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                     Őri HírekŐri HírekŐri Hírek   
    ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA  

2016. ősz 

Tök(életesre) sikerült 

Remek őszi időjárás, kitűnő hangulat, rengeteg finomság és gazdag kulturális kíná-

lat jellemezte az idei Őrségi Tökfesztivált. Hagyományosan szeptember utolsó hét-

végéjén rendezték meg a háromnapos eseményt négy őrségi településen, Nagyráko-

son, Szalafőn, Magyarszombatfán és Őriszentpéteren. A pénteki nagyszerű hangu-

latú nagyrákosi múltidéző tökmagköpesztővel kezdődtek a programok. A 13. alka-

lommal megrendezett fesztivál ünnepélyes megnyitóját szombaton délelőtt Őri-

szentpéteren tartották. Őr Zoltán, Őriszentpéter város polgármestere köszöntötte 

elsőként a vendégeket. A titokzatos 13-as számról elmondta, hogy az az idén sze-

rencsét hozott, mivel remek idő fogadta a rendezvényre érkezőket. Korábbi évektől 

eltérően verőfényes napsütés, nyárias meleg várta a fesztiválra érkezőket. – A Tök-

fesztiválra azért vagyunk büszkék térségi szinten, mert megőrizte eredeti értékeit. 

Profiltisztasága tetten érhető a kézműves vásár jellegben és a kulturális programkí-

nálatban. A kézművesek mellett ismét jelen vannak a helyi termelők, akik mintegy 

harmincan kínálják portékáikat. A fesztivál a leginnovatívabb rendezvényünk, 

amely szinte minden évben megújul. Természetesen a jól bevált programelemeket 

megőrizzük, az újakat pedig beépítjük. 2004-ben az első alkalommal egynapos, egy 

településes volt, mára négy helyen három napon át minden a tök körül forog – 

mondta a polgármester, majd arról beszélt, hogy korábban más rendezvényekkel - 

Természetesen Őrség, Őrségi Vadpörkölt főzőverseny, Őrségi Vadásznap – együtt 

rendezték meg a fesztivált. Ma ez már nem lehetséges a gazdag programkínálat 

miatt. Az idei újdonságok közt a polgármester kettőt is említett. Az egyik az, hogy 

a rendezvény kiemelt vendége az „Őrség zöld aranya” nevet viselő országtorta 

megalkotója, Szó Gellért salgótarjáni cukrász. A torta elkészítéséhez eredeti őrségi 

tökmagolajat használtak, megalkotója kínálta azt a fesztivál vendégeinek. A másik 

újdonság, hogy levetítenek két animációs filmet, melyek az őrség történetét mutat-

ják be. A filmeket a határon átnyúló hungarikum pályázat keretein belül készítet-

ték. A társrendező Őrségi Nemzeti Park nevében dr. Markovics Tibor igazgató 
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mondott köszöntőt. Tőle megtudhattuk, hogy a nemzeti park 

fontos feladatának tekinti a természet védelme mellett annak 

bemutatását is. Hamarosan megkezdődik az egykori őrségi fo-

gadó látogatóközponttá alakítása, ahol Vas megye természeti 

értékeit mutatják majd be és helye lesz itt a helyi termékek érté-

kesítésének is. Szalafőn, Pityerszeren hasonló központot szeret-

nének létrehozni, ott a régi mesterségek és állatfajták bemutatá-

sát tervezik. Több őrségi kincs is bekerült már a megyei érték-

tárba – mondta az igazgató, majd arról szólt, hogy a tökmagolaj 

uniós védelmet kap, amely nagy felelősség és egyben lehetőség 

is az Őrségnek. A 13. Őrségi Tökfesztivált hivatalosan dr. Rácz 

András környezetügyért felelős államtitkárhelyettes nyitotta 

meg. Ünnepi beszédében kiemelte, hogy a természet védelme 

csak a helyben élők hathatós támogatásával valósulhat meg. 

Szó volt még az őrségi legelők helyreállításáról, a magyartarka 

szarvasmarha állomány kihelyezésről, és a nemzeti parki véd-

jegyről is. A helyettes államtitkár emlékeztetett, hogy az első 

hat védjegyet őrségi fazekasok kapták, mostanra már 19 terme-

lő 30 terméke viseli a megtisztelő jelet. A megnyitó ünnepsé-

gen fellépett az Őrségi Baráti Kar, akik tökös dalokkal szóra-

koztatták a nézőket. A történelmi egyházak képviselői ökume-

nikus terményáldást mutattak be, majd Szó Gellért cukrász 

mutatta be az „Őrség zöld aranyát”. Gazdag kulturális progra-

mot állítottak össze a szervezők mindkét napra. Szombaton a 

Honeybeast együttes adott fergeteges koncertet, vasárnap a Kis 

Kata zenekar tette ugyanezt. Mellettük még néptánc, népzene, 

színházi bemutatók, jazz-zene szórakoztatta a nagyérdeműt. 

Népszerűek voltak a tökös programok, főleg a gyerekek köré-

ben. Az idei tökkirály a gárdonyi illetőségű Keszler László lett, 

aki a címet 152 kg-os sütőtökével érdemelte ki. Szombaton 

Szalafőn, vasárnap pedig Magyarszombatfán futottak párhuza-

mosan programok az őriszentpéterivel. Az idei rendezvény  

látogatottságában, hangulatában, gasztronómiai és kulturális 

kínálatában az egyik legjobb - ha nem a legjobb – volt a Tök-

fesztiválok történetében.                                Kálmán György 

A XIII. Őrségi Tökfesztiválon a nagyszerű programkínálat mel-

lett a nyáriasan meleg idő és a ragyogó napsütés is komoly csá-

bító erővel bírt arra a több mint ötezer emberre, aki megtisztelte 

látogatásával és részvételével az őszi nagyrendezvényünket. 

Nagyon vártuk már és tényleg nagyon kellett a több, sárban 

tocsogós, gumicsizmás Tökfesztivál után egy igazi jóidős alka-

lom, ami kiküszöböli azokat a csorbákat, amit - büszkén mond-

hatom – leginkább az időjárás viszontagságai jelentenek. A 

rendezvény megítélésének természetesen számos más, lényeges 

összetevője is van. Vegyük ezeket sorra a végső konklúzió le-

vonása előtt, természetesen az őriszentpéteri programokra kon-

centrálva! A program kínálatnak két különlegessége volt, ame-

lyek abszolút meg is érdemlik, hogy velük kezdjem az értéke-

lést. 2016-ban az ország tortájának Szó Gellért „Az Őrség zöld 

aranya” elnevezésű tortáját választották, ami kézenfekvővé 

tette az alkotó és az alkotás egyidejű bemutatkozását a Tökfesz-

tivál keretében. A visszajelzések alapján mindkettő egyértelmű 

siker volt olyannyira, hogy néhány óra leforgása alatt az összes 

tortaszeletet elkapkodták a vásárlók. Az eredeti tortának egyéb-

ként nagyon komoly hír – és marketing értéke is volt, több ki-

ránduló csoport emiatt is az Őrségi Tökfesztivált választotta 

sok más közül. Szombaton este a koncert után és a Tökkirály 

választás előtt került bemutatásra a program második különle-

gességeként az a két történelmi animációs dokumentumfilm, 

amely az Őrség történetét mutatja be néhány percben és ame-

lyet Őriszentpéter Önkormányzata rendelt meg az Őrség helyi 

értékei c. pályázati program keretében. A vetítést nagy taps 

kísérte annak ellenére, hogy a színek és a látvány kevésbé érvé-

nyesült a még nem teljesen sötét fényviszonyok között és a 

második filmnél a lejátszás is akadozott. A Tökkirályválasztás 

csak részben hozott hazai sikert, de természetesen a királynak 

és királynőnek is szeretettel gratulálunk! Az esemény ceremo-

niális jellege, ünnepélyessége, mozgósító ereje a töklámpás 

felvonuláséval együtt azért még fejlesztendő, és már meg is 

születtek az erre vonatkozó elképzelések.  A gyermekprogra-

moknak külön és kiemelten is óriási sikere volt. Nagyon meg-

dicsérték a vasárnap délelőtti Ludas Matyi meseelőadást, de 

teljesen megtöltötte a nézőteret a délutáni Jégvarázs – Hang-

szervarázs” gyermekkoncert is.  A Kiss Kata zenekar fellépése 

méltó befejezése volt a rendezvénynek. A fesztivál egész prog-

ramkínálata kimondottan telitalálatnak bizonyult és bebizonyo-

sodott, hogy költséghatékonyan is lehet nagyon ütős programot 

összeállítani. A HONEYBEAST együttes szombat esti koncert-

je nem csak „teltházas” volt szabadtéri rendezvény ellenére, de 

vele együtt az egész program hangulati íve is elérte a zenitjét. 

Mindenképpen szót érdemel a rendezvény díszlete, a színpad 

környezetének kialakítása, amely talán szintén minden eddigi-

nél jobban sikerült. Az ötletes megoldásokat szinte egész nap 

fényképezték és örökítették meg a segítségükkel kedves vendé-

geink a személyes tökfesztiváli emlékeiket. Negatívumként és 

fejlesztésre szoruló területként említendők meg a vasárnap dél-

utáni közlekedési nehézségek, parkolási gondok és kaotikus 

helyzetek, amelyek a parkolójegyek vasárnapi árusításával és a 

közlekedés irányításával kezelhetőek lesznek. Megoldásként 

ugyancsak felmerült a körforgalomtól az Őrségi Nemzeti Park 

Igazgatósága előtti kereszteződésig terjedő útszakasz 

egyirányúsítása, amely gyógyírt jelenthet a Tökjárat és a Dotto-

vonat egyszerűbb közlekedésére is. Ugyancsak üröm volt az 

örömben, hogy ebben az évben semmilyen pályázati támogatás 

nem állt a Tökfesztivál mögött, így az önkormányzati büdzsét a 

rendezvény takarékos költségvetése ellenére 800 ezer forint 

többlet kiadással terhelte meg. Mindent egybevetve az az egy-

öntetű önkormányzati álláspont alakult ki, hogy minden idők 

egyik legjobban sikerült Tökfesztiválját tudhatjuk magunk mö-

gött, amire büszkék lehetünk. Szeretném még egyszer leírva is 

megköszönni a sikeres lebonyolításban résztvevő szervezetek 

és személyek segítségét!                         Őr Zoltán polgármester 

Őrségi Tökfesztiválról 

Az Őriszentpéterért Egyesület „tökös” csapata a fesztiválon 
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Az őriszentpéteri önkormányzat társadalmi ügyek bizottsága 

döntött a tanévkezdéskor nyújtott támogatás mértékéről. Jó hír, 

hogy az elmúlt évihez képest másfélszeres beiskolázási támo-

gatás tudtak fizetni a rászorulóknak. Az óvodások, az általános 

iskolások, a középiskolások és a főiskolán, illetve egyetemen, 

nappali tagozaton tanulók vehették igénybe a segítséget. Az 

óvodások 7.500,- az iskolások 12.000,- a középiskolák 15.000,- 

a felsőfokú intézménybe járók pedig 22.000,- Ft egyszeri támo-

gatást kaptak. A juttatás gyermekenként jár. A döntés kihirdeté-

sét követően a tanévkezdési támogatás igényléséhez igénylőla-

pot a polgármesteri hivatal titkárságán lehetett kérni, és kitöltés 

után oda kellett benyújtani.  
 

Az önkormányzat a művelődési ház oldalszárnyában lévő iroda 

helyiségeket korábban rendszeresen bérbe adta. Az egyik bérlő 

mintegy félmillió forint bérleti díj fizetésével maradt adós, ame-

lyet el is ismert. A testület április 25-én tartott ülésén döntött a 

bérleti díj elmaradásának rendezéséről. Akkor engedélyezték, 

hogy a bérlő a következő három hónapban részletenként kifi-

zesse tartozását. A bérleti díj hátralék kifizetése ezután sem 

történt meg, ezért az önkormányzat az ügyben fizetési megha-

gyásos eljárást kezdeményezett a követelése érvényesítése vé-

get. A volt bérlő a fizetési meghagyásos eljárásban a törvényes 

határidőn belül újból részletfizetés engedélyezése iránti kérel-

met terjesztett elő. A tartozást most 10 hónap alatt szeretné 

törleszteni. A testület a részletfizetési kérelmet elutasította. Az 

ülésen egyéb városi ügyek is terítékre kerültek. 
 

Őriszentpéteren 1040 választásra jogosult választópolgár közül 

576 jelent meg szavazóként az október 1-i kvótanépszavazáson. 

Az urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma 575 volt. 27 

érvénytelen szavazólapot találtak. Így 548 érvényes szavazatot 

számoltak meg, melyek közül 10 volt az igen és 538 a nem. 

Az önkormányzat a közalkalmazottak jogállásról szóló törvény 

alapján, pályázatot írt ki tanyagondnoki munkakör betöltésére, 

mivel a feladatot eddig ellátó Bedi Pál nyugdíjba vonult. A 

tanyagondnoki szolgáltatás célja a településrészek hátrányai-

nak enyhítése, a közlekedési nehézségekből fakadó hátrányok 

leküzdése az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgálta-

tásokhoz, közszolgáltatásokhoz, egyes alapellátásokhoz való 

hozzájutás biztosítása. A szolgálat az 500 fő feletti települése-

ken működik. Őriszentpéter önkormányzata egyéb belterület 

lakott helyének és egyéb külterület lakott helyeinek esélyegyen-

lőségének növelése érdekében, a személyes gondoskodást nyúj-

tó egyes alapellátások és a bevezetett egyéb szolgáltatások biz-

tosítására működteti a tanyagondnoki szolgáltatást. A tanya-

gondnoki szolgáltatás külön jogszabályban meghatározott kül-

területi, vagy egyéb belterületi lakott helyen működtethető. A 

munkakör betöltésére középfokú iskolai végzettséggel és B ka-

tegóriás jogosítvánnyal rendelkező büntetlen előéletű, cselek-

vőképes, helyismerettel rendelkező magyar állampolgárok je-

lentkezését várták. A közalkalmazotti jogviszony időtartama 

határozatlan idejű. A munkakör betöltésére négyen pályáztak. 

A testület végül a legfiatalabb pályázónak, ifj. Papp Lászlónak 

szavazott bizalmat. 
 

A szeri utak javításáról (képünkön) és a művelődési ház előtti 

terület helyreállításáról döntött az önkormányzat. A munkák 

mintegy 2,3 millió forintba kerülnek, amelyet saját erőből olda-

nak meg még a hideg idő beállta előtt. 
 

Testületi ülés napirendjén szerepelt az ivóvíz ellátás és szenny-

vízszolgáltatás fejlesztési tervének tárgyalása. A víziközmű 

szolgáltatásról szóló törvény értelmében a szolgáltatás hosszú 

távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szem-

pontjaira tekintettel – víziközmű rendszerenként tizenötéves 

időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A fejlesztési 

terv felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészekből áll. 

A bérleti-üzemeltetési szerződés alapján végzett víziközmű mű-

ködtetés esetén a felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű szol-

gáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el. 

A Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft. Őriszentpéter város 

közigazgatási területén 2016. október 24-én, hétfőn Lomtalaní-

tást tart. Kérik, hogy a fenti időpontban reggel 7 óráig a laká-

sokban keletkezett, felhalmozott és feleslegessé vált tárgyakat 

szállítójárművel megközelíthető közterületre helyezzék ki. 

Lomtalanítás során a méretüknél fogva gyűjtőedényekben el 

nem helyezhető hulladékok gyűjtését külön gépkocsikkal vég-

zik: - lom, bútor, berendezési tárgy, eszköz; - gumiabroncs, 90 

cm átmérőig (háztartásonként legfeljebb 8 db); - üveget tartal-

mazó nyílászárók (ajtók, ablakok). Felhívják a lakosság figyel-

mét, hogy a következő típusú hulladékok kirakását mellőzzék: - 

építési anyagféleség, törmelék, „lapátos árú ” (homok, mész-

hidrát, cement, egyéb); - nagy méretű gumiabroncs 

(traktorgumi); - elektromos berendezések; - faágak, fanyese-

dék; - veszélyes hulladék; - autóbontási és egyéb bontási hulla-

dékok; - szelektív sárgazsákos gyűjtés során gyűjthető anya-

gok; - szabványos edényekben is elhelyezhető hulladékok. A 

háztartásokban keletkező, nem megbontott elektronikai hulla-

dékok átvételére a régi vasútállomás rampája mellett biztosíta-

nak lehetőséget október 24-én 9-16 óra között.         K.Gy. 

Házunk tája - Önkormányzati hírek 

Lomtalanítás 
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Áprilisban a szlovéniai Hodos községben tartott nyitó konfe-

renciával kezdődött és nemrégiben fejeződött be az Őrség érté-

keinek határon is átnyúló kutatása. Az „Őrség Helyi Értékei”  

projektzáró rendezvényt Őriszentpéteren tartották. A város ön-

kormányzata 3 millió forintot nyert az őrségi régió értékeinek 

kutatására.  Az előzmény egy 

másik sikeres pályázat volt, akkor 

az őriszentpéteri értékeket kutat-

ták. Ennek a zárásakor fogalma-

zódott meg az, hogy a kutatást az 

egész Őrségre ki kellene terjeszte-

ni – mondta Őr Zoltán, a házigaz-

da település polgármestere, ami-

kor köszöntötte a tanácskozás 

résztvevőit. Tausz István a Vas 

Megyei Értéktár Bizottság elnöke 

megnyitójában az értéktárakról, 

nemzeti, megyei és helyi értékekről beszélt. – Különösen oda 

kell figyelni azokra az értékekre, amelyek országosan ugyan 

nem ismertek, de egy település, egy régió életében fontos sze-

repet töltenek be. Ezek az értékek adják a nemzeti értéktár 

alapját. A helyi értékeket és hagyományokat nem lehet közpon-

tilag, csak a törvények segítségével megőrizni, ehhez a helyben 

élők munkájára és kitartására van szükség – mondta az elnök. 

Vas megyei települések kétharmadán már működik értéktár 

bizottság, a Vas Megyei Értéktárban 72 megyei értéket tartanak 

nyilván. Az Őrségből kilenc érték büszkélkedhet megyei véd-

jeggyel. Ezek, a magyarszombatfai fazekasság hagyományőr-

zése, az őriszentpéteri Árpád-kori templom és a mellette lévő 

középkori téglaégető, az Őrségi Nemzeti Park muraközi méne-

se, az Őrség református hagyományai, a szeres településszerke-

zet, a szalafői őrségi népi műemlékegyüttes, a hagyományos 

őrségi tökmagolaj, a pankaszi szoknyás harangláb és a veleméri 

templom. A szeres településszerkezet és a szalafői népi 

műemlékegyüttes már kiemelt nemzeti értékké vált, közel áll a 

hungarikum szintjéhez. A magyarszombatfai őrségi fazekasság 

hagyományainak fenntartása az UNESCO szellemi, kulturális 

örökség nemzeti jegyzékére is 

rákerült – tudtuk meg egyebek 

mellett Tausz Istvántól. A pro-

jekten belül az Őrség történeti 

kutatásait végző Zágorhidi-

Czigány Balázs történész arról 

beszélt, hogy igazán új történeti 

adatra nem leltek, hiszen a tér-

ség kutatása már 150 éve tart. 

Ebben a programban arra tettek 

kísérletet, hogy egy új szem-

pontból vizsgálják az Őrség 

történetét. A vizsgálódás alapját a természeti környezet adta. 

Az Őrség nem más, mint a Zala, a Kerka és mellékfolyója a 

Kerca vízgyűjtő területe. Ezeknek a vizeknek a névtanával, a 

természetföldrajzi adottságaival és az ebből levonható telepü-

léstörténeti következtetésekkel foglalkoztak elsősorban. Az 

Őrségi Nemzeti Park Természetmegőrzési Osztályának munka-

társai, Havas Márta, Dr. Szentirmai István, Faragó Ádám és 

Szépligeti Mátyás készítették az Őrség természeti értékeit be-

mutató dokumentációt. Szépliget Mátyás elmondta, hogy nem 

véletlenül vált nemzeti parkká a térség, hiszen az itt élő  

többezer állat és növényfaj között százával akadnak védettek, 

országos természetvédelmi jelentőséggel bíró. A park szakem-

berei olyan, a helyi közösség számára is kézzelfogható területe-

ket jelöltek meg az Őrség természeti értékeiként, amelyek vagy 

nagyon ritka és kifejezetten erre a vidékre jellemző élőlények-

nek szolgálnak élőhelyül, vagy a fajgazdagságukkal emelked-

nek ki, tájképi jelentőségűek, vagy éppenséggel hosszú ideje 

érintetlenek. Folyóvölgyek, kaszáló gyümölcsösök, rétek, fa 

matuzsálemek, tókák, az ott élő növények és állatok kerültek a 

listára. Orbán Lajos a szlovéniai Hodos település polgármestere 

megköszönte, hogy partnerként vették számításba őket a hatá-

ron átnyúló projektben. A rendezvény végén levetítették a 

„Gyepűtől az Őrségig” és a „Mit őriztek az őrök?” című animá-

ciós filmeket, amelyek az Őrség történetét mutatják be, és a 

projekt elemeként készítették őket.   K.Gy. 

Hatodik alkalommal rendezte meg az Őrség Határok Nélkül 

Egyesület a Parasztolimpia Határok Nélkül Reszneki módra 

elnevezésű rendezvényét Őriszentpéteren. Az parasztolimpia 

alapötlete a Zala megyei Resznek község játékos kedvű lakóitól 

származik. Ők ezt már nagyon régóta évente megrendezik, és 

szívesen segítenek másoknak is a lebonyolításban. Egy alka-

lommal Budapesten a magyar Vidék Napján is bemutatkoztak a 

porgrammal. Amikor még a Zala megyei települések, Resznek-

kel együtt az Őrség Határok Nélkül Egyesülethez tartoztak, 

fogalmazódott meg az a gondolat, hogy a helyi LEADER kö-

zösséghez tartozók összemérhessék erejüket, tudásukat, találé-

konyságukat egy játékos vetélkedő keretein belül. Így vált a 

parasztolimpia az egyesület emblematikus rendezvényévé. Idő-

közben egy jogszabályváltozás megyehatárokhoz igazította a 

közösségek tevékenységi területét, a lenti-i kistérség települései 

ezért kiváltak az egyesületből. Az évek alatt szövődött barátság 

azért megmaradt a települések között. Erről a barátságról be-

szélt nem kis büszkeséggel Őr Zoltán, Őriszentpéter város pol-

gármestere, az Őrség Határok Nélkül Egyesület elnöke a pa-

rasztolimpia megnyitó ünnepségén. Az elöljáró elmondta még, 

hogy az is büszkeséggel tölti el, hogy az idei eseményt a meg-

fontolt gazdálkodásuknak és jól végzett munkájuk eredménye-

ként saját erőből tudták tető alá hozni, és az is örömteli, hogy 

egyre több közösséget tudnak megszólítani, egyre népszerűbb 

az esemény, egyre többen jönnek el versenyezni. Az idei meg-

mérettetésre 11 csapat nevezett. Az olimpiai lángot a tavalyi 

Mit őriztek az őrök? 

Parasztolimpiát rendeztünk 

Szépligeti Mátyás tart előadást 
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utolsó helyezett gárda, a Rokkan-Tik-tak gyújtotta meg. A 

helybéli és a régión belüli résztvevők mellett itt volt Budapest-

ről az amerikai focista öregfiúk Rebels Old Boys névre hallgató 

csapata, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Nyugat-

Dunántúli Kirendeltségének képviseletében az AktAlicskázók 

gárdája és a Nyugat-Dunántúli régiók LEADER egyesületeiből 

verbuválódott együttes, a Mazoista Dinók. A győzelmet akár-

csak tavaly- a helybéli Tritikálé gárdája szerezte meg. Róluk 

tudni kell, hogy immár harmadszor tudtak nyerni itt, és az idén 

Resznekről is ők tértek haza győztesen. A dobogó második 

fokára  az őriszentpéteri Műparasztok csapata állhatott fel, har-

madik a Rebels Old Boys lett. Az idei olimpia érdekessége 

volt, hogy a versenyzők és a résztvevők által legnépszerűbbnek 

tartott versenyszámot - amely a gátolt futással fűszerezett mo-

zsártánc volt – a versenybíróknak is végig kellett csinálniuk. 

K.Gy. 

Nemzeti ünnepünk alkalmából tartott megemlékezésre 2016. 

október 21-én pénteken 17 órakor kerül sor a művelődési ház-

ban. Az ünnepség szónoka Babosné Hajós Tünde óvodavezető 

lesz. Az ünnepi műsort az általános iskolások adják. A megem-

lékezést követően koszorúzásra kerül sor a református temp-

lomnál és a központon lévő emlékműnél. A koszorúzást köve-

tően 19 órakor a Malom Látogatóközpontban „Kenyéren és 

vízen” címmel Ferenczi György és a Rackajam együttes ad 

koncertet Gérecz Attila verseit megzenésítve.  
 
Az ’56-os harcokban elesett Gérecz Attila szellemét idézi meg 

Ferenczi György és csapata, a Rackajam. Kevesen tudják, hogy 

1956-nak megvolt a saját Petőfije: Gérecz Attila is olyan költő, 

aki művészetét és életét a magyar szabadságnak szentelte. Tör-

ténete elválaszthatatlan az ’50-es évek nyomasztó hangulatától, 

az „egymásra fogott magyarok” korától, hiszen két évvel érett-

ségije után már börtönben ült hazaárulásért és hamar lefülelt 

szökésének idejét leszámítva hat évig, 1956. október 30-ig ra-

boskodott. A váci börtönben költők és írók fogadták barátsá-

gukba, és verselésre, műfordításra biztatták. Kiszabadulása 

után rögtön fegyvert ragadott, november 7-én egy orosz tankról 

leadott gépfegyversorozat oltotta ki az életét. 

 

Az ünnepi program október 23-án, vasárnap folytatódik a Ma-

lom Látogatóközpont Mozijában:  

16:30  Valaki a Nap utcából – beszélgetés „A Nap utcai fiúk” 

című film rendezőjével, Szomjas Györggyel. 

17:00 Filmvetítés a forradalom 60. évfordulóján  - „A Nap ut-

cai fiúk” színes magyar filmdráma (2007), Rendezte: Szomjas 

György. Zeneszerző: Ferenczi György   

A történet 1956. október 23-án kezdődik és 1956. november 4-

én ér véget. Pesterzsébeti fiatalok egy csoportja focizik a Határ 

út menti grundon. Juli, a kalauzlány hozza a hírt, hogy a város-

ban tüntetés van. Egyedül Gábor tart Julival, és együtt vesznek 

részt a forradalmi eseményekben. Hajnalban a fiúkra rálőnek a 

bevonuló oroszok, és akkor elhatározzák, hogy ők is bemennek 

a városba és bekapcsolódnak a harcokba. Totya vezetésével 

fegyvert szereznek, és barikádot építenek egy kis mozi körül. 

"Ezt a sarkot megvédjük" – mondják, és felveszik a harcot a 

benyomuló szovjet harckocsikkal.  

 

Mindenkit szeretettel várunk az ünnepi rendezvényekre! 

Az ország születésnapi tortáját 2007 

óta készítik el. Idén az Őrség zöld 

aranya nevet viselő édesség érde-

melte ki ezt a megtisztelő címet. 

Készítője Szó Gellért salgótarjáni 

cukrász volt. A torta alapanyagául 

őrségi tökmagolajat is felhasznált, 

ezért aztán nem meglepetés, hogy az 

Őrségi Tökfesztivál szervezői meg-

hívták díszvendégnek az eseményre. 

A fiatal cukrász a tortával kapcsolat-

ban elmondta, hogy Magyarországra 

utaló tortát szeretett volna készíteni. 

A versenyen csak természetes anya-

gokat lehetett használni. A trikolor színeinek megjelenítésénél 

a zöld okozott gondot. Többszöri kísérletezés után került képbe 

a tökmag és a tökmag olaj. Az olaj jellegzetes íze jól megfér a 

málna fanyarságával és ezt egészíti ki a fehér csokoládé, és már 

kész is a piros-fehér-zöld színösszeállítás. Szó Gellért tortáját 

már másodszor választották az év tortájának. Tavaly a Pannon-

halmi barackpálinkás tortája tartolt. Azt sem árt tudni, hogy az 

idén a második hely is övé lett. Testvérével Szó Dániellel 

együtt csapatban dolgoznak és csapatban gondolkoznak. Elő-

ször az édesanyjuk által vezetett pékségben dolgoztak, majd 

ketté váltak útjaik. Dániel maradt a pékségben, Gellért vitte a 

cukrászatot. - Salgótarjánban nem volt egy olyan hely, ahol egy 

jó kávét lehetett volna inni, vagy jót lehetett volna sütizni. Így 

jött az ötlet, hogy nyitni kellene egy cukrászatot. Az alkalma-

zott cukrászaink által készített édességek azonban nem nyerték 

el a tetszésünket. Így saját kezünkbe vettük a dolgokat– mondta 

Gellért a cukrász pályán való indulásáról. A fiatalemberek kül-

földi tanulmányutakon fejlesztették tovább itthon megszerzett 

tudományukat. Gellért Franciaországban és Olaszországban a 

cukrászat, Dániel az északi államokban Norvégiában és Finnor-

szágban a pékség fortélyainak elsajátítását gyakorolta. A test-

vérek elmondták, hogy a jövőben is folytatják a külföldi tapasz-

talatszerzést. Európán kívüli földrészeket is megcéloznak. Leg-

elsőként Japánt említették. Minél több, itthon még ismeretlen 

alapanyagot szeretnének megismerni és azt munkájuk során 

használni. Szeretnék a szakmájukat a lehető legmagasabb szin-

ten gyakorolni, azt vallják, hogy ehhez elengedhetetlen a szak-

ma iránti alázat. A két szerény, céltudatos fiatalemberben min-

den megvan, ahhoz, hogy álmaikat megvalósítsák. A testvérek 

az Őrséggel kapcsolatban elmondták, hallottak már ugyan róla 

ám most vannak itt először.                            K.Gy.      

 Ünnepség október 23-a tiszteletére 

 Szó Gellért volt a tökfesztivál vendége 
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Szentpéteri Esték  

2016. 

            Fotók: Ifjú Dia 
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Őrségi Vadásznap 

A Szentpéteri Esték tavalyi pozitív fogadtatásának egyenes 

következménye volt, hogy az idén is megrendezi az eseményt 

az önkormányzat. Örömteli, hogy a várossá válás évfordulójá-

nak méltó megünneplésére indított programsorozatot kedvező-

en fogadták a város lakói. – Ezek az esték azok, amikor van 

időnk egymásra, ezért már tavaly is így ünnepeltünk és tesszük 

ezt az idén is. A várossá válás saját ünnepünk, nem 

magamutogatóan emlékezünk erre, hanem szolidan, egymás 

közt – mondta Őr Zoltán polgármester az idei első alkalom 

megnyitóján. Akárcsak tavaly az idén is júliusban és augusztus-

ban volt egy-egy forduló a játékos vetélkedőből. A rendezők 

gondosan ügyeltek arra, hogy mindig legyenek új játékok, ám a 

legnépszerűbbeket újból és újból felvették a programba. Ilyen 

volt a bige, amely az eddig megrendezett összes alkalommal 

szerepelt a programban. Mára már több csapat profi szinten 

űzte ezt a régi népi játékot. Jó volt a fogadtatása a military jel-

legű játékoknak, a váltóversenyeknek, a tojáslabdával történő 

ismerkedésnek és a közös fotóversenyeknek is. Újdonság volt, 

hogy júliusban egy tál pogácsa, augusztusban pedig egy torta 

volt a „nevezési” díj. Ezeket is értékelte a zsűri, megválasztásra 

került az év legjobb őriszentpéteri pogácsája és tortája. A csa-

patok főzésre szakosodott tagjai első alkalommal sertéshús 

felhasználásával alkottak bográcsos ételt, míg másodszor egy 

szezonális ételt, lecsót kellett készíteni. A városi nagybogrács-

ban a Pintér – Siska séf-páros (képünkön) előbb marhapörköltet 

varázsolt, majd kolbászos lecsót készített. Volt még élőzenés 

utcabál, retro-disco, tábortűz és sok-sok egyéb más. A lényeg, 

hogy mindkét alkalommal remekül érezték magukat a résztve-

vők. A Városszeriek Futrinka utca névre hallgató csapata lett 

mindkét alkalommal az első. Bár a júliusi versenyek után a 

tavalyi kétszeres győztes Felső-égésszerieket hirdettek ki első-

nek, ám kiderült, hogy egy versenyszámot fordítva pontoztak. 

Így az idén Felső-égésszerről átkerültek a serlegek Városszerre. 

A legfinomabb pogácsát a Futrinka utca sütötte, a legjobb torta 

pedig a Csikágó (Kovácsszer) tiramisuja lett. A júliusi főzőver-

senyt a Felső-égésszeriek nyerték, a lecsó készítés a Baksa-

szerieknek ment a legjobban. Az idei Szentpéteri Esték sikere 

megkérdőjelezhetetlen, létjogosultságát a résztvevők folyama-

tosan növekvő létszáma, a versenyek komolysága és az ese-

mény hangulata bizonyítja.                          K.Gy. 

 

 

Ötödik alkalommal rendezték meg Őriszentpéteren az Őrségi 

Vadásznapot. Három őrségi vadásztársaság, - az Őrség, a Szé-

chenyi Zsigmond és a Vadása Vadgazdálkodási Egyesület – 

közös ünnepe ez a rendezvény. A hagyományos vadpörköltfőző 

versenyre érkezők már kora reggel meggyújtották a tüzeket a 

bográcsok alatt. Nemzetközi Vadpörköltfőző Versenyt már 15 

éve rendeznek az Őrségben, utóbbi években a vadásznappal 

együtt. A két esemény remekül kiegészíti egymást. Az elma-

radhatatlan szlovén vadászkürtösök jelezték annak a 

lovaskocsinak 

(képünkön) az érkezé-

sét, amely a frissen 

elejtett szarvasbikát 

hozta. A vadnak a 

színpad előtt készült 

teríték, körülötte állí-

tották ki a három társa-

ság által, az idei sze-

zonban elejtett  szarvas 

trófeák egy kis részét. 

Gömbös Mátyás, a 

házigazda Széchenyi 

Vadásztársaság va-

dászmestere elmondta, 

hogy az idei szarvas-

bőgés alatt az őrségi 

vadászok közel száz 

szarvast ejtettek el, a 

legszebbeket itt láthat-

juk. Gömbös Mátyás 

nevéhez fűződik egyébként a vadásznap ötlete. Öt évvel ezelőtt 

a magyarszombatfai vadászati kiállítás területén hozták tető alá 

az első ilyet, majd Őriszentpéterre költöztek, és a társaságok 

váltva lettek házigazdái az eseménynek. Gaál Gyula, a Széche-

nyi Vadásztársaság elnöke üdvözölte elsőként a vendégeket, 

majd Őr Zoltán polgármester mondott köszöntőt. - A vadászok-

nál az ősz eljövetelét a vadászati idény kezdetét a szarvasbőgés 

jelzi – kezdte mondandóját a város vezetője, majd arról beszélt, 

hogy a rendezvény már hagyománnyá vált, és mint ilyen fele-

lősséget és kötelezettséget is ró annak rendezőjére. – Nem 

mintha nem lenne elég felelősség a vadászemberek, a vadász-

társaságok és a vadásztársadalom vállán. Gondoljunk csak a 

fegyvertartás szigorú szabályaira, vagy a környezet és a termé-

szet megóvására. Kiemelt kötelességük azonban az eredményes 

vadgazdálkodás. Ehhez kell hivatás- és kötelességtudat, szakér-

telem és rengeteg ügyesség – mondta a polgármester, majd 

azzal folytatta, hogy akkor sikeres egy vadásztársaság, ha tud-

ják kezelni a konfliktusokat. 2016-ban a társaságok életében 

nagy dolgok dőltek el, hiszen a következő 20 év vadászati jogá-

ról, a vadásztársaságok létéről volt szó. Az őrségi társaságok 

kitűnő diplomáciai érzékkel ezt is jól oldották meg. A polgár-

mester az ünnepi beszédében a vadászok különleges készségeit 

is megemlítette, mint emberség, empátia, segítőkészség. Ezek 

mind kellenek ahhoz, hogy eredményes társadalmi kapcsolato-

kat tudjanak kiépíteni. – Szükség van az ilyen vadásznapokra, 

és nem csak azért, hogy a szakma találkozhasson, hanem azért 

is, hogy a civilek megismerhessék a vadásztársaságok minden-

napi életét és beleláthassanak a vadgazdálkodásba – kezdte 

Szentpéteri Esték 

Lapunk következő száma 2016. december közepén jelenik 

meg. 
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ünnepi beszédét Gagyi István az Országos Magyar Vadászkama-

ra Vas Megyei Szervezetének és a Vasi Vadgazdálkodók Véd-

egyletének az elnöke. A kamarai elnök megköszönte Őr Zoltán 

méltató szavait, mert mint mondta, nem mindenhol fogadják 

ilyen barátsággal a vadászokat. Mindkét szervezet nevében gra-

tulált az elejtett szarvasbikákhoz az elejtőknek és a szakmai sze-

mélyzetnek a hozzáértéshez. Ez a szakmai hozzáértés is kellett 

ahhoz, hogy elnyerjék a földtulajdonosok közösségének a bizal-

mát, és a következő 20 évre elnyerjék a vadászati jogot.  A me-

gyében egyébként 54 a vadászatra jogosult társaságok száma, 

voltak ugyan érdeksérelmek, ám akik jogot nyertek, azt nem 

érdemtelenül kapták – tudtuk meg Gagyi Istvántól. – 2021-ben 

Vadászati Világkiállítás lesz Magyarországon. A világ vadászati 

szervezetei döntöttek úgy, hogy hazánk rendezze ezt az ese-

ményt. Ez elismerés a magyar vadásznak, a magyar vadnak és a 

magyar vadászatnak – mondta az elnök, majd azzal folytatta, 

hogy elkészült az új vadászati törvény. Ez azon kevés törvények 

közé tartozik, ahol megkérdezték a törvény hatálya alá tartozó-

kat, hogy mit szeretnének abban. Mindenki beleszólhatott, aki-

nek valami köze is van a vadászathoz. Az ünnepi beszéd végén 

még szóba került egy esetleges megyei vadásznap Őrségben 

történő megrendezése is, majd az elnök gratulált az őrségi va-

dásztársaságoknak az elért eredményeikhez. A köszöntőket kö-

vetően Varga Ottó címzetes esperes celebrált Hubertus misét. 

Időközben zsűrizték az elkészült vadpörkölteket, a győzelmet  a 

szentgotthárdi Hársas-patak menti Vadásztársaság csapata sze-

rezte meg, megelőzve a hazaiakat, az Őrség és a Széchenyi Va-

dásztársaságot. A bográcsok mind kiürültek, ami azt bizonyítja, 

hogy minden főzőcsapat, és minden résztvevő győztesnek 

mondhatta magát, aki részt vett az V. Őrségi Vadásznapon.                                 

        K.Gy. 

Augusztus közepén tíz napon keresztül ismét dübörgött a 

Hétrétország Köztivál Őriszentpéteren. A dübörgést itt érthetjük 

szó szerint is, hiszen a rendezvény ideje alatt a Malom Látogató-

központban tartott esti koncertek a kisváros majd minden pont-

ján hallhatók voltak. Ám ez nem zavart senkit sem, hiszen olyan 

csoda történt itt, amelyet más helyen nem, vagy nagyon ritkán 

élhetnek meg az emberek.  Másfél hétig neves előadóművészek 

varázsoltak a színpadokon és késztették tapsra és elismerésre 

Hétrétország polgárait. A köztiválra már évek óta jellemző, hogy 

ide nemcsak a látogatók jönnek szívesen, hanem a fellépő művé-

szek is. Sokan közülük visszatérők, már-már jó ismerősként 

üdvözölhetjük őket. Sülyi Péter fesztiváligazgató és hozzáértő 

lelkes csapata most is remek programot állítottak össze a ven-

dégsereg szórakoztatására. „Természetből a javát, művészetből a 

magvát, nyitott porták, nyíltszívű emberek, értelmes szórakozás 

miegymás..” – szól a rendezvény szlogenje. És így is történt. A 

természetből a javát a csodálatos őrségi környezet biztosította. A 

telt házas koncertek és előadások – Palya Bea, Szabó Balázs és 

bandája, Müller Péter Sziámi AndFriends, Beck Zoli, Berecz 

András, Góbé zenekar, vagy éppen a Nemzeti Színházban is 

bemutatott koncertfilmszínházi esemény a Betyárjáték – adták a 

művészetből a magvát. Napközben pedig az egyedülálló és sajá-

tos hétrét műfaj biztosított kikapcsolódást, amikor a közel ötven 

nyitott porta valamelyikén, találkoztak a „nyíltszívű” emberek. 

A rendezők a köztivál mérlegét elkészítették, és bár lehet, hogy 

nem döntött látogatottsági csúcsot az esemény, a mérce azonban 

nagyon magasra lett rakva. Nem lesz egyszerű feladat ezt 

überelni, ám ismerve a szervezőket, meg fogják próbálni, és 

senkinek ne legyen egy szemernyi kétsége sem, hogy sikerül 

nekik.  K.Gy. 

Az október 21-23-i ünnepi hétvégén ismét megrendezik Őri-

szentpéteren a Természetesen Őrség öko-kiállítást és vásárt. Az 

eseménynek hagyományosan a Malom Látogatóközpont ad he-

lyet. Az idei rendezvény központi témája az „élő talaj” lesz. A 

programok október 21-én, a nemzeti ünnepünkhöz szorosan kap-

csolódó koncerttel kezdődnek. Ferenczi György és a Rackajam 

együttes „Kenyéren és vízen” címmel az ’56-os harcokban el-

esett Gerécz Attila költő megzenésített verseiből összeállított 

műsorral áll a közönség elé. A természetesség jegyében tartott 

őszi vásárt szombaton, október 22-én, az előző évhez hasonlóan 

V. Németh Zsolt környezetügyért felelős államtitkár, a térség 

parlamenti képviselője nyitja meg. A megnyitót követően star-

tolnak el a határon átnyúló családi kerékpártúrára benevezők. 

Éljen a talaj címmel a központi téma köré szervezett előadások, 

valamint a TudomisénmiCSODA Egyesület műhelyének inter-

aktív gyermek és felnőtt foglalkozásai színesítik a napot. A Ma-

lom Moziban Revival – megelevenítés címmel filmet vetítenek, 

majd a film kapcsán Sebő Ferenc tart előadást a táncház mozga-

lom indulásáról. A napot a Sebő együttes táncházzal egybekötött 

koncertje zárja. Vándorkiállítás megnyitójával kezdődik a vasár-

napi nap. Az „Alkalmazkodó gyümölcsészet – A jövő kertje a 

Kárpát-medencében” elnevezésű tárlat újra értelmezi az ember 

és a természet viszonyát és elválaszthatatlan egységét. A kiállí-

tás után Darázsi Zsolt (Göcsej Természetvédelmi Alapítvány) az 

Őrség és a Göcsej hagyományos gyümölcsfajtáit mutatja be. 

Folytatódnak az interaktív gyermek és felnőtt foglalkozások és a 

méhészkedés kulisszatitkaival is megismerkedhetünk. A délutáni 

családi táncházban ifj. Horváth Károly és zenekara muzsikál, 

majd a moziban Szomjas Györggyel, „A Nap utcai fiúk” című 

film rendezőjével lehet beszélgetni. Ezt követően a forradalom 

60. évfordulójára emlékezve levetítik a filmdrámát, melynek a 

története 1956. október 23-án kezdődik és november 4-én ér 

véget. A látogatóközpontban és annak udvarán mindkét napon 

mintegy 30 kézműves, helyi termelő kínálja portékáit a vásárra 

érkezőknek. A természetesség jegyében tartott őszi vásárral zá-

rulnak az őrségi régió 2016-os turisztikai szezonjának rendezvé-

nyei. A programokról részletesen az esemény Facebook oldalán 

találnak információt.                                                   K.Gy. 

Ismét Természetesen Őrség 

Dübörgött a „Köztivál” 

Nagy keletje volt a „fesztivál kol-

básznak” a 2015-ös rendezvényen. 
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Őri Hírek 

 Szeptember 1-jén az Őriszentpéteri Általános Iskolában 171 

tanulóval elkezdődött az új tanév. Lelkes diáksereg várta, hogy 

a nyári szünidő után találkozhasson társaival, barátaival.  Az 

idei tanévben 18 első osztályos tanuló ismerkedik meg a szá-

mok, betűk világával. Elkészítettük munkatervünket, mely ma-

gában foglalja  egész éves tevékenységünket. Az iskolai és a 

városi ünnepi műsorokon diákjaink aktívan részt vesznek. El-

kezdődtek a szakkörök, melyek lehetővé teszik tanulóink szá-

mára kreativitásuk fejlődését. Indítottunk báb-, sakk-, színját-

szó-, matematika-, informatika szakkört, énekkart. A délutánt 

hasznosan tölthetik diákjaink kézilabda-, atlétika-, foci edzése-

ken. Intézményünk tanárai különös figyelmet fordítanak az idei 

évben is mind a tehetséges tanulók felkészítésére,mind  a gyen-

gébb képességű tanulók felzárkóztatására. A hónap során bene-

veztük tanulóinkat a különböző megyei és országos tanulmányi

-és sportversenyekre is. Hagyománnyá vált iskolánkban, hogy a 

zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház előadásaira diákbérletet 

váltunk, melyen felső tagozatos tanulók vesznek részt pedagó-

gusaikkal és szüleikkel. Szeptember 27-én őszi túrán vettünk 

részt az évek óta jól működő  „Jeles napok a természetben” 

című programsorozat első állomásaként. Az alsós és felsős ta-

nulók mindig izgatottan várják ezt a napot, hiszen a hosszú 

nyári szünet után ez az első alkalom, amikor a diákok az iskola-

padon kívül kötetlenül tölthetik iskolás napjaikat. Megszokott 

dolog, hogy az alsó tagozatos tanulók könnyebb útvonalon, de 

ugyanazzal a végállomással teljesítik a túrát. Az idei évben a 

végállomás az Őrségi Nemzeti Park kutatóháza, a Breczkó-

tanya volt. Az útvonal a régi vasút mentén haladt. Érdekes fel-

adatok megoldásával adtak számot diákjaink tájékozottságuk-

ról, talpraesettségükről. Az állomásokon tökről, szőlőről, őszi 

mezőgazdasági munkákról szóló feladatokat oldottak meg. 

Ügyességi feladat is várt a tanulókra, szőlőt kellett puttonyban 

hordaniuk. Természetesen nem szőlőt, hanem egymást vitték a 

hátukon a diákok. A végállomáson a felső tagozatos tanulók 

osztályonként nagyon finom, ízletes gulyást, paprikás krumplit 

főztek. Másnap  a 6. és a 7. osztályos tanulók a Vas Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében Pályaorientációs 

Show elnevezésű rendezvényre utaztak Szombathelyre. Na-

gyon fontos, hogy diákjaink megismerkedjenek a különböző 

szakmákkal, legyen rálátásuk arra, hogy mi a feladata a CNC 

esztergályosnak, a hegesztőnek, az ács-állványozónak. Különö-

sen fel kell hívni diákjaink figyelmét erre,hiszen egyre keve-

sebb szakemberünk van. Nagy szükség van rájuk. A diákok 

körében népszerűségnek örvendett a honvédség és a rendőrség 

képviselői által tartott tájékoztató. Elmondhatjuk, hogy már az 

eltelt egy hónap alatt is diákjaink sok élménnyel gazdagodtak. 

                Általános Iskola 

Villámcsapás érte az óvoda elektromos hálózatát, melynek kö-

vetkeztében kigyulladt az óvónői  irodában lévő fénymásoló. A 

tűz átterjedt a berendezési tárgyakra. A tűz észlelését követően 

a tűzriadóterv protokollja szerint az óvodát kiürítették. Az óvó-

nők és a dajkák felügyeletével két menekülési útvonalon hagy-

ták el a gyerekek az épületet, és az udvar hátsó részén gyüle-

keztek. Időközben megérkeztek az őriszentpéteri önkéntes tűz-

oltók, akik júliustól önálló beavatkozású egységként is dolgoz-

hatnak, és a tüzet eloltották – így szólt a hivatalos verzió , és 

mielőtt még valaki rosszra gondolna, ez csak gyakorlat volt. 

Mint minden évben most is gyakorolták az oktatási intézmény-

ben a tűzriadótervben foglaltakat. A gyerkőcök amellett, hogy 

fegyelmezetten követték az óvónők utasításait, élvezték is a 

dolgot. Hát hogyne, hiszen a szirénázva érkező tűzoltóautóból 

kiszálló tűzoltók millió érdekes dolgot tettek. A gyakorlat vé-

gén közös fényképezés volt, majd a kicsik kívánságára a helyi 

lánglovagok egy sugárral locsoltak egyet. A napsütésben szi-

várvány keletkezett, és ez a csodálatos látvány megkoronázta 

az eseményekben bővelkedő napot.                           K.Gy. 

Az előző évek gyakorlatától eltérően az idén nem a napján, 

hanem előtte rendezték meg Őriszentpéteren a Szent István 

napi ünnepséget. Az augusztus 19-én pénteken megtartott ese-

mény szónoka Szíjártó László, a Vas megyei Közgyűlés Terü-

leti, Tervezési, Területfejlesztési Bizottságának az elnöke volt. 

Az előadó Szent István király nagyságát idézte fel egyebek 

mellett. – István kora legnagyobb államférfija volt, akiről erős 

és szuverén állammal kell megemlékezni – mondta. Varga Otto 

katolikus plébános és Loós Csaba evangélikus lelkész szentel-

ték meg az új kenyeret ökumenikus szertartás keretében az őri-

szentpéteri templomban. Az ünnepségen fellépett az Őrségi 

Baráti Kar. A megemlékezést követően a templomkertben lévő 

Szent István szobrot koszorúzták meg a résztvevők.     K.Gy. 

„Szeptemberi hajrá” 

Szent István ünnepén 

Tűzriadó próba az óvodában 
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Őri Hírek 

Szeptember közepén tartották meg a hagyományos szüreti fel-

vonulást. A Szentpéteri Szüretet az előző évekhez hasonlóan a 

város egyesületei és intézményei közösen hozták tető alá. A 

vidám menet a művelődési háztól indult 15:00 órakor, és az  

Égésszer – Hársfa Étterem – Kovácsszer – Tűzoltószertár útvo-

nalon vonult végig. Közben leszedték a helybéliek által felaján-

lott szőlőt, illetve vidám műsorral szórakoztatták az érdeklődő-

ket. Az utolsó állomáson a tűzoltószertárnál megvendégelték a 

résztvevőket, majd tábortűz, és szüreti bál volt a további prog-

ram. K.Gy. 

Nem járunk messze az igazságtól, ha azt állítjuk, hogy talán 

soha sem volt ilyen kevés csapat a megyei másodosztályú lab-

darúgó bajnokság körmendi csoportjában. Augusztus 21-én 12 

csapattal rajtolt el a mezőny. Az új utánpótlás előírások miatt 

csökkent a létszám, de nem annyira, mint azt a szabályozás 

megalkotói remélték. Három 16 csapatos csoport helyett most 

csak egy 16-os van, a másik kettőben csupán 12-12 gárda ju-

tott. Akik ilyen helyre kerültek, azok az NB-I-hez hasonlóan 

három körben 33 mérkőzést játszanak majd a 2016/2017-es 

bajnokságban. Hét fordulót játszottak le eddig a 33-ból, néz-

zük, hogy csapatunk az Őriszentpéter SE hogyan szerepelt ed-

dig. Mindenképpen a történethez tartozik, hogy az önkormány-

zat elvárásai megnőttek az egyesülettel szemben. A Bozsik 

program több korosztályában eredményesen szereplő gyerekek 

utánpótláscsapatba való beépítését, az utánpótlás nevelését is 

célként jelölték meg. Ehhez elengedhetetlen, hogy jól szerepel-

jen a felnőtt gárda, hiszen ők lehetnek a fiatalok példaképei. A 

nyáron ezért jelentős erősítések történtek a felnőtteknél, és 

utánpótlás csapatot is kellett építeni az új előírásoknak megfe-

lelően. A csapatok mellé képzett edzők kerültek, alapos volt a 

nyári felkészülés, így vártuk a pontvadászatot. A nyitó mérkő-

zésen a Körmendi Téglagyár otthonában győzelemmel rajtol-

tunk, majd egy hét múlva hazai közönség előtt is sikerült be-

gyűjteni a 3 pontot. Horvátnádalján a Körmend VSE elleni 

döntetlen nem rossz eredmény, ám utána megtorpant a gárda. 

Sajnos kikaptunk hazai pályán a Rábatótfalutól, majd idegen-

ben a Viszáktól. Igaz, egyik mérkőzésen sem érdemeltünk ve-

reséget, de a foci nem pontozásos sportág. Ezután következett 

az ősz mérkőzése, a Bajánsenye elleni őrségi rangadó. Eredeti-

leg itthon lett volna a mérkőzés, ám a Tökfesztivál miatt fel lett 

cserélve a pályaválasztói jog. Nagyszerű mérkőzés volt, semle-

ges szurkolók számára igazi futball csemege, amely végül dön-

tetlen eredménnyel ért véget. A találkozón háromszor is vezet-

tünk két góllal, ám a senyeiek mindig felzárkóztak, majd a vé-

gén egyenlítettek. Ezen a találkozón rövid volt a kispadunk, 

valamint felesleges fegyelmezettlenség miatt emberhátrányba 

is kerültünk. A végén igazságos eredmény született, mindkét 

csapat és mindkét szurkolótábor megelégedésére. A senyei 

rangadót követően egy nyögve-nyelős győzelmet arattunk 

Rábahídvégen. A csapat a 7. helyen áll, 3 győzelem, 2 döntet-

len és 2 vereség a mérleg, ami 11 pontot jelent. A 12 lőtt gólra 

10 volt a válasz. A csoport második felének az élén állunk, ám 

az előttünk lévőktől nem vagyunk leszakadva. Ami viszont az 

eddigi eredménynél is fontosabb, hogy az együttesen látszik az 

elvégzett munka. Ellentétben a korábbi évvel, kezdenek csapat-

ként is működni. A vereségeik minimálisak voltak, a döntetle-

nek elfogadható eredmények az ellenfelek játékerejének isme-

retében. A 14 sárga lap a 7 fordulóban elfogadható, ami viszont 

nem, a három kiállítás. Ebből kettő felesleges reklamálásért, 

ráadásul az egyik már a mérkőzés lefújását követően. Az ilyen 

fegyelmezetlenségek az egész csapat munkáját teszik tönkre. 

Az új előírások szerint felálló utánpótlás gárdánknak, szeren-

csére sikerült már mérkőzést nyernie. Ez fontos is volt, hiszen a 

korhatár alsó határát épphogy elérő játékosok alkotják a keret 

zömét. Egyenlőre még az utolsó helyen állnak, de biztosan fog-

nak még örömet szerezni nekünk.              K.Gy. 

Minden évben szept-

ember második hétvé-

géjén rendezik meg 

három szövetkezet – a 

Körmendi- az Őrségi - 

és a Szentgotthárdi 

Áfész – sportnapját. 

Az esemény az Őrség 

Kupa nevet viseli, mi-

vel mindhárom szerve-

zet több szállal is kötődik az őrségi régióhoz. Az idén az Őrségi 

Áfész volt a házigazdája a három sportágnak – teke sakk és 

kispályás labdarúgás - helyet adó versengésnek. Kovács Fe-

renc, a házigazda szövetkezet elnöke elmondta, hogy az idei a 

38. alkalom, amikor találkoznak. Az elején úgy indult, hogy a 

szövetkezeti tagok mérték össze tudásukat. A szövetkezeti 

mozgalom átalakulásával ma már gazdasági társaságok, kft-k, 

beszállítók, bérlők és mindenki, akinek valamilyen kapcsolata 

van a szövetkezetekkel, részt vehet. Az idei versenyeket Őri-

szentpéteren rendezték meg. Tekében őrségi, sakkban és kispá-

lyás fociban szentgotthárdi sikerek születtek. A körmendiek 

mindhárom sportágban a második helyet szerezték meg. Az 

összesített versenyt a Szentgotthárdi Áfész csapata nyerte, ők 

vihették haza a vándorserleget. Az eredményhirdetéskor az is 

kiderült, hogy jövőre a Körmendi Áfész rendezi meg az Őrség 

Kupát.  - Vas megyében annak idején tíz Áfész működött. Egy 

megszűnt, hat átalakult és három maradt meg hagyományos 

szövetkezeti típusúnak. Talán nem véletlen, hogy ez a három 

szövetkezet versenyzett most – összegezte a napot Kovács Fe-

renc, az Őrségi Áfész elnöke.                       K.Gy. 

Szüreti felvonulás 

Hét forduló után 
Három szövetkezet, három sportág 
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Özv. Bognár Ferencné, Elza néni 90. születésnapjára 

Jó pár éve már annak, amióta én próbálom megosztani a város-

unk lakóival azokat a pillanatokat, kedves emlékeket, amit szá-

munkra a polgármester úrral azok a napok, délutánok jelente-

nek, amikor egy-egy szép kort megélt 90 évest köszöntünk a 

családja körében. Az a tapasztalatom egyre inkább megerősö-

dik bennem, hogy olyan erősek, egyszerűek, tisztességesek 

még ma is ezek az idős emberek, hogy azt tanítani kéne. Mind-

egyikre illik, illett ez az idézet Umbertó Eco tollából: ”Aki sze-

ret, az nem vár a saját odaadásáért ellenszolgáltatást ”. Anyó-

som fél évvel a 90. éve előtt ment el, róla jutott eszembe ez a 

gondolat. Mindannyian őrzünk már sajnos saját tapasztalatból 

veszteségeket, mert az élet már csak ilyen. ”Átutazóban va-

gyunk ezen a földön”, emiatt is fontos a szerető család. Elza 

néninek szerencsére megadatott egy szép nagy család 3 fiú-

gyermekkel, 6 unokával és 5 dédunokával. Köszöntötték is Őt a 

meghitt családi ünnepen, virággal, mosolygósan. Látszott, hogy 

mindannyian aktív részesei az életének. Egy anyának nincs 

fájdalmasabb, mint elveszíteni a gyermekét, ahogy nagy szo-

morúsággal Ő fogalmazott- utánanézni a koporsójának -, de 

nagy segítség, jó érzés, hogy a legidősebb gyermekének az 

árván maradt családja ma is szeretettel törődik az itt maradt 

édesanyával. Elza néninél magam is megtapasztaltam, hogy 

nem törte meg az élet, megtanult alkalmazkodni az őt körülve-

vő környezethez, világhoz. Erős akaratú, az élet apró örömeit is 

értékelő, nagyon segítőszándékú embernek ismertem meg. Sze-

rető gondoskodása nemcsak a családjára korlátozódott. Sokakat 

istápolt, baráti kapcsolatokat ápolt, törődött az emberekkel. 

Nagyon jól, nagyon ízletesen sütött-főzött, sokan megízlelhet-

ték a nagyon finom pogácsáit, almás lepényét, híres kukorica-

máléját. Talán nem véletlen, hogy mindhárom fia és unokái is a 

vendéglátás mellett kötelezték el magukat. Nem fog rajta az 

idő. Nem látszik rajta ez a magas életkor. Júniusban képes volt 

a Vas Népe olvasóinak is mesélni az életéről, a korán elvesztett 

férjéről, a munkában is segítőjéről, a bakterházról, a sorompó-

kezelő múltjáról, az alatt az idő alatt együtt megélt történések-

ről. Nagy dolog ez, mert igaz ugyan, hogy az időt nem lehet 

visszaforgatni, de visszaemlékezni lehet és kell is. Főleg ha 

azok a megélt események, az akkori hivatásos munkavégzés 

mára már várostörténeti értékűek. Volt - szerencsére még áll- 

egyszer egy bakterház. Volt hajdanán - szerencsére még van- itt 

él közöttünk egy női sorompókezelő. Azt gondolom, hogy az 

ilyen sokat megélt, idős emberek nagyon sokat tudnak segíteni 

abban, ha odafigyelünk rájuk, hogy becsüljük meg, amink van.  

Egymást is becsüljük meg, elsősorban a szeretteinket, jóban - 

rosszban, szegénységben - gazdagságban, de a kulcs a hosszú 

élethez valószínű ott van, hogy az embertársainkat is tiszteljük 

meg az odafigyelésünkkel. Úgy ahogy elődeink tették egyko-

ron. Teremtsünk magunk körül olyan környezetet, hogy jó le-

gyen benne élni. Ezekkel a sorokkal, szeretettel kívánok Elza 

néninek Erőt, egészséget, sok örömet, boldogságot, az önkor-

mányzat nevében!               Rimán Lászlóné alpolgármester 

95 év fényében ritka örömteli találkozás ! 

Kedves kötelességünknek tettünk eleget péntek délután a pol-

gármester úrral. Városunk legidősebb lakóját, özv. Kronekker 

Józsefnét köszöntöttük a születésnapja alkalmából. A mosolya, 

a kedvessége engem már az érkezéskor meghatott és az is, 

hogy távozáskor az útig kikísért bennünket. Nekem a lelkemig 

tud érni egy ilyen sokat megélt idős ember figyelmessége, tar-

tása, fegyelmezettsége. Mindig felkészülünk mi is lélekben egy

-egy ilyen ünnepi alkalomra, mindig kapunk mi is egy másfajta 

feltöltődést, mert mindig, mindenhol visszagondolunk a család-

dal együtt a múltra, az elmúlt évekre, és ez nagyon jó érzés. 

Nekem az egyik legszebb pillanat volt a vele együtt töltött idő-

ben, amikor a két dédunokája mögé guggolt és ő hátra hajtotta 

a fejét, hogy egy vonalba kerüljenek, olyan mosolygós feltétel 

nélküli szeretettel, amire csak egy nagymama, vagy dédmama 

képes. A másik: amikor a maga szerény módján elmondta, 

hogy több évet élt már özvegyen, mint a Jóska bácsival, aki 

sajnos 67 évesen idő előtt elment, de már fiatalon is hiányzott 

az életéből, először a front, aztán a hadifogság miatt. Szeren-

csére van három tehetséges gyermeke, unokái, és mára már a 

dédunokák is szépen növekednek. Szép nagycsalád az övé-

.  Nem véletlen az a megállapítás, hogy az anya tartja össze a 

családot, a családokat. Neki ez volt vállalt feladata: feleségnek, 

anyának, nagymamának lenni és ez egy nagyon tiszteletreméltó 

élethivatás, hisz az egész életünk alapja a példamutatásra neve-

lés, ami aztán visszaköszön az utódokban. Az évek olyan gyor-

san mennek, olyan gyorsan lepörög egy ember élete és mégis 

mennyi minden: öröm, szeretet, bánat, fájdalom, küszködés és 

szépség fér bele 95 évbe. Legyen része még örömben, boldog-

ságban, adjon a Jóisten erőt, még egy kis egészséget! Minden 

jót kívánunk Ilus néninek az önkormányzat nevében!     R. L-né 

Őri Hírek 
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