hét fix 
csapattal zajlik a játék, nagyjából negyven ember indul útnak 
helyből és a környező településekről, hogy egy pezsgő, poé-
nokkal tarkított igazi kikapcsolódással kezdje a hetet velünk.                                                               
Nagy Kriszta          QuizNight kvízmester  

Új Leader pályázati felhívás jelent meg Mikrovállalkozások 
eszközbeszerzésének támogatására! 2020. január 5-től pályáza-
tot lehet benyújtani induló mikrovállalkozások létrehozására, 
meglévő mikrovállalkozások fejlesztésére. Támogatott tevé-
kenységek: - eszköz, gép, berendezés beszerzése Támogatási 
intenzitás: 65-70% Igényelhető támogatás: 500.000 - 5.000.000 
Ft-ig A felhívás az alábbi linken érhető el: 
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/leaderBongeszo…  
 
Bővebb információ az Őrség Határok Nélkül Egyesület Mun-
kaszervezeténél kérhető.                                                 K.Gy. 

Szentpéteri szüret  

Kvíz estek  

Pályázati felhívás!  

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml?fbclid=IwAR1mWz93FPojVMrRDosfM3fvarsgv9YYp7PF84IYGfxwrb93jAsyRiB0RDA
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Az Őrség közéletének egy meghatározó alakjától, gyémántdip-
lomás tanítójától, Laczó Lászlótól búcsúzunk, akinek értékte-
remtő munkája oly sok területen fellelhető és maradandó nyo-
mott hagyott. Laczó László 1939. augusztus 30-án született 
Kondorfán szegény családban, de igazi család- és testvér szere-
tő környezetben nőhetett fel hatodmagával, legidősebb testvér-
ként. Az általános iskola elvégzése után Sárvárra, majd Kő-
szegre került a Tanítóképzőbe, ahol 1958-ban végzett. Tanítói 
pályáját a Zala megyei Beleznán kezdte, ahonnan három évvel 
később és temérdek élménnyel gazdagabban tért vissza szülőfa-
lujába tanítani. 1963-tól már Gödörházán folytatja hivatását, 
ahonnan az iskola körzetesítése után Bajánsenyére kerül. 
Ugyanebben az évben köt házasságot Szekeres Máriával, amely 
frigyből két fiúgyermek, László 1964-ben és Tamás 1971-ben 
születik. Mindkét fia az édesapa hivatását választotta, ami nagy 
örömmel töltötte el. Szintén 1971-ben földrajz szakos tanári 
oklevelet szerzett a Pécsi Tanárképző Főiskolán. 1976-tól 1991
-ig a Bajánsenyei Általános Iskola, majd 
az arra épülő ÁMK Igazgatója. Irányítása 
alatt és tevékeny részvételével pezsgő 
közösségi élet bontakozik ki, színjátszó 
csoportok, népdalosok, néptáncosok me-
gyei találkozóinak ad otthont Bajánsenye. 
Szerteágazó kapcsolatrendszerét a külföld 
irányába is szorgalmasan építgeti. Az 
úrdombi és a pártosfalvi iskolával, vala-
mint Hodos Községgel alakít ki és tart 
fenn szorosabb kapcsolatot kulturális és 
civil szervezeti vonalon is. 1994-től 2010-
ig Magyarszombatfa polgármestere, 2006-
tól az Őrségi Többcélú Kistérségi Társulás 
Elnöke. ÁFÉSZ-es múltja is több évtized-
re tekint vissza, ahol előbb igazgatósági 
tag, majd a Felügyelő Bizottság elnöke, 
haláláig. 
Laczó László igazi közösségi ember volt 
és nagy lokálpatrióta. Súlya volt a szavá-
nak és súlya a cselekedeteinek. A tárgya-
lásokra, gyűlésekre mindig pontosan, fel-
készülten érkezett és a legváratlanabb helyzeteket is mindig 
képes volt higgadtan, diplomatikusan kezelni. Bölcsességével, 
megfontoltságával, élettapasztalatával tiszteletet vívott ki ma-
gának munkatársai, de bírálói körében is, így lehetetlen volt, 
hogy a jelenlétében eldurvuljon egy-egy vita hangneme, ami 
egyébként az érdekkülönbségek miatt természetes volt. Tekin-
télye garancia volt arra, hogy a legnagyobb egyet nem értés 
esetén is minden tárgyaló fél megőrizze úriember modorát. 
Soha nem riadt vissza egyetlen új kötelességtől sem, bármennyi 
is nyomta egyszerre a vállát. Szerette a kihívásokat. Rengeteg 
érdeklődési terület vonzotta egyszerre és képes volt arra a bra-
vúrra, amire rajta kívül talán csak nagyon kevesen: egyiket sem 
hanyagolta el a másik rovására. Ugyanakkor nem ismerte a 
tétlenséget. Nyugdíjas éveiben is annyi feladatot vállalt, am-
ennyi egy aktív korúnak is a becsületére vált volna. Polgármes-
terként a Fazekas Napok elindításával örökre felrajzolta Ma-
gyarszombatfát nem csak az Őrség és Magyarország, de az 
egész Kárpát-medence rendezvény térképére. Oroszlánrészt 
vállalt számos helyi civil szervezet létrehozásában és működte-
tésében. Társulási elnökként minden telhetőt megtett az akkor 
még elmaradott, hátrányos helyzetű térség, az Őrség felvirá-
goztatása érdekében. Figyelme a közösségi munka minden te-
rületére kiterjedt a sport- és kulturális eseményektől kezdve az 
egészségprogramokon keresztül egészen a megváltozott mun-
kaképességű emberek foglalkoztatásáig. Elnöksége idején je-
lentős infrastrukturális fejlesztések valósultak meg. Egységes 
arculatú buszvárók és buszöblök épültek az Őrség számos tele-
pülésén, Iskolabuszt tudott vásárolni a Társulás, sport és egész-

ségnapok, kulturális forgatagok valósultak meg szintén több 
település részvételével. Orvosi műszerekkel sikerült támogatni 
több körzeti orvosi rendelőt és jutott forrás térségi kiadványok 
megjelentetésére is. Őszintén tudott örülni a legapróbb telepü-
lés legkisebb rendezvényének is, mert tudta, hogy milyen fon-
tosak ezek az események a helyi közösségek erősítése és meg-
maradása szempontjából. A Vas Megyei TIT elnökségi tagja-
ként több olyan érdekes és színvonalas ismeretterjesztő elő-
adást és filmvetítést hozott a térségbe, főként Őriszentpéterre, 
amely helyi szinten egyébként elérhetetlen lett volna. Hitt a 
kapcsolatok erejében és fontosságában. Nyílt és kezdeményező 
típusú volt. Akik jó szívvel fogadták és befogadták, azokat 
örökre a szívébe zárta és még a leszármazottaiknak is bőkezűen 
mérte a barátságát. Ilyen tündéri szál volt az életében Belezna, 
ahol fiatal éveit töltötte. Ide idősebb korában is gyakorta visz-
szatért, hiszen állandó meghívása volt osztálytalálkozókra, fa-
lunapokra. De nem is a Laci bácsiról lenne szó, ha ezt a barát-
ságot nem fejlesztette volna tovább a térségek közötti kapcsola-
tok szintjére. Ennek volt köszönhető például a beleznai kulturá-
lis csoportok fellépése térségi nagyrendezvényeinken, de 

ugyanennek tudható be az ottani kézműves 
árusok megtisztelő és állandó jelenléte az 
Őrségi Vásáron és az Őrségi Tökfesztivá-
lon is. A másik ilyen szál a határon túli 
magyarokhoz kötötte, méghozzá elementá-
ris erővel. Már a 80’-as évektől kezdődően 
azon fáradozott, hogy újból összekösse és 
tartalmassá tegye az elszakított szálakat 
nem csak kulturális és civil szervezeti vo-
nalon, de az élet minden területén. Vallot-
ta, hogy az egymás mellett élőknek tudni-
uk kell egymás dolgairól, a kapcsolatok 
csak így tehetők élővé. Még az utolsó idő-
szakában is lelkesen szervezte azokat a 
találkozókat a határtérség meghatározó 
szereplői között, akiktől a kapcsolatok 
kiteljesedését remélhette. Emellett évtize-
des, fáradhatatlan munkája volt abban, 
hogy a helyi és térségi hírekről az Őrségi 
Képeslapok műsorban tájékoztassa az 
MMR hallgatóit. Hodos Községgel kima-
gaslóan jó kapcsolatot ápolt. Laczó László 

kemény, eltökélt ember volt és hajlíthatatlan, ha elvek látszot-
tak sérülni, vagy ha térségi érdekek forogtak veszélyben. Csak 
imádott unokái, Levente és Julcsi tudták bármikor levenni a 
lábáról, akikért mindent megtett. Bármikor lehetett rá számíta-
ni, ha vigyázni kellett rájuk, vagy ha éppen egy fontos szurkoló 
hiányzott még Levente kosármeccséről. Hiszem, különleges 
kapcsolat volt az Övék. Persze Ő is nagyon sokat kapott tőlük. 
Unokái megfiatalították és valami hihetetlen energiával töltöt-
ték fel, amire szüksége is volt a temérdek feladattal való meg-
birkózásban a komoly egészségügyi problémái mellett. Ke-
ménysége ott is megmutatkozott, hogy munkabírásban, elszánt-
ságban ez soha nem akadályozta. Ehhez persze az is kellett, 
hogy képes legyen a sok lemondással járó és komoly önfegyel-
met kívánó életmódra, amit az egészségi állapotának a megőr-
zése megkövetelt. Életének utolsó éveiben Magyarszombatfa 
értékeit kutatta kitartóan és a rá jellemző alapossággal a megyei 
és helyi értéktárak számára több más feladata mellett. Laczó 
László gyémántdiplomás pedagógus, a Magyar Köztársaság 
Ezüst Érdemkeresztjének a tulajdonosa, Magyarszombatfa és 
Hodos Községek díszpolgára és megannyi országos, megyei és 
helyi elismerés birtokosa, egy mindig tevékeny és fáradhatatlan 
ember, aki a pihenés luxusát nem gyakran engedte meg magá-
nak, és aki dacolni látszott az időtlen törvénnyel, miszerint vé-
gül úgyis meg kell állni, most örökre megpihen. Előre kiérde-
melt végső elismerése az lehet, hogy értékteremtő munkája, 
amely a szeretett térséget gazdagítja, messze túlélheti, s az em-
lékezet Őt is a legnagyobb értékek között tartja majd számon. 
Nyugodjék békében, Laci bácsi!                             Őr Zoltán 

Búcsú Laczó Lászlótól 
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Forradalomra emlékeztünk 

Havazó időben  

Régen történt, nagyon régen, szikrázó havas télen: 

kislány kacagott, siklott szánon lejtőt borító fehérségben. 

 

Jólelkű szomszéd faragta, tőle kapta a szánkót,  

patakig száguldott dombtetőről, Istenem, de csuda szép volt! 

 

Visszatért mesteréhez, nála aludta át a nyárt, 

tél után zsúptető őrizte-védte a szélsebes, fürge szánt. 

 

Viharos idők jöttek, dúlták a falu életét, 

elkobozták az ajándékozó földjét, vagyonát, mindenét. 

 

Messze vidékre űzték, elvették lovát, otthonát,  

jött a tél és hullt a hó, padláson maradt a szánkó, odaát. 

 

Benépesült a hegyoldal, látták a közeli tölgyfák: 

sír a tetőn egy csöpp leány, lenti pataknál hiába várják. 

 

Másoké lett a szánkó, nem adták vissza percre sem, 

nézte a lány a zajos csapatot, mozdulatlanul, könnyesen. 

 

Megértette, hogy a mesés világ szívtelen lehet, 

álomvilága köddé vált a dombon és örökre elveszett. 

 

                                                         Csider Sándor, 2019 
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A korábbi évekhez hasonló módon zajlott le a megemlékezés 

az október 23-ai nemzeti ünnepünk alkalmából Őriszentpéte-

ren. A művelődési házban tartott megemlékezést az általános 

iskolások tették emlékezetessé színes emlékműsorukkal. Az 

ünnepség szónoka Őr Zoltán polgármester volt, aki e jeles alka-

lomból a következőket mondta:  

„- A mai napon egy embertelen korszak elhivatott, kiemelkedő 

személyei előtt tisztelgünk. Államférfiakra és fiatalokra, egye-

temistákra és hétköznapi emberekre, hősökre és mártírokra 

emlékezünk, akik személyes sorsukat háttérbe helyezve birok-

ra keltek azzal a zsarnoksággal, amely nemzeti és nemzetközi 

szinten is véres kézzel és vasmarokkal fojtogatta a szabad vilá-

got. A tragikusan végződő esemény előzménytörténetében 

köztudottan megjelenik a szocialista és nemzeti szocialista 

eszme esztelen és világméretű térhódítása, amire ma már – 

hátborzongató módon - szinte egy magától értetődő folyamat-

ként tekintünk. A szépnek tetsző, mert annak beállított ideoló-

giák ugyanis a hataloméhes erők kezében ellenállhatatlan 

csaléteknek bizonyultak a reményvesztettek és kiszolgáltatot-

tak millióinak a megtévesztésében. A csapda pedig akkor zá-

rult be véglegesen, amikor az egyre inkább eltorzuló ideológia 

erőszakos államberendezkedéssel, diktatúrával párosult. Új 

diktatúrák születtek és régi diktatúrák erősödtek meg tehát, 

mindennek pedig elnyomás, kiszolgáltatottság és terror volt a 

következménye. A Szovjetunióban kiépülő kommunista dikta-

túrát a teljes őrület jellemezte, ahol az esztelen gazdaságpoliti-

ka miatt milliók haltak éhen, de az emberélet semmit nem 

számított. A népet felszabadítani hivatott kommunizmus gya-

korlatilag rabszolgasorba kényszerített mindenkit. A Szovjet-

unió befolyási övezetének határán található Magyarország a 

kommunisták szorító ölelésben érthető módon nem sok jót 

remélhetett. Ennek az embertelen és esztelen rendszernek a 

következményeit nyögte az 50-es években Magyarország, mely 

a Rákosi korszakot, személyi kultuszt, kitelepítéseket és az 

ÁVH brutalitását hozta magával. Így érkezünk el 1956 októ-

ber 23-ához, egy kétségbeesett, de elszánt, az érintett hatalom 

könyörtelenségét és a kívülállók közönyét még nem ismerő 

bátor menekülési kísérlethez. Miért ilyen irányt vett 56 és mi 

minden áll ennek a hátterében? Ez sok metszően kemény, 

kétségbeesett kérdést vet fel – a válasz pedig mindig rideg és 

kijózanító. Az okoknak és a nem is túl bonyolult összefüggé-

seknek több szintje értelmezhető, ha arra gondolunk, hogy 

miiről szól igazából 1956? A hatalmi érdekekről és a politikai 

taktikáról – az egyik szinten. Ideológiai álcákról, elnyomás-

ról, erőszakról, mint eszköztárról – egy másik szinten. De szól 

árulásról, cserbenhagyásról és a gazdasági érdekek hiányáról 

is, ha a nyugat reakcióira gondolunk. A minket mégis legin-

kább megérintő, szívbe markoló módon pedig a történet egyet-

len, igazi és valódi emberi értékéről: bátorságról, hősiesség-

ről, áldozatról, önfeláldozásról – hazaszeretetről. „A magyar 

vér oly nagy értéke Európának és a szabadságnak, hogy óv-

nunk kell minden cseppjét.” – írja Camus 1957-ben. Utólag 

már látjuk, hogy a politikai motivációk és az erkölcsi értékek 

konfliktusában minek kellett a rövidebbet húznia. Mi maradt 

utána? Könnyek és vér. Eltékozolt életek, megpecsételődő sors 

és nemzet sors, kollektív szellemi béklyó. Lelki, érzelmi és testi 

rabság. A gondolkodás szabadsága ugyan megmaradt, de el-

veszik az értelme és elfojtja a kilátástalanság. Ködbe vesző 

célok, eltűnő perspektívák, sivárság. Egy olyan kor, amelyben 

az ember kényszerűségből a rosszban is felfedezi a jót, a ha-

zugságokban pedig idővel megnyugvásra talál. Hosszú, fásult, 

elfojtó, érzelmi és gondolati hibernáló álom telepszik a társa-

dalomra, amely talán még mindig hatással van ránk. Mind-

annyian átéltük, ezért tudjuk, hogy a megrendülés és a borza-

lom pillanatai mutatják meg mindig a dolgok valódi értékét. 

Ezért kell emlékezni, amely elsődleges kötelesség. Tisztelegni 

és tisztelni, ami oly természetesen következik belső értékren-

dünkből, magyarságunkból, hazánk, Magyarország iránti 

hűségünkből. De nem feledkezhetünk meg az utódainkkal 

szembeni kötelességeinkről sem az ünnep kapcsán: okulni, 

tanulni, kimondani az igazságokat és meggyőzni erről máso-

kat is. Harangozni kell, ahogy István Lajos professzor úr fo-

galmazta meg hitvallásában. És talán nem árt ébernek sem 

lenni, hisz a hatalmak természetüknél fogva könnyen válnak 

képmutatóvá, és nehéz előre látni, hogy hol tart az a folyamat, 

amely újra a történelem sötét örvényébe, vagy fatális módon 

egy végső apokalipszisbe rántja a világunkat. Az ünnep katar-

tikus és felszabadító, a lélek nemességének patyolat tisztasá-

ga, amelyről Wass Albert e képpen vélekedik: „Megtanultam 

tisztelni az ünnepet. Az ünnep Isten ajándéka, más, mint a 

többi nap, s arra való, hogy hétköznapi mivoltunkból kivetkő-

ződve tiszteljük önmagunkban az embert.” A nemzetünk ün-

nepe pedig felelősség és kötelesség is. Feladatunk látni és 

láttatni az igazi értékeket és a valódiságot. Találjuk hát meg 

az ünnep igazi mélységeit, felelősséggel és kötelességeink 

szem előtt tartásával! Ezzel tartozunk Nagy Imrének, a Pesti 

Srácoknak, valamennyi magyar szabadságharcosnak, forra-

dalmárnak, utódainknak, és ne felejtsük el: saját magunknak. 

Szép ünnepet kívánok!” 

Az ünnepséget követően megkoszorúzták a református temp-

lom melletti kitelepítettek emlékművét, majd a város központ-

jában lévő hősi emlékművet.  

Őri Hírek 

Őriszentpéteren élők lapja megjelenik : kéthavonta  

Kiadja: Őriszentpéter Város Önkormányzata 

Szerkesztőség:  Kálmán György, Őr Zoltán, Őr Péter  

Fotó: Kemencei Ilona  

Cím: Őriszentpéter,Városszer  106. Tel: 94/548-050 
Nyomdai munkák: VASPRINT Kft. 

Lapunk következő száma december hónapban jelenik meg. 

A forradalomra emlékeztünk 
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2019-ben a Szent Koronát ünnepeljük. 2019 a Szent Korona 
éve. Az Oktatási Hivatal úgy döntött, hogy az általános iskola 
7. és 8. osztályos tanulói egy tanítási napon a Szent Koronával 
és történetével ismerkedjenek meg. Minden megyében egy 
általános iskolát választottak ki. Vas megyében egyedüliként, 
intézményünk kapta ezt a lehetőséget, amely nagy megtisztelte-
tés számunkra. Azt gondoljuk, hogy eddigi munkánk elismeré-
seként kaptuk ezt a feladatot. A Szent Korona témanap sikeres 
megszervezése és lebonyolítása érdekében szakmai felkészítő 
foglalkozásra Budapesten, az Oktatási Hivatal épületében ke-
rült sor. A tematikus nap megvalósításáért a Zala Megyei Peda-

gógiai Oktatási Központ felelt. Az egyes feladatokhoz ők bizto-
sították az eszközöket, a fénymásolt feladatlapokat. A szünet-
ben a gyerekek vendéglátásban részesültek: szendvicset, pogá-
csát, süteményt, üdítőitalt kaptak. A témanap mindkét osztály-
ban a csoportok kialakításával kezdődött.  A munka kezdése-
ként ráhangoló feladatokat oldottak meg a tanulók, amelyek 
megoldásához az internet volt segítségükre.  A témanap során a 
csoportok a következő feladatokat kapták: a korona és a palást 
kirakása puzzle-ból, koronakészítés kartonpapírból, a koroná-
val kapcsolatos történelmi jelenetek előadása, a királyválasztás 
szertartásának megtekintése filmen, a koronával kapcsolatos 
helyszínek bejelölése vaktérképen. Az utolsó feladatban egy 
totó kitöltésével a tanulók lemérhették a nap folyamán szerzett 
tudásukat a Szent Koronával kapcsolatban. A két napról el-
mondható, hogy sikeres volt. A tanulók élvezték a foglalkozá-
sokat. A csoportok  tagjai aktívan vettek részt a feladatok meg-
oldásában. A legérdekesebb feladatnak a korona elkészítését 
tartották. A 7. osztályosok nagyon jól oldották meg a történel-
mi jelenetek előadását. A nyolcadik osztályosok viszont a törté-
nelmi totó kitöltésében jeleskedtek. A tanulók mellett a foglal-
kozásokon résztvevő pedagógusok is aktívan bekapcsolódtak a 
munka menetébe, vagy érdeklődve hallgatták a történeteket. 
Elhatároztuk, hogy a következő években a hetedik osztályosok-
nak mindig megtartjuk ezt a témanapot.           Horváth József 

Elindult az idei nevelési év is intézményünkben. Nagy volt az 
izgalom, készülődés. Mára már újra belaktuk óvodánkat, és 
megjöttek az új lakók a bölcsődébe és az oviba is. A bölcsödé-
be, a Maci csoportba 7 kisgyermek kérte felvételét, és ebből, 
már hatan járnak is. A tágas, minden igényt kielégítő csoport-
szobát, a gondozónéniket, dadusnénit, az új „otthonukat” na-
gyon hamar megszokták, vidáman, mosolyogva jönnek már 
bölcsödébe. Élvezettel énekelnek, verselnek, alkotnak, játsza-
nak, tornáznak örömükre, kedvükre. Nagycsoportos óvodásaink 
részére beindult a ZENEOVI, amit a Szentgotthárdi Zeneiskola 

tanárnője Sulics Renáta tart, heti két alkalommal. 11 kisgyer-
mek veszi igénybe nagy kedvvel és örömmel.  Logopédiai fog-
lalkozásokat továbbra is a körmendi Nevelési Tanácsadó logo-
pédusa, Horváth-Brodovics Dóra tartja, 22 őriszentpéteri óvo-
dással. Az idén újra helyet adunk a Pankaszi Óvoda kisgyerme-
keinek is, Ők is intézményünkbe vehetik igénybe ezt az ellá-
tást. A hagyományos Tök-hetünk szeptember 23- tól 27- ig 
zajlott. Töklámpásokat faragtunk, tököket gyűjtöttünk, festet-
tünk, tökös dalokat, mondókákat tanultunk, készültek a kis mű-
vek (rajzok, festmények, stb.), amit aztán a szülők is megte-
kinthettek. A szülők jóvoltából tökös ételeket is kóstolhattunk. 
Mi így hangolódtunk a hét végén megrendezésre kerülő Tök-
fesztiválra. Útjára indítottuk a már hagyományos Nemzeti 
Parkkal közösen szervezett nagycsoportos programunkat is. 
Októberben a Szalafői Skanzen játszóházába vitték a gyereke-
ket egy vidám, játékos délelőttre. A következő foglalkozás a 
látogatóközpontban lesz Őriszentpéteren. Alapítványunk jóvol-
tából november 4-én színházba invitáltuk gyermekeinket. Az 
egyszemélyes interaktív, őszi mesekavalkád nagy örömet szer-
zett a gyermekeknek. A mesedélelőtt folyamán tényleg aktívan, 
egy cseppet sem megszeppenve vettek részt a játékban, volt 
Jancsi és Juliska, boszorka, segítő kismanók, stb. Volt tánc, 
mozgás is. Egy vidám délelőttöt töltöttünk el együtt. Az ovi 
következő projektje a Márton naphoz kötődik. A legújabb kuta-
tások minden kétséget kizáróan bizonyítják, hogy Márton szü-
lővárosa Savaria, vagyis Szombathely. A Márton-napi népszo-
kások egyrészt az év végéhez, a mezőgazdasági munkák befe-
jeződéséhez, illetve az advent közeledtéhez kötődnek, másrészt 

ahhoz a legendához, amely szerint Szent Márton egy libaólban 
próbált elrejtőzni, amikor püspökké akarták megválasztani, de 
a ludak elárulták gágogásukkal. Ezen a héten intézményünkben 
is készülnek a kis libák, kapcsolódó meséket, verseket, dalokat 
tanulunk. A nagyok pedig mindenki örömére megjelenítették 
Szent Márton legendáját az óllal, libával. Így el is érkeztünk az 
adventhez, amit először majd a Mikulás várás, majd a kará-
csony fog megkoronázni.                Babosné  Hajós M. Tünde  

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság újjáépítette egykori erdei 
iskolai szálláshelyét, amely 33 főnek nyújt most komfortos 
elhelyezést. A park 2002-es megalakulását követően elkezdő-
dött a munka a természetvédelmi orientációjú szemléletformá-
lás területén is. Mindennek a központja az őriszentpéteri Siska-
szeren, még Őrségi Natúrpark központnak épült, de 2002-től az 
új Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságnak helyet adó, Harmatfű 
Természetvédelmi Oktatóközpont lett. A főépületben egy okta-
tóterem és egy kiállítótér, a melléképületben pedig csoportok 
fogadására alkalmas erdei iskolai szálláshely lett kialakítva. Az 
igazgatóság létszámigénye a központi irodaépület híján megkí-
vánta újabb irodahelyiségek kialakítását, így néhány erdei isko-

Szemináriumi szállás 

Szent Koronát ünnepeltük 

Katica Óvoda - Bölcsődei hírek 
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lai szoba irodai funkciót kapott. Ez a tendencia az évek során 
odáig vezetett, hogy a teljes szálláshely irodai egységekké ala-
kult. A környezeti nevelésért felelős szakemberek azonban 

továbbra is küzdöttek a kitűzött célok eléréséért, egyre nagyobb 
hangsúly került a helyi iskolákkal, óvodákkal való kapcsolattar-
tásra. A kihelyezett programok, a szakkörök, a jeles napokra 
szervezett események, a természetismereti vetélkedők képezték 
a szemléletformálás főbb irányait. Az igazgatóság pályázati 
támogatással 2018 júniusában új épületbe, Őriszentpéterre, 
Városszerre költözött. A projekt költségtakarékos megvalósítá-
sa, valamint az illetékes minisztériumok támogató hozzáállása 
lehetővé tette, hogy a maradvány terhére új elemmel bővítsék 
annak műszaki tartalmát. A Natura 2000 hálózat széles körben 
történő megismertetése érdekében az igazgatóság Natura 2000 
szemináriumi szállásépületként építette újjá a megüresedett 
siskaszeri épületegyüttes egykori szállásépületét. Így az ismét 
természetismereti oktatóközpontként fogadja a látogatókat. A 
kibővített és modern szálláshely 10 szobával rendelkezik, ösz-
szesen 33 férőhelyet biztosít. A mai igényeknek megfelelően 
minden szobához külön fürdőszoba tartozik. Ezen kívül mele-
gítőkonyha és közösségi helyiség teszi komfortossá az itt tar-
tózkodást. Az épület körül két tanösvény segíti a szemléletfor-
málást. A környezeti neveléssel és ökoturizmussal foglalkozó 
szakemberek felkészülten várják a Natura 2000 szemináriumok 
és az erdei iskola első csoportjait. A megújult Harmatfű Erdei 
Iskola szállásépületének ünnepélyes átadására az Őrségi Tök-
fesztivál keretein belül kerül sor. Az avató ünnepségen köszön-
tőt mondott Dr. Markovics Tibor, az Őrségi Nemzeti Park Igaz-
gatóságának az igazgatója, a létesítményt Balczó Bertalan he-
lyettes államtitkár adta át a rendeltetésének.  ŐNPI INFO -Kgy  

Az ENSZ közgyűlése nyilvánította október 1-ét az Idősek Vi-
lágnapjává.  Az Öregek Nemzetközi Napját az UNESCO ve-
zette be 1991-ben. Ez az ünnep az idősekért van, róluk szól. Az 
idős embereket tisztelnünk kell. Tiszteletünk magában foglalja 

(A fotó a 2018-as idősek napján készült) 

elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és annak érzését, 
hogy értékeljük őket. Őriszentpéteren hagyományosan két hó-
nap „késéssel”, november végén, vagy december elején kö-
szöntik az idős embereket. Ez a késés azonban nem tiszteletlen-
ség, hanem egy jól bevált gyakorlat. Az adventi időszak, a ka-
rácsonyi ünnepek közelsége meghittebbé, szeretet teljesebbé 
teszi ezt az ünnepet. A kisvárosban az idén november 30-án 
szombaton köszöntik az időseket. A művelődési házban meg-
rendezésre kerülő ünnepségre minden 65 év feletti városlakó 
meghívót kap. A ezerkétszáz főnél kevesebb lakosú településen 
267 ilyen korú ember él. Köztük 35-en elmúltak 80 évesek és 
heten már 90 év felett vannak. Az önkormányzat jóvoltából az 
idős emberek karácsonyi ajándékcsomagot kapnak, a gyerekek 
és a helyi színjátszók színes műsorral szórakoztatják őket és a 
szokásos vendéglátás sem marad el. Az estebédet követő sza-
bad zenés táncos program pedig remek alkalom a kikapcsoló-
dásra, egy kis nosztalgiázásra, beszélgetésre. Az idősek világ-
napja, kiváló alkalom arra, hogy felülvizsgáljuk öregjeink irá-
nyába tanúsított gondoskodásunkat. Igyekezzünk odafigyelni 
idős társainkra, törekedjünk megismerésükre és megértésükre, 
hiszen a mindennapi munkánkhoz a tapasztalataik átadásával 

szolgáltattak mintát.                                               K.Gy. 

Tessék! Tessék! Tökös ételek a tökös legényektől! Az Egyesü-
let fő őszi programja a tökfesztiválon való részvétel. Szavakba 
öntve így telt 4 napunk: tökmagozás, darabolás, dekorálás, tök-
sütés, turmixolás, keverés, lekvárfőzés, sátorállítás, díszítés, 
tökmagpirítás, kenyérkenés, kínálás, töksütés, vidámság, jó-
kedv! Ez jellemezte az idei egyesületi sátrat, aki ellátogatott 
hozzánk jót evett, ivott, beszélgetett. Vasárnap este a becsület-
kassza tartalmát számolva megállapítottuk: Megérte! Jövőre 
ugyanitt, ugyanígy, ugyanennyien! 

Kirándultunk: Egyesületi kirándulásunk idei helyszínéül Szlo-
véniát választottuk. Programunkban a postojnai cseppkőbar-
lang, a predjamai vár és a trojani fánkozó. 100 fővel, 2 nagy 

busszal indultunk útnak. Az időjárás is nekünk kedvezett, verő-
fényes napsütésben csodálhattuk meg a szlovén hegyvidéket. A 
cseppkőbarlang felejthetetlen élményt nyújtott. A várlátogatás 
után Trojanban bőséges és finom vacsorával vártak bennünket. 
Hatalmas fánkokkal tértünk haza. További egyesületi program-
jaink közül szeretném megemlíteni a szilveszteri bálunkat a 
művelődési házban. Korlátozott számban belépő még vásárol-
ható. Érdeklődni: 06-30/8684231 telefonszámon.    

        Kovácsné Horváth Katalin elnök 

Időseket köszöntenek 

Őriszentpéterért Egyesület 
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Remek őszt futottak 
Történjen bármi az utolsó fordulóban, az biztos, hogy utánpót-
lás labdarúgó csapatunk remek őszi teljesítménnyel örvendezte-

tett meg bennünket. Legutóbbi számunkban biztató kezdésről 
írtunk, és tehettük, mert két győzelemmel és egy vereséggel, 

valamint a letöltött szabadnappal jól rajtolt az ifjúsági gárdánk. 

A folytatás aztán még ennél is remekebb eredményeket hozott. 
Magabiztosan legyőztük a tavaly még első osztályú Vasszé-

csenyt. Minimális előnnyel vertük a csoport egyik esélyesét, a 
Szentpéterfát. Gólzáporos mérkőzésen jobbnak bizonyultunk a 

Táplánnál. Nádasdon is nyerni tudtunk, majd kiütöttük az utób-
bi évek egyik legjobb utánpótlás együttesét, a Körmend VSE-t. 

Egyedül az utánpótlás csoport listavezetője, a Csákánydoroszló 
elleni mérkőzésünkön nem tudtunk pontot szerezni. A fiaskót a 
Tanakajd legyőzésével, majd a Viszák idegenbeli kiütésével 

feledtettük és legutóbb a Felsőcsatárnál is jobbnak bizonyul-
tunk. A csapat jelenleg a második helyen áll, ha a Ják elleni 

idegenbeli mérkőzést sikerrel megvívjuk, akkor a téliszünetet is 
itt tölti a csapat, ami nagy bravúr lenne. 

Voltak bíztató jelek 

Labdarúgó csapatunk első négy fordulóban elért eredményéről 
tudtunk beszámolni lapunk legutóbb, szeptemberben megjelent 
számában. Az óta eltelt két hónapban a 2019/2020-as bajnok-

ság őszi szezonjának zömét lejátszották, így most tíz mérkőzés 
is terítékre kerül. Ott fejeztük be szeptemberben, hogy a csapat-

nak egy pontja volt az első négy játéknapot követően. A sza-
badnap miatt csak három meccset játszottunk ekkor és a Baján-

senye elleni döntetlent leszámítva nem volt sikerélményünk. A 
folytatás sem kecsegtetett sok jóval, hiszen 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 idegenbeli 

mérkőzés következett, amelynek nem mi voltunk az esélyesei. 
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. A folytatásban ismét a végső gőzelemre is esélyes csapa-

tok következtek. A Körmend VSE ellen az első félidőben 
számtalan helyzetet kidolgoztunk, azokat elpuskázva az utolsó 

félórában ellenfelünk átgázolt rajtunk. A listavezető és veretlen 
Csákánydoroszlóhoz 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 szerettünk volna javítani, ám a helyzetkihasználás-

sal 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 köszön-
hetően az utolsó percekben x-re tudtuk hozni a mérkőzést. A 

legutóbb azonban ismét győzelemnek örülhettünk, a Felsőcsa-
tárt sikerült legyőzni szoros mérkőzésen. Most a 10. helyen 
állunk, négy győzelem, két döntetlen és hét vereség van a csa-

pat neve mellett. Ez 14 pontot ér. Egyetlen őszi mérkőzésünk 
van hátra, Jákra utazunk az utolsó fordulóban.      

Őrségi félmaraton                                             

Remek időjárás, kitűnő hangulat, rekordszámú nevező és precíz 
szervező munka – talán így lehetne összefoglalni röviden az 

Őrségi félmaraton futóversenyen történteket. Az idén már har-
madik alkalommal rendezték meg az eseményt Őriszentpéte-
ren. Három évvel ezelőtt három fiatal hölgy úgy gondolta, hogy 

a természet és a sport - azon belül is a futás - iránt érzett szere-
tetüket ötvözni kellene egy olyan futóverseny megszervezésé-

vel, amely olyan páratlanul csodálatos természeti környezetben 
lenne, mint az Őrség. Megalakították a GoodFoot Running 

Sportegyesületet és tető alá hozták még 2017-ben az elsőt. A 
verseny állandó időpontjának az őszi időszakot, azon belül is az 

október 23-i ünnep környékét jelölték meg, mivel ilyenkor a 
legszebb az Őrség. A nevezők létszámát 400-450 főben állapí-
tották meg. Már az első két félmaraton siker volt, ám az idei 

még erre is rátett. Rekordszámú nevezés érkezett. Az őriszent-
péteri iskolában és annak sportpályáján nagyszerű versenyköz-

pontot, start és befutó helyet építettek ki. A rendezők és önkén-
tes segítőik precízen végezték munkájukat, és nem utolsó sor-

ban igazi „indián nyár” volt, ami csak növelte a jókedvet. A III. 
Őrségi félmaraton közösségi futóversenyt – akárcsak a korábbi 
két alkalommal – Őr Zoltán, Őriszentpéter polgármestere nyi-

totta meg. A város vezetője futó felszerelésben jelent meg, mi-
vel tavaly megígérte a szervezőknek, hogy a 2019-es versenyen 

elindul. Mivel szavát tartó ember a polgármester, így is lett, 
igaz először még csak a legrövidebb távon mérette meg magát. 

Nem vallott szégyent, épphogy csak lecsúszott a dobogóról. A 
futás előtt azonban még elmondta a résztvevőknek, hogy min-
den olyan rendezvényt támogat a település önkormányzata, 

amely vendégeket csábít a régióba és annak jó hírét kelti. Be-
számolt még röviden a városban folyó fejlesztésekről, majd 

mindenkinek jó versenyzést kívánt. A közös bemelegítést köve-
tően elrajtolt a félmaraton és a negyedmaraton mezőnye, majd 

negyedóra múlva az úgynevezett „shortrun” ötezer méteres 
mezőnye is. Előbbi távok két települést érintettek. Nagyráko-

son és Ipánkon át értek vissza a futók Őriszentpéterre, míg a 
rövid távú futók a település szerein kijelölt útvonalat tették 
meg. Az ország számtalan helyéről érkező futók mellett szép 

számmal neveztek a régióból is. Közülük a legjobb eredményt 
Varga Sándor (Őriszentpéter) érte el, aki a félmaraton távját az 

abszolút 14. helyen teljesítette, korosztályában pedig a dobogó 
3. fokára állhatott. Remek eredményt ért el Magyarszombatfa 

polgármestere, Albert Attila is, aki a 23 kilométeren az abszo-
lút 39., korosztályában a 14. lett. Az őriszentpéteri Tamaskó 
Csaba a negyedmaraton távján remekelt és 13.-ként ért a célba. 

Korosztályában épp csak lecsúszott a dobogóról. Gratuláció jár 
Németh Ákosnak is, aki általános iskolásként az ötezer méteres 

távon a férfiak mezőnyében 11. lett. A győztesek és a helyezet-
tek értékes jutalmakat vehettek át a szervezőktől, és minden 

célba ért versenyző befutó érmet kapott. A GoodFoot Running 
Sportegyesületnél Kálmán Júlia, Légrádi Rita és Petz Emese 

szervezők már a következő évi versenyt szervezik.         K.Gy.                                                              
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