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                     Őri HírekŐri HírekŐri Hírek   
    ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA  

2016. tél 

Karácsony: Teljesség az időben  
 

„Amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy 

a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk.” /Galata lev. 4,4-5/ 

 

Az idő teljessége akkor jött el, 

amikor a Teljesség belépett az időbe. Is-

ten teremtette meg az egész látható vilá-

got, az univerzumot és benne az időt, 

amelyben létezünk, de természetesen Ő 

mindennek felette áll örökkévalóságában, 

a láthatatlan világában. Akkor miért is 

tartotta fontosnak az Örökkévaló Úr, hogy 

ebbe a teremtményi korlátozottságba be-

térjen hozzánk?  Azért, mert Isten nem 

egyszerűen, önmagának valóan örök, ha-

nem úgy, hogy élete van és nekünk is 

életet akar ajándékozni! Nem csupán földi 

keretek közötti, néhány évtizedes életet, 

hanem örök életet, ami a testünk sírba 

rogyását követően a feltámadáskor nyeri 

el teljességét. A fogantatásunktól kezdődően minket jellemző létezés az még nem az az élet, amiről írok, 

mert a bűn nyomorúsága terheli. Ez az eredő meghatározottság okozza azt, hogy a földi örömökben nem 

lelünk teljes kielégülésre, de ugyanakkor számtalan ártalomtól szenvedünk (gyűlölködők támadásaitól, 

kudarcoktól, lehetőségeink határaitól, betegségektől, gyásztól és haláltól). A bűn miatt ez egy olyan tom-

pított létezés, amely a halál felé tart, ezért inkább halálos állapotnak nevezhető. Így pedig nagyon töké-

letlen és óriási hiányérzettel terhel meg. Minden ember ezért vágyik valami jobbra, valami tökéletesebb-

re, olyasmire, ami tényleg életnek nevezhető. Minden ember keresi is, de sajnos nem mindenki találja 

meg, mert sokan csak a hamisítványokig jutnak el. Pedig Isten eredeti, hitelesített kijelentése elérhető 

szinte minden nép anyanyelvére lefordítva: ez a Biblia. A Szentírásban megtalálható Isten törvénye, ami 

szembesít minket a tapasztalt nyomorúságaink okával, a bűnnel és fellelhető benne az örömüzenet: van 

szabadulás a bűntől! Isten nem akarta, hogy emberlétünk hiábavaló legyen és elvesszünk, hanem azt 

akarta, hogy az Ő örök életét mi is megkaphassuk. Erre a nagy lehetőségre adja nekünk a földi létezést, 

erre adja az időt, hogy ráeszmélve kegyelmességére befogadjuk legnagyobb ajándékát, Jézus Krisztust, 

akiben megvan Isten szeretetének teljessége. Isten Fia Ő, egy a Mennyei Atyával, akinek isteni örök 

élete van, és azért Fiú, mert emberi testet vett magára. Asszonytól született, azért, hogy egyedüli, 

mennyből érkezett, bűntelen emberként alávesse magát a törvény követelésének, a halálos ítéletnek, 

hogy kifizesse a bűn zsoldját. Ezzel, minket, törvény alatt levő bűnösöket megváltott a halál állapotából 

és a kárhozattól. Feltámadásával kihirdette, hogy győzött. Aki hisz Jézusban nem vész el, hanem örök 

életet kap, és akinek örök élete van emberként, az Isten fiává lett! Isten fiai előtt nyitva a menny és a 

földi létezés nem a kárhozat felé tart többé, hanem Isten szerető karjaiba! Isten megváltottjai azért nyu-

godtak és békések, mert Isten Fia személyében kiapadhatatlan boldogságra leltek. Semmiféle földi nyo-

morúság nem nyomhatja el bennük Isten szeretetét, amely átsegít a halálon is! Karácsonykor az idő kor-

látait áttörte az Örök Isten, hogy a halandó embert átemelje a halhatatlanságba, mert úgy szerette a vilá-

got. Karácsonykor hálaadással imádjuk Jézus Krisztust, akik hiszünk benne! „Mert úgy szerette Isten a 

világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”   

           Major Lehel 
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Kellemes ünnepeket és boldog új évet kíván Őriszentpéter Önkormányzata!  
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A korábbi évek gyakorlatának megfelelően december elején 

volt a Közmeghallgatás Őriszentpéteren. Az eseményen Őr 

Zoltán polgármester a tájékoztatójában három területet érintett. 

Elsőként az önkormányzat 2016-os gazdálkodása és a pályáza-

tok kerültek szóba. Utána az önkormányzati rendezvényeket 

értékelték, majd a városgazdálkodási ügyekről esett szó. A vá-

ros 366 milliós költségvetéssel indította a 2016-os esztendőt. 

Ennek része volt az a közel 12 millió forint is, amelyet a meg-

előző évből tartalékoltak. Ez a biztonsági tartalék nagyobb 

mozgásteret biztosított az idei esztendőben. Évközben többször 

módosult a költségvetés, év végére meghaladta a 400 milliót. Jó 

hír, hogy az idén is sikerült az előző évinél valamivel nagyobb 

tartalékot képezni. Az önkormányzatnak több pályázata is elbí-

rálásra vár. A megyei területfejlesztési operatív programban 

nyújtották be a Zöld város projektet. A sárga épület felújítása, 

vásárcsarnok építése, és szabadtéri fitnesz pálya kialakítása 

szerepel ebben mintegy 155 millió forintos értékben. A város 

csapadékvíz elvezetését hivatott megoldani az erre benyújtott 

pályázat. Bár a gondok teljes megoldásához 400 millió forintra 

lenne szükség, a legfontosabbakat el lehet végezni a benyújtott 

100 milliós összegből. A vadászati kiállítás hazaköltöztetésére 

60 milliós pályázatot nyújtottak be. Ebből a volt orvosi rende-

lők és az orvosi szolgálati lakást alakítanák át kiállítóhellyé. 

Közösségi hely bővítést terveznek az óvodába, amely az étkező 

alapterületének megnövelésével és egy tornaszoba építésével 

valósulna meg. Az óvodai konyha felújítására 14 millió forintot 

már nyertek, ebből 7 milliót az új eszközök beszerzésére fordí-

tanak. Az önerőből a szociális kiszolgáló helységeket alakítják 

ki, mert erre a pályázat nem ad támogatást. Ugyancsak az el-

múlt időszak sikeres pályázata volt az őrségi értékek kutatására 

kapott támogatás. Ennek keretein belül a régió értékeinek feltá-

rására került sor, elkészültek az őrséget bemutató animációs 

filmek, és kiadvány fog megjelenni az értékekről. A polgármes-

ter a nagyrendezvényekről elmondta, hogy az idei Tökfesztivál 

az egyik legjobban sikerült rendezvény volt a fesztiválok törté-

netében. Az Őrségi Vásárt talán nem keresték fel annyian, mint 

korábban, ám színvonalában itt is jelentős pozitív változásokat 

tapasztalhattunk. Végre sikerült szinte teljesen kiszűrni azokat 

a vásározókat, amelyeket nemkívánatosnak tartottak. A máso-

dik éve megrendezésre kerülő Szentpéteri esték rendezvényso-

rozat igazi sikertörténetté vált. Az idén mindkét alkalommal 

nagy számban vettek részt városlakók a különböző ügyességi 

versenyeken. A városgazdálkodás területén is sikeres volt az 

esztendő. A közfoglalkoztatási program keretein belül több 

fejlesztés is megvalósult.  Kialakításra kerültek a szeri túraút-

vonalak, kitáblázásuk folyamatban van, elkezdődött a 

galambosszeri út folytatása és a templomszeri út is, amely a 

nemzeti park majorsága felé visz. Átköltöztetésre került a vá-

rosgazdálkodás telephelye, megtörtént a gyalogos fahidak sí-

kosság mentesítése. A polgármesteri beszámolót követően a 

lakosság részéről több hozzászólás is volt a közmeghallgatáson. 

Csapadékvíz elvezetésének problémájára, járdák, utak, kül- és 

belterületi ingatlanok állapotára hívták fel a lakók a figyelmet. 

A Közmeghallgatást követően testületi ülésre került sor.  K.Gy. 

A Művelődési Ház és Városi Könyvtár alapdokumentumát és a 

szervezeti és működési szabályzatát módosította a képviselő 

testület.  A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló törvény határozza meg a 

nyilvános könyvtárak számára az alapkövetelményeket és a 

kötelező alapfeladatokat. Az alapkövetelmények és az alapfel-

adatok teljesítését, a könyvtári szolgáltatások minőségét folya-

matosan ellenőrzik. A könyvtárát 2015-ben ellenőrizték a 

könyvtári szakértők, és feltártak olyan hiányosságokat, ame-

lyek nem feleltek meg a nyilvános könyvtárakkal szemben tá-

masztott alapkövetelményeknek. A hiányosságok főleg a 

könyvtár alapító okiratát és a szervezeti és működési szabályza-

tát érintették. 

Településünk csatlakozott az Éghajlatvédelmi Szövetséghez. A 

Reflex Környezetvédő Egyesület az Európai Klímaszövetség 

felkérésére és felhatalmazásával élve 2009-ben 12 társadalmi 

szervezet és helyi önkormányzat működésével alapította meg a 

Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetséget. 2015 végén a 

szövetségben 20 önkormányzat és 14 társadalmi szervezet mű-

ködik együtt olyan helyi megoldásokat keresve, melyek hozzájá-

rulnak a helyi közösségek önellátásához és az éghajlatváltozás 

problémájának mérsékléséhez. Májusban nálunk rendezték meg 

a Környezet-és Természetvédő Civil Szervezetek Országos Ta-

lálkozóját. Településünk jó házigazdája volt a háromnapos 

eseménynek. Az októberben megtartott Természetesen Őrség 

öko kiállítás és vásár is a környezetvédelem jegyében zajlott. Az 

esemény résztvevői egyebek mellett világfát is ültettek.  

A város önkormányzata éves szinten jelentős összeggel támo-

gatja a település civil szervezeteit. A támogatás elnyeréséhez a 

szervezeteknek pályázatot kell benyújtaniuk, a felhasználásról 

pedig el kell számolniuk. A korábbi évekre vonatkozóan a pá-

lyázati támogatások felhasználásáról készült kimutatásokat 

ellenőrizte a képviselő testület. A támogatott szervezetektől 

részletes elszámolási kimutatást kértek, melyekben nyomon 

követhetőek a számlaösszesítések. Hat őriszentpéteri civil szer-

Közmeghallgatás 2016. 

Házunk tája—önkormányzati hírek 
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vezet – Sport Egyesület, Polgárőr Egyesület, Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület, Őriszentpéterért Egyesület, Őrállók Alapítvány, 

Ifjúsági Egyesület – kapott több-kevesebb pénzt az elmúlt idő-

szakban, az általuk benyújtott elszámolásokat vizsgálták, majd 

fogadták el. 

Átvette az önkormányzat a kondicionáló terem üzemeltetését. 

Az őriszentpéteri Ifjúsági Egyesület pályázati támogatásból 

alakított és szerelt fel egy fittnesz termet. A pályázatban szerep-

lő eszközöket megvásárolták, és a művelődési ház oldalszár-

nyában létrehozták a kondicionáló termet, amelyet az egyesület 

működtetett. Tekintettel arra, hogy az idő múlásával növekszik 

az eszközök javítási igénye, és erre az egyesületnek forrása 

nincs, a működtetést átadták az önkormányzat részére. Mivel az 

üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a beruházás – a 

fenntarthatóság biztosítása érdekében – az üzemeltetési kötele-

zettség fenntartása mellett bérbe adható, azt az önkormányzat 

ingyenes bérlet keretében átvette és a további üzemeltetéséről 

gondoskodik.  

Az önkormányzat támogatásban részesítette az Őri Alapítvány 

Természetesen Őrség rendezvényét. Az eseményt az október 23

-ai ünnepi hétvégén rendezték, és ennek két eleme – Ferenczi 

György és a Rackajam együttes fellépése, valamint Szomjas 

György A Nap utcai fiúk című filmjének levetítése és az alko-

tóval való találkozás -  jelentősen emelték a jubileumi ünnep-

ség nívóját a településen. 

A város önkormányzatának iparűzési adó-, magánszemélyek 

kommunális adója- és idegenforgalmi adó rendeletei vannak 

érvényben. A leírtakon kívül – nem helyi adóként, de az önkor-

mányzat felé fizetendő – fizetési kötelezettség még a gépjármű-

adó is. Az elmúlt évekhez hasonlóan az adózás helyzetéről szóló 

beszámolót tárgyalta nemrégiben a képviselő testület. Az ide-

genforgalmi adó mértéke 2013. január 1-től vendég éjszakán-

ként 250,- Ft. Az idén több bevétel érkezett, mint tavaly, ami a 

szállásadók számának növekedésével, valamint a többször is 

kiküldött felhívással és az ellenőrzések gyakoriságával magya-

rázható. A magánszemélyek kommunális adója ingatlanonként 

évente 20.000,-Ft-ban van megállapítva. Az állandó lakcímmel 

rendelkezők évi 14.000,- Ft-os adókedvezményt kapnak. Ennél 

az adónemnél a tervezett bevételhez képest némi hátralék hal-

mozódott fel, melynek egy része még az elmúlt évről maradt. Az 

önkormányzat legjelentősebb bevétele az iparűzési adóból szár-

mazik. Az adó mértéke a nettó árbevétel 2 %-a. A 2015-ös évről 

benyújtott iparűzési adóbevallások többsége határidőn belül 

megérkezett, azok feldolgozása megtörtént. A tervezett bevétel-

hez képest itt a legmagasabb a hátralék. Ennek egyik oka lehet 

az előző évi túlfizetés, amely miatt az önkormányzatnak vissza-

fizetési kötelezettsége keletkezett. A másik pedig az, hogy né-

hány vállalkozás a felszámolás, illetve a végelszámolás idősza-

kában van. Az ő adótartozásukra hitelezői igényt nyújtottak be 

a felszámolónál. A gépjárműadó központi adónak minősül.  

Törvény írja elő, de az önkormányzat szedi be. 2013. január 1-

től a bevétel 60 %-a a központi költségvetésbe kerül, a maradék 

az önkormányzatoké. A város 2016-os költségvetésében terve-

zett bevétel teljesült, némi hátralék a korábbi évekből maradt. 

Az adóbevételek még jobb teljesülése érdekében az elkövetkező 

időszakban folytatják az ellenőrzéseket. A képviselőtestület az 

adórendeleteit nem módosította, új adónem nem kerül beveze-

tésre. 

A helyi önkéntes tűzoltók közül azok, akik szaktevékenységet 

folytatnak 50 %-os kedvezményben részesültek a magánszemé-

lyek kommunális adóját illetően. A képviselők most arról dön-

töttek, hogy a következő évtől kezdve ez az adókedvezmény 

100 %-os lesz.    Kálmán György 

Az önkormányzati ASP 

rendszerről szóló ren-

delet alapján az önkor-

mányzatok egy részé-

nek 2017. január 1-től 

kötelezően csatlakoznia 

kell az ASP szolgálta-

táshoz. Az ASP 

(Application Service 

Providing) jelentése 

magyarul: alkalmazás-

szolgáltatás, vagy al-

kalmazás-bérlet. Tóth 

Jenő jegyző arról adott 

tájékoztatást, hogy ez 

milyen változást ered-

ményez a hivatal működésében. – A rendelet értelmében jövő 

év első napjától kötelezően át kell térnünk egy központi szerve-

ren elhelyezett könyvelői és adónyilvántartói programra. Az 

ASP keretében a felhasználók tevékenységük támogatásához 

szükséges ügyviteli, vagy egyéb szoftvereket úgy veszik igény-

be, hogy az interneten keresztül kapcsolódnak a szolgáltatónál 

elhelyezett szerverekhez, az ezeken működő adatbázisokhoz és 

az adatokat kezelő programokhoz. A feladat több kihívást is 

jelent. Először át kell térnünk egy új programra, majd meg kell 

teremteni ennek informatikai hátterét. Szükséges egy szélessá-

vú internetcsatlakozás, illetve olyan gépek, amelyek ezt elérik. 

Az állam a központi hivatal felé a vonal kiépítését biztosítja, a 

hivatali kirendeltségek felé viszont nekünk kell ezt elvégez-

nünk – tudtuk meg a jegyzőtől. - Az ASP több modulból áll, 

január 1-től kötelezően csak az adó szakrendszer és a gazdálko-

dási szakrendszer indul el. A képzések már folynak, a kollégá-

ink két-három hete oda járnak A keretrendszer oktatásán az 

aljegyző asszonnyal vettünk részt, itt sajátítottuk el, hogy ho-

gyan kell kiosztani a jogosultságokat, ki mihez férhessen hozzá 

– mondta Tóth Jenő, majd arról a sikeres pályázatról beszélt, 

melynek eredménye, hogy 7 millió forintot nyertek az ASP 

csatlakozási konstrukció kiterjesztéséhez. Az összeg egy részét 

internetes és hálózati infrastruktúrára fordítják, a másikat pedig 

arra, hogy a meglévő adatokat feltöltsék a központi programra. 

A jegyzőnek az a véleménye, hogy szakmailag már régóta in-

dokolt az, hogy egységes programot alkalmazzanak az önkor-

mányzatok. Bíznak abban, hogy jobb lesz a korábban használt 

rendszereknél, és a január 1-ei induláskor a terhelést is elbírja. 

Az előirányzatokhoz kötött felhasználás egy kicsit túl bürokra-

tizált lehet, ám az a félelem, hogy sérül az önkormányzatiság, 

alaptalan.                                           K.Gy.                                      

Alkalmazás, szolgáltatás, bérlet 
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A Rábavidék XXVII. évfolyam 20. számában -2016. november 

18-án jelent meg- találtam egy számomra érzelmileg is közelál-

ló képre. A férjem apai nagymamája látható öregen, törékenyen 

a jellegzetes testtartásával, figyelő szemekkel. Örülök neki, 

hogy a cikkíró szerint 40 éve kallódó képek az Ő szavai szerint, 

de szerintem is kincsként előkerültek és ezekből méltó módon 

kiállítás nyílt Tarján Iván képeiből az Óbudai Kulturális Köz-

pontban. A zsalugáteres ablakon beszűrődő, megcsillanó nap-

fényre én is emlékszem a 70-es évek elejéről még fiatalasszony 

koromból. A férjem nagyapjával én már nem találkoztam, de 

apósomat tiszteltem, becsültem a szorgalmáért, egyenes tartásá-

ért és azért is, mert ilyennek nevelte a fiát is. Ő az Arad melletti 

Aranyostordán látta meg a napvilágot és hunyta le a szemét itt 

az Őrségben 1997-ben. Jártam párszor Erdélyben, ez a két táj a 

szívemhez nagyon közel áll. Hasonlóak, táji szépségben -

megkapóan gyönyörűséges ez a vidék is- de hasonlóak az itt és 

az ott élő emberek is, főleg azok, akikről a cikk írója ír ” Ma-

kacs, kemény népség ez erősen a földjéhez nőve” Ez számomra 

is egy különleges világ, mert belenőttem, de az is igaz megálla-

pítás hogy a hajdani őrök utódaiból egyre kevesebb lesz. Itt 

kellene maradni azoknak, akik itt születtek, de a boldogulás 

mindig is nehéz volt a hajdani őrök földjén. Nagyon ragaszkod-

tak a földhöz, de abból 

megélni régen is keser-

ves volt, ma meg már 

nincs is meg az a fajta 

kitartás, ami ehhez kell 

és valljuk be, senki nem 

akar nehéz kenyeret a 

gyermekének. Emiatt 

aztán hagyja elmenni 

egy másik, lehet, hogy 

nem ilyen szép, de élhe-

tőbb, jobb életformát 

adó világba. A férjem 

szüleinek a régi tornácos 

házikója -ami azóta le-

bontásra került- emlé-

keztet, olyan volt, mint 

az Erdélyben ma még 

meglévő, ma még látott 

házak. Miért is írtam le 

mindezt? Mert személyesen érint, mert emiatt óhatatlanul gon-

dolatokat ébreszt. Mert régóta szívem vágya, hogy legyen, 

hogy rendezzen be a város egy tájházat, a még meglévő emlé-

kekből, hogy vásároljon meg az önkormányzat erre alkalmas 

házat. A berendezést segítve, erre a célra az emberek biztosan 

szívesen odaadnák, megválnának itt-ott meglévő, még          

féltve őrzött kincseiktől, mert méltó helyre kerülnének. Azért 

is, hogy láthassa az utókor a múlt- és a korábbi századi értéke-

inket. Tarján Iván 42 évvel ezelőtti, első önálló budapesti fotó-

kiállításának emlékére kerülnek újra a falakra ezek a fotók.  

 

„A múlt század 60-as éveinek végén és a 70-es évek során ba-

ráti társasággal gyakori fotósétákra mentünk, néha hosszabb 

utazásokra az országban. Ez volt a szovjet és NDK fényképező-

gépek, az ORWO film és a FORTE fotópapír korszaka, amikor 

ócska sötétkamrákban lestük a vegyszerek hatására előhívódó 

képek csodáját. Mai digitális világunkban ezt nehéz elmagya-

rázni az ifjabb nemzedéknek. A képek legjavát sikerült egy 

kiállításban összefoglalni 1974 szeptemberében. Az anyag még 

Salgótarjánba és Krakkóba is eljutott. Ezután becsomagolva 

feküdt 42 évig, és most – kisebb kiegészítéssel – felajánlottam 

az Óbudai Kulturális Központnak, ahol örömmel fogadták. 

Köszönöm!”                              Tarján Iván.  

 

A képek nagy része az ország egyik legszebb táján, az Őrség-

ben készült, az ottani emberek életébe enged bepillantást.  

            Rimán Lászlóné 

Gazdag programsorozattal köszöntöttük az 1956-os forradalom 

60. évfordulóját. A városi ünnepség a hagyományoknak megfe-

lelően a művelődési házban volt. Az ünnepi műsort most is az 

általános iskola tanulói adták. A forradalmi eseményeket fel-

idéző megemlékezésük méltó volt az évfordulóhoz. Ünnepi 

beszédet Babosné Hajós Marietta Tünde óvodavezető mondott. 

– Október 23-a több mint egy fejezet a történelemkönyvben, 

vagy egy piros 

betűs ünnep a nap-

tárban. Az 1956-os 

forradalom törté-

nelmünk azon ritka 

pillanatai közé 

tartozott, amikor 

szinte az egész 

ország egy ember-

ként lépett fel egy 

közös ügy érdeké-

ben - mondta egye-

bek mellett a szó-

nok, majd azzal 

folytatta, hogy 

forradalmaink min-

dig szabadságharc-

cal párosultak és 

mindegyikben a szabadságunkért, nemzetünkért küzdöttünk. – 

Az 56-os forradalmár volt az első, aki, ha rövid időre is, de 

legyőzte a Szovjetuniót. Az 56-os forradalmár a II. világháború 

utáni világtörténelemben a szabadság jelképe lett, az 56-os for-

radalmár volt a Time magazinban az év embere. Az 56-os for-

radalmár volt az, aki ha rávenni ugyan nem tudta a Nyugatot a 

beavatkozásra, de legalább a lelkiismeretére hatott és az 56-os 

forradalmár volt az, akit befogadott az egész világ. Ezért kell 

tenni nekünk is 56 emlékéért – hangsúlyozta az óvódavezető 

beszéde végén. Az ünnepséget követően koszorúzásra került 

sor. Előbb a református templom melletti kitelepítettek emlék-

művénél, majd a központban lévő hősi emlékműnél helyezték 

el a megemlékezés virágait az ünneplők. Őriszentpéteren ko-

szorúzott Bana Tibor a Jobbik országgyűlési képviselője a párt 

Vas megyei alapszervezetének elnöke is. A koszorúzással nem 

Gazdag program 

Amikor visszaköszön a régmúlt 
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ért még véget a rendezvények sora. A Malom Látogatóköz-

pontban koncertet adott Ferenczi György és a Rackajam együt-

tes. A zenészek 1956 szellemét idézték meg Gérecz Attila költő 

megzenésített versein keresztül. Gérecz Attila története elvá-

laszthatatlan az 50-es évek nyomasztó hangulatától. Két évvel 

az érettségije után már börtönben ült, és a hamar lefülelt szöké-

sét leszámítva hat éven keresztül raboskodott egészen 1956. 

október 30-i szabadulásáig. A börtönben költők, írók fogadták 

barátságukba, versek írására, műfordításokra buzdították. Ki-

szabadulása után fegyvert fogott, majd november 7-én, egy 

orosz tankból leadott gépfegyversorozat oltotta ki életét. 

Ugyancsak a Malomban levetítették Szomjas György filmjét, A 

Nap utcai fiúk című filmdrámát. A film 1956. október 23. és 

november 4. közötti  időszakot mutatja be, amikor a pesterzsé-

beti fiúk fegyvert fognak, barikádot emelnek és elhatározzák, 

hogy megvédik a sarki mozit a szovjet tankok túlerejével szem-

ben. A vetítés előtt közönségtalálkozóra is sor került, ahol 

Szomjas György rendezővel beszélgethettek a résztvevők. Az 

ünnepi rendezvénysorozat méltó volt a forradalom 60. évfordu-

lójához.               K.Gy.         

A város önkormányzata élve a jogszabályi előírásokban foglal-

takkal 116 köbméter keménylombos tűzifa beszerzéséhez nyúj-

tott be támogatási igényt, melyből 52 erdei köbméter vásárlásá-

ra kaptak támogatást közel 925 ezer forint értékben. Saját erő-

ként 1000 forint+ÁFA/m3 összeget kellett teljesíteni. A pályá-

zati kiírás értelmében a természetben nyújtott szociális célú 

tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről rendeletet kell alkot-

ni. A jogosultság megállapításánál előnybe kell részesíteni azo-

kat, akik aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára és tele-

pülési támogatásra jogosultak, valamint azokat a családokat, 

akik halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek. Szo-

ciális célú tűzifa támogatás egy háztartásban csak egy személy-

nek, a fűtési idényben egyalkalommal, legfeljebb 5 köbméter 

mennyiségben adható. A támogatás kizárólag természetbeni 

ellátás formájában állapítható meg. Az elbírálás során további 

előnyt élvez az is, akinek a családjában az egy főre eső jövedel-

me nem haladja meg a helyi rendeletben meghatározott értéket. 

Nem jogosult támogatásra az, aki erdőgazdálkodó, vagy erdő-

tulajdonos, illetve az elmúlt két évben fakitermeléssel foglako-

zott. Ugyancsak nem támogatható az a háztarás, ahol nem tűzi-

fával fűtenek. A jogosultak formanyomtatványon kérhetik a 

támogatást, amelyet benyújtani a szociális célú tűzifa készlet 

kimerüléséig, de legfeljebb január 13-ig lehet benyújtani. A 

kérelmeket a testület Ügyrendi és Társadalmi Ügyek Bizottsága 

bírálja el.          

      

Az elmúlt esztendők bebizonyították, hogy a városi nagyren-

dezvények szervezését nem lehet elég korán elkezdeni. Főleg 

az eseményeken fellépő sztárvendégek kiválasztása és a velük 

történő megállapodás fontos. Hagyománnyá vált az, hogy az 

Őrségi Vásár és a Tökfesztivál minden napján van egy-egy 

koncert. Így lesz ez az idén is. A szervezők az előadókat, zene-

karokat úgy választják ki, hogy minden korosztály megtalálja a 

számára legmegfelelőbbet. A következő vásárra Szikora Róbert 

és az R-GO együttes a kiszemelt, és még a Margaret Island-ot 

szeretnék meghívni, a Tökfesztiválra pedig Charlie-t 

(képünkön) és a Magashegyi Underground-ot tervezik. A felso-

rolt fellépők az adott időpontokban, június és szeptember utol-

só hétvégéjén még szabadok, így van esély arra, hogy velük 

találkozhatnak azok, akik 2017-ben a két nagy őriszentpéteri 

rendezvényre ellátogatnak. Az önkormányzatnál tervezik a 

Szentpéteri Esték sorozat téli állomásának megrendezését. Erre 

nagyszerű lehetőséget kínál, hogy ki vannak jelölve a szeri 

túraútvonalak, és a szükséges turisztikai táblák beszerzése és 

kihelyezése folyamatban van. Lehetne egy túrával egybekötött 

ügyességi versenyt szervezni a már jól működő csapatok szá-

mára. Természetesen az igazi egy havas túra lenne. Ezt már az 

előző télen is tervezték, ám hóhiány miatt nem valósult meg. Ki 

tudja, vajon lesz-e hó az idén?   K.Gy.      

Őriszentpéteren 2012 óta működik a helyi termelői piac. Műkö-

dése a kezdetektől sikertörténetnek számít. A város önkor-

mányzata szívügyének tekinti a piac működését, minden segít-

séget megad ahhoz. Pályázati támogatásból árúsító pavilonokat 

szereztek be, így egységessé vált a piac képe. Az árusok névre 

szóló táblákat kaptak, melyen az általuk kínált portékát is fel-

tüntették. A település központjától útbaigazító táblák mutatják, 

hogy merre kell menni annak, aki ott szeretne vásárolni. A piac 

mellett pedig egy kifeszített molinó jelzi, hogy jó helyen jár az 

illető. Ezt a molinót nemrégiben lecserélte az önkormányzat, 

mert az idő „vasfoga”, a szél és az esőzés erősen megviselte 

annak anyagát. Legalábbis ezt gondolták, amíg le nem vették. 

Akkor azonban kiderült, hogy az idő az, amely a        >>  

Neves sztárvendégek a kívánságlistán 

 Amit a szociális tűzifa támogatásról 

tudni kell  

 Szétszaggatott molinó 
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legkevesebbet ártott az anyagnak. Sokkal nagyobb kárt okozott 

az, aki valamilyen éles tárgyal, valószínű, hogy késsel megha-

sogatta a molinót. Tehette ezt, mivel nem volt magasan elhe-

lyezve, az alatta lévő padokról simán el lehetett érni. Ép ésszel 

felfoghatatlan, hogy mi késztet valakit arra, hogy ilyet tegyen. 

A piacnak konkurenciája nincs, az árúsok igazi baráti közös-

séggé kovácsolódtak az elmúlt években, a vásárlók pedig elége-

detten távoznak a piacról. Sajnos az eset nem egyedi. Nem 

messze a piactól, a Zala partján lévő játszótéren kis táblácskák 

mutatják be a patak és a mellette lévő terület élővilágát. Az itt 

élő növényekről, állatokról készültek a képek, róluk szólnak a 

leírások. Nem múlik el úgy hét, hogy ne kelljen a patak medré-

ből kivenni egy-egy táblát, amely természetesen nem magától 

került oda. Az elkövető most váltott, legutóbb a meder helyett a 

fák ágai közé hajította az információs táblát. Szinte hihetetlen! 

A városban élők még biztosan emlékeznek arra is, hogy jó pár 

évvel ezelőtt az önkormányzat a település virágosítása során a 

Zalán átívelő gyalogos hídon virágládákat helyezett el. Ezek a 

növények talán még egy éjszakát sem értek meg akkor, a patak 

vizében landoltak. Kétszer-háromszor még próbálkoztak a virá-

gokkal, ám a vandál kitartó volt, így jobbnak látták, ha a növé-

nyeket máshová ültetik. Érthetetlen cselekedetek ezek. A 

„molinóharcos”, a „táblahajító” előbb-utóbb lebukik majd, ad-

dig azonban szégyellje magát, de nagyon!                                         

kgy. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan az októberi ünnepi hétvégén ren-

dezték meg a Természetesen Őrség öko-kiállítást és vásárt. A 

2000-es évek elején egyesületi kezdeményezésre indították 

útjára az eseményt, azzal a szándékkal, hogy az őrségi turista-

szezont meghosszabbítsák. Nyáron rendezvények sokasága 

közül lehet válogatni a régióban, őszre, szeptemberre – októ-

berre azonban nem maradtak programok. Ezt az űrt hivatott 

betölteni a Tökfesztivál és a Természetesen Őrség.  Előbbi ese-

ménynek ma már állandó időpontja van szeptember végén, ám 

a Természetesen Őrség sokáig mostohagyereknek tűnt. Nem 

volt állandó időpontja, többször is más eseménnyel közösen 

rendezték meg, és volt, amikor el is maradt. Három évvel ez-

előtt az Őri Alapítvány felvállalta, hogy a Malom Látogatóköz-

pontban évente helyet adnak és megrendezik az eseményt. Az 

időpontnak az októberi nemzeti ünnephez legközelebb eső hét-

végét jelölték meg, főleg azért, mert ez általában hosszú hétvé-

gével párosul. Az idei vásárt is ekkor rendezték, és bár látoga-

tottságában elmaradt a korábbi évekétől, színvonalában és han-

gulatában vetekedett azokkal. Az idei Természetesen Őrség 

központi témája a talaj volt. V. Németh Zsolt környezetügyért, 

agrárfejlesztésért és a hungarikumokért felelős államtitkár is 

eköré fonta fesztiválnyitó köszöntőjét. - Bár az ENSZ a talaj 

évének a 2015-ös esztendőt jelölte meg, a felvetés mindig aktu-

ális – mondta az államtitkár. -”Vásároljanak termőföldet, mert 

ennek a termelőeszköznek a gyártása befejeződött”- idézte fel 

Henry Ford 100 évvel ezelőtti mondását és ezzel hívta fel a 

figyelmet a téma fontosságára. Főleg azért, mert a rendszervál-

tást követően hazánkban két Balatonnyi termőföld került kivo-

násra a termelésből, és ennek fele be lett betonozva. A kétnapos 

vásáron mintegy harminc helyi termelő kínálta portékáit, volt 

itt minden mi szem-szájnak ingere. A 60 éve történt forradalmi 

eseményekre emlékezve a szervezők az idén egy koncertet és 

egy filmvetítést is a programba iktattak. Ferenczi György és a 

Rackajam együttes Gérecz Attila költő verseinek megzenésíté-

sével köszöntötték az évfordulót. Gérecz Attila 1956. november 

4-én a budapesti harcokban esett el. Szomjas György „A Nap 

utcai fiúk” című filmje ugyancsak a harcokról szólt. A filmvetí-

tés előtt a nézők találkozhattak a rendezővel.           K.Gy. 

 

Őri Hírek 
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December első hétvégéjén volt a Mikulás bál. A hagyományos 

báli évadnyitót az óvoda szülői szervezete rendezte. Őr Zsuzsan-

na, a szülői szervezet vezetője köszöntötte a vendégeket. A gye-

rekek legnagyobb örömére megérkezett a Mikulás is, majd az 

óvodások műsorára került sor. Az idén a legkisebb rock and roll 

táncosok is színesítették a programot. A vacsorát követően vette 

kezdetét a mulatság, amelyet csak a tombolasorsolás szakított 

meg. A fenntartó önkormányzatoknak, vállalkozóknak és a nagy-

számú támogatóknak köszönhetően rengeteg nyereményt sorsol-

tak ki. A szülői szervezet aktivistái elmondták, hogy a báli bevé-

telből az Őriszentpéteri Katica Egységes Óvoda-bölcsődét támo-

gatják. A gyerekek részére foglalkoztató, fejlesztő játékokat és 

eszközöket szeretnének beszerezni. Kerül belőle ajándék a kará-

csonyfa alá, és óvodai rendezvényeket is finanszíroznak. Ezért is 

örülnek a sok támogatónak. Az őriszentpéteri bálok sora ezzel 

elkezdődött. A folytatás: januárban a spotegyesület, februárban a 

vadászok, majd pedig az iskolai szülők báloznak majd.                                                     

Van három dolog az életben, ami óriási érték: a család, a szere-

lem és a barátság. A családunk szeretetét élvezhetjük, a szeren-

csésebbek közelről, sajnos egyre többen csak távolról, de azért 

hála istennek, hogy vannak nekünk, örülhetünk nekik, szerethet-

jük őket, örülünk minden napnak, amit együtt tölthetünk, mert 

életünkben ez az, ami igazán boldoggá tesz. A mai találkozás 

egy másik „nagycsalád” egymásra figyelése. Jó is az, ha a köl-

csönös figyelem, - ha egyre ritkábban is -, de azért megnyilvá-

nul, mert teret adunk neki. Az Idősek Napja ilyen. Nagyon jó, 

hogy még vesszük a fáradságot és pár órát együtt töltünk, hisz a 

többség már 40-50 évet egy lakóközösségben élt. Megannyi me-

sélnivaló van, lenne. Éljünk vele, fogadjuk jó szívvel a kedves 

köszöntést, a törődést. Szeretetet adni és kapni is tudni kell, de 

egy kis figyelem is csodákra képes. Merjünk egymáshoz fordul-

ni, ha örömünk vagy bánatunk van. - Éljünk azokkal a lehetősé-

gekkel, amikor együtt tölthetünk pár órát beszélgetéssel kisebb-

nagyobb dolgokról, az életünkről, a velünk időközben történtek-

ről. - Örüljünk egymás örömének, ha férjhez megy, vagy megnő-

sül az unokánk, ha születik, unokánk vagy dédunokánk. - Itt van 

a helye annak is, hogy megemlékezzünk azokról is, akik már 

nincsenek, mert jó, hogy voltak és hiányoznak. Városunk legidő-

sebb lakóját még üdvözölhette a polgármester úr a jelenlévők 

között, de ezúton szeretném az önkormányzat nevében köszönte-

ni azokat, akik már törődöttségük, lelki bánatuk, betegségük 

vagy a koruk miatt nem tudnak, vagy nem tudtak eljönni.  Azo-

kat a szép kort megélt, de társaságba már nem járó idős embere-

ket, akik már elhagyták a 8o évet, közelednek vagy elhagyták a 

90 évüket, de akikre mi mindannyian szívesen gondolunk, hisz a 

törődés legyen fizikai vagy lelki, fontos számukra és számunkra 

is. Erőt, egészséget, örömet és békés boldogságot kívánunk ne-

kik! A szerelem a másik óriási érték. Megéltük! Régi mondás, 

régi tapasztalat, hogy idővel szeretetté alakul. Úgy legyen! Le-

gyen, maradjon rá idő.  Így is - úgy is, ez az egyik legszebb, leg-

nagyobb érzés az életünkben. Együtt, szépen megöregedni na-

gyon nagy dolog ezen a világon. Jóban-rosszban, egészségben-

betegségben. Barátság. A hosszú évek alatt nagyszerű embereket 

ismerhettünk meg itt, a szűkebb környezetünkben is és az isme-

retségi körünkben is. A hosszú évek alatt remélhetőleg sok barát-

ság is kialakult, de soha nem késő bárki felé fordulni örömmel, 

vagy bánattal. Mind a kettőre csak mi magunk vagyunk képesek 

válaszokat adni. Én mindig nyitott könyvként éltem az életem, 

köszönettel azért, amim van, hálás köszönettel minden napért. 

Mindig bizalommal fordultam az embertársaim felé, elfogadtam 

és megbecsültem mások bizalmát. Vallom és gyakorlom az 

egyenes út helyességét. Már nem is akarok másmilyen lenni, 

mert az a tapasztalatom, hogy több a jó ebben az életfelfogásban, 

mint a rossz. A befelé fordulás, a bánat betegségeket okoz. Ezért 

is kellenek, ennek oldására is vannak a barátok, az én olvasatom-

ban. Jóban–rosszban. A végére Balogh József hajdan itt tanító 

költőtanártól vettem kicsit kölcsön a számomra gyönyörű versét. 

Mit kívánok? Kívánok én hitet, kedvet, szép szerelmet, hű türel-

met, utakhoz fényt, csodát, álmot, békességes boldogságot, ma-

gyar szót és égre kéket, emberarcú emberséget, verseket, célt, 

igazságot, daltól derűs jobb világot, bokrok mellé társnak fákat, 

napfényt, amely el nem fárad, tekintetet szembe nézve, éjt meg 

nappalt soha félve, kézfogásos tiszta csöndet, és mosolyból mi-

nél többet! 

A közelgő legszebb ünnepünkre tekintettel, kívánok még Békés, 

Boldog, Örömökben gazdag Karácsonyt!                                                                                          

                   Rimán Lászlóné alpolgármester 

 Pár gondolat az idősek napja apropóján 

 Báloztak az óvodások 



8  V. évfolyam 4. szám 

 

Őri Hírek 

                              



V. évfolyam 4. szám  9 

 

Őri Hírek 



10  V. évfolyam 4. szám 

 

Őri Hírek 

Hét évvel ezelőtt volt az első adventi rendezvénysorozat Őri-

szentpéteren. Akkor indult az iskolában és az óvodában egy 

olyan pályázati program amelynek kötelező eleme volt a fele-

désbe merülő hagyományokat ápoló három hetes program. Az 

adventi népi hagyományokra esett a választás. Az András napi 

disznóvágást, a Miklós napot, a betlehemezést, a lucázást dol-

gozták fel az iskolás és az óvodás gyerekek. A város központjá-

ban felállított Betlehem mellett lévő szabadtéri színpadon mu-

tatták be azokat. Az adventi programsorozat annyira elnyerte a 

településen lakók tetszését, hogy a projekt zárását követően is 

igény volt rá, hagyománnyá vált. Minden adventi hétvégén 

meggyújtanak egy gyertyát a város adventi koszorúján, ajándé-

kokat is lehet vásárolni, és meleg ital, valamint ropogtatni való 

várja a vendégeket.  Az idén már a negyedik „angyal is eljött”, 

az elmúlt hétvégén meggyújtották a negyedik gyertyát is. Az 

első hétvégén a felső tagozatos iskolások adták a műsort, a 

gyertyát Királyné Gáspár Angelika, az iskolai szülői szervezet 

vezetője gyújtotta meg. Második alkalommal a kisiskolások 

léptek fel, és Őr Zoltán polgármester volt a gyertya gyújtó. A 

harmadik hétvégén az óvodásoké volt a színpad, ők adták a 

műsort, a gyertyát pedig Légrádiné Györke Erika óvónő gyúj-

totta meg, akit pályájának 40 éves jubileumát is ünnepli. A 

negyedik adventi napon a már megszokott iskolai karácsonyi 

ünnepségre került sor a művelődési házban, majd Horváth 

László, az iskola igazgatója meggyújtotta az utolsó gyertyát. 

Az idei tapasztalat, hogy a rendezvénysorozat népszerűsége 

nem csökkent. Sokan látogattak el egy-egy gyertyagyújtásra, 

nézték meg a színvonalas műsort. A város főterének ékessége 

az ott felállított Betlehem a benne lévő liturgikus alakokkal. 

Egészen vízkeresztig meglehet tekinteni azt.                                                                   

kgy.   

 Advent a várakozás ideje. A keresztény világban jézus eljöve-

telének, erre való felkészülés időszaka. A karácsony december 

24-ét megelőző négy hét, amely mindig vasárnappal kezdődik. 

Az Adventi vasárnapokon a gyertyákkal feldíszített fenyőko-

szorú jelzi a karácsonyig hátralévő idő múlását. A negyedik 

gyertya jelzi az eljövetel idejét. 

Az advent idejére kedves szokások, hagyományok ismertek 

talán a mai napig is. Már az András nap is fontos volt ezen a 

napon, a karácsonyi időjárást jósolták meg a bölcsebb Őrségi 

öregek. 

András napja volt a disznóölések idejének kezdete is.  

Borbála napja (december 4) A hajadon lányok, bányászok és 

tüzérek védőszentje. A lányok pártfogójuknak tekintették Bor-

bálát. 

Miklós napja( Mikulás december 6.)  A legenda szerint Szent 

Miklós püspök ezen a napon a nyitott ablakon ajándékként ara-

nyat dobott be három hajadonnak nagy boldogságukra. 

Nálunk előző este fényesre suvickolt cipőt tettünk az ablakba 

és csodák csodájára reggelre mindig volt a cipőben ajándék, 

Luca napja (december 13) Az év legrövidebb napja. Ezen a 

napon nem volt szabad kenyeret sütni, fonni. Luca széket ké-

szítettek és a lányok kedvesük nevét gombócba tették és kifőz-

ték. Amikor az első gombóc feljött, az abban lévő nevű fiú lett 

a párjuk. 

Regölés: Fiatal férfiak beöltőztek subába és kucsmába, 

bekormolt arccal járták a házakat. Vicces, humoros énekekkel, 

csengőkkel. 

Betlehemezés: Szép hagyomány, jézus születésének történeté-

vel. 

Karácsony (december 24) Szentkarácsony napja. 

Ez a nap az ünnep kezdete Jézus születésének napja. Az éjféli 

misére együtt ment a család, meghitt áhítattal vettek részt a 

feldíszített templom éjféli miséjén. 

Régebbi mondás szerint az éjféli mise alatt az otthoni állatok 

megszólaltak és kibeszélték gazdájukat egymás között, jót és 

rosszat is. Karácsonyaink főleg a gyermekkorból: 

A gyerekkor éveiben talán még a telek is hidegebbek voltak, de 

az biztos, hogy a kabátok vékonyabbak. A közelgő karácsony 

hangulata melegebbé tette a várakozás napjait. Kora hajnali 

sötétben vonultunk a hajnali misére. Ébresztgetni sem kellett 

minket, pattantunk ki az ágyból és indultunk Anyánk kíséreté-

ben. Varázsa volt annak a napnak. Egy ilyen napon még az 

iskolai feleletek is mintha szárnyakat kaptak volna. Készülődés 

volt a családban, az iskolában és mindenütt. Figyelmesebbek 

voltunk egymáshoz. Folyt a tervezgetés, spórolgattunk fillére-

ket, de az igazi ajándékok a saját készítésű portékák voltak. 

Most amikor az üzletek csillogását, gazdagságát látjuk, eszem-

be jut a sokkal szolidabb, szegényesebb, mégis kedves régi 

karácsonyok hangulata. A házi főzésű, otthon készített szalon-

cukorral nem tudja felvenni a versenyt a mostani százféle ízesí-

tésű sem. Nem ismertük a narancsot, banánt, de minden déli 

gyümölcsnél finomabb volt az aszalt gyümölcsből készített 

karácsonyi böjti gyümölcs leves mákos gubával. Nem tudom, 

manapság hogy van? Akkoriban a Jézuska hozta a karácsony-

fát. Nagy, tágra nyílt csodálkozó szemekkel álltuk körbe a fel-

díszített fenyőfát. Igazi gyertyák égtek és együtt énekeltük a „ 

Mennyből az Angyalt”. Azon azért sokat törtük a fejünket, 

hogy lehetett a kulcslyukon azt a nagy fenyőfát behozni. Az 

otthon melegébe nem csak a fenyő és a gyertya illata lopózott 

be. Ott volt a meghitt családi hangulat, mint egy szép varázslat. 

Legyen ez így a mostani ünnepen is! Boldog Békés Karácsonyt 

kíván a Históriás! 

Adventi ünnepségsorozat 

Tél  

A keresztény ünnep története 

Mintha szán csengését 
hallanám a messzi távolból. 
vagy talán az égi csengettyű 
hangja, mely kíséri a 
szüntelen alászálló, 
lágyan hulló hó 
varázslatos képét? 
 
 

Fehér függöny ereszkedik  
le a magasból, 
beborítva tájat, embert, 
az egész természetet, 
 s mint fáradt ember  
a munka után, 
magára húzva a takarót 
-nyugodtan pihen. 
 

              /Koczor Lászlóné/ 
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Az év feltörekvő étterme  

Újabb komoly elis-

merést söpört be 

nemrégiben a Pajta 

Bisztró. A francia 

ételkritikusok által 

alapított Gaut & 

Millau gasztronómi-

ai kalauz az „Év 

Feltörekvő Étterme 

2017” címet ítélte a 

vendéglátóhelynek. 

Ugyancsak ez az 

éttermi kalauz a 

2015-ös teljesítmé-

nyüket értékelve 

beválasztotta őket a legjobb száz magyar étterem közé. Nem 

akármilyen cím volt ez is, Vas megyéből egyedüliként tudtak 

bekerülni a Top 100-ba. Egy fiatal páros működteti a bisztrót, 

melynek férfi tagja Kvasznicza Ferenc elmondta, hogy szülei-

nek a táncházmozgalom iránt érzett elkötelezettsége volt a kiin-

dulási pont. Templomszeren a hétvégi házuk már megvolt, ami-

kor hagyományteremtő szándékkal táncházat, tánctábort ál-

modtak mellé. Megvásárolták a területet, a rajta lévő pajtával 

és elkezdődött az álom megvalósítása. Csak táncházként, tábor-

ként fenntartani nem lehetett volna a létesítményt, ezért a gaszt-

ronómia irányába mozdultak el. – Mint vidéki attrakció, sikeres 

en pályáztunk a térség turisztikai vonzerejének növelésére, így 

elkészült a komplex épületegyüttes U. Nagy Gábor Ybl-díjas 

építész tervei alapján. Pályázati előírás volt, hogy munkahelye-

ket is teremtsünk, és limitálták a vendégszámot is. Az előírt 

feltételeket teljesítettük – mondta az étterem vezetője, majd 

arról beszélt, hogy az első elismerés meglepetésként érte őket, 

az újságból értesültek róla. A folytatásban aztán már ennek a 

szellemiségében dolgoztak és ez hozta a mostani megtisztelő 

címet. No meg a remek konyha, amelyben mindig friss és helyi 

alapanyagokat használnak, és amelynek séfje Michellin csilla-

gos konyhafőnökök mellett pallérozódott. A Bisztró konyháját 

Söre Csaba vezeti. A fiatal séf tősgyökeres budapestiként 

Michellin csillagos étteremben volt gyakornok, majd neves 

vendéglátóhelyeken dolgozott. Édesapja Őriszentpéteren volt 

határőr sorkatona, beleszeretet az Őrségbe és itt Keserűszeren 

vett házat. A konyhafőnök most ebben a házban lakik párjával. 

– Családjaink már régebbről ismerték egymást, így nem volt 

kérdés, hogy amikor Kvasznicza Feriék séfet kerestek, jelent-

keztem. A kihívások embere vagyok, és ezt a feladatot kihívás-

nak éreztem. A konyhán szabad kezet kaptam. Az étlapunkon 

nem túl sokféle étel található, ám hetente változik. Az év min-

den szakaszában igyekszünk minőségi, helyben beszerezhető 

friss alapanyagokkal dolgozni – mondta Söre Csaba, majd el-

árulta azt is, hogy egészen kicsi gyermekkora óta szakácsnak 

készült. Célja, hogy egykor Michelin csillagos séf legyen. Jó 

úton jár. A Pajta Bisztró konyhája mára híressé vált. Az Őrség-

be érkező ínyenceknek jó szívvel lehet azt ajánlani. Itt találko-

zik az Őrség alapanyagrendszere és a modern gasztronómia 

igényessége. A díjak is nagyrészt a konyhának szólnak, hiszen 

a gasztronómiai kalauz az éttermek pontozásánál az ételekre 

fekteti a hangsúlyt. Az éttermet vezető fiatal pár hölgytagja, 

Marjai Flóra arról beszélt, hogy olyan létesítményt működtet-

nek, ahol a gasztronómia és a kultúra jól megférnek egymás 

mellett. Számos térségi nagyrendezvényhez csatlakoznak, de 

önállóan is adnak helyet népzenei előadásoknak, táncházaknak, 

dzsessz koncerteknek, irodalmi esteknek, vagy éppen borvacso-

ráknak. A bisztró mára kulturális zarándokhellyé vált. – A jö-

vőben szálláshelyeket szeretnénk kialakítani, ezzel bővítenénk 

vállalkozásunkat – mondta Marjai Flóra, aki egyébként a kony-

hán a séf mellett segédkezik és igyekszik elsajátítani a mester-

fogásokat. – Sikereinkhez nagyban hozzájárultak munkatársa-

ink is, akiknek szeretnék köszönetet mondani ezért. Reméljük, 

hogy nemcsak saját, hanem az őrségi régió hírnevét is sikerült 

öregbítenünk. Magasra került a mérce, a nívóból egy jottányit 

sem engedünk – mondta munkatársai nevében is Kvasznicza 

Ferenc. Erre garancia lehet a Kvasznicza Ferenc, Marjai Flóra, 

Söre Csaba triumvirátus elkötelezettsége a gasztronómia és a 

kultúra irányába.                                    kgy.  

Téli estén kint a téren 
karácsonyfa áll középen. 

Már csak pár éj, s itt az ünnep. 
Sétálj velem, így pihenj meg! 

 
Sült gesztenye illatában, 

forralt bornak zamatában, 
gondold át a meghalt évet, 
kezed míg kezembe téved! 

 
Hol örültél, boldog voltál, 
hol szenvedtél, viaskodtál. 

Csendben nézem fáradt arcod, 
ahogy vívod újra harcod. 

 
Megfelelni, jónak lenni, 
 elesettnek vígaszt adni, 
az Istennek elszámolni, 

álmot, valót messze vinni. 
 

( Bischofné Hesinger Katalin ) 

Szívünk karácsonyában 
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Grazba kirándultunk  

Az őriszentpéteri Művelődési 

Ház idén már negyedik alka-

lommal szervezett kulturális 

céllal kirándulást. Az évadzáró 

utazásunk karácsonyra hangoló-

dó kirándulása egy adventi vá-

sárba, Grazba vezetett. Az 50 

fős őrségi csapat a délelőtti 

órákban érkezett meg a stájer 

városba. A déli idegenvezetés 

előtt lehetőségünk volt szabad 

programként körülnézni a város-

ban, majd idegenvezető kísére-

tében megtekintettük a híres Jég 

betlehemet és a város nevezetességeit. A közös városnéző séta 

után újabb szabad barangolást tettünk. Grazban összesen 14 

helyszínen van karácsonyi vásár, más-más kínálattal, gyönyörű 

pavilonokkal. Az egyes vásár helyszínek között kisvonat közle-

kedett. Látogatásunk fő célja a hagyományos Graz-i krampusz-

felvonulás volt, mintegy 500 jelmezes részvételével. Ilyenkor a 

város főutcája hangos zenével, tűzzsonglőrökkel, krampuszlá-

nyokkal és ijesztő krampuszokkal telik meg. Hihetetlen élmény 

volt. A krampuszok a hatás fokozására a gyerekek fejébe húz-

ták a sapkát, vagy felugrottak a kordonra és a tömegből szemel-

tek ki maguknak valakit, akiknek bekenték az arcát. Gyönyörű 

város, színvonalas rendezés, nagyszerű program, remek csapat 

– ez jellemezte összességében a kirándulásunkat.  

Az Őriszentpéteri Művelődési Ház az ünnepekre készülődve 

több különböző programot kínált és tartogat még az érdeklő-

dőknek. 

December 6-án Totyogós Mikulás címmel a három év alatti 

gyermekekkel vártuk a Télapót. 

December 9-én Czikora István László 

operaénekes népszerű és gyönyörű dalla-

mokkal örvendeztette meg a közönséget. 

December 17-én 14 órától Adventi vá-

sárt szervezünk, kézműves foglalkozás-

sal és kulturális programmal. December 

23-án 18. órától kezdődik az Őriszentpé-

teri Karácsonyi koncert, melynek meg-

rendezése már több éves hagyománnyal 

bír. A szépen feldíszített nagyteremben, a 

karácsonyi fényekben, gyönyörű dallamokkal, szép énekhang-

gal varázsolják el az előadók a hallgatóságot. A műsorban köz-

reműködik az 

Őrségi Baráti 

Kar, Boldogh 

András karnagy 

vezetésével, 

valamint ifj. 

Tóth László 

zongoraművész. 

December 30-

án 17 órától 

Boglya Népze-

nei Együttes ingyenes koncertje, majd azt követően táncház.  

Az Őriszentpéterért Egyesület szervezésében szilveszteri ba-

tyus-bálra kerül sor. 

A sikeres Új év reményében az Új esztendő első napján 18 óra-

kor kezdődő közös koccintásra pedig a helyi Polgárőr Egyesü-

lettel együtt várjuk Önöket.  

Áldott, Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánunk! 

    Művelődési Ház munkatársai 

Őri Hírek 

Fejlesztés a benzinkúton 
December elején két napon keresztül átalakítási munkák foly-

tak a benzinkútnál. A kút tulajdonosa az Őrségi ÁFÉSZ. Ko-

vács Ferenc elnök a munkálatokról a következő tájékoztatást 

adta: Környezetvédelmi előírás a pisztolygőz visszavezetése a 

gépkocsi tartályából a tároló tartályba és annak monitoring 

szintű folyamatos mérése. Erre a régi benzines kútoszlopok 

nem alkalmasak, így egy 3+3 pisztolyos új kútoszlop kerül be-

állításra informatikai fejlesztéssel. A fejlesztés folytatásaként 

januárban a rendszer bővítésre kerül bankjegyes ill. bankkár-

tyás tankoló automatával, amely 0 - 24 órás kiszolgálást fog 

biztosítani mind a benzin mind a gázolaj esetében. A fejlesztést 

részben saját erő, valamint fejlesztési hitel igénybevételével 

valósítjuk meg. Az átalakítás idején okozott kellemetlensége-

kért kérjük szíves megértésüket!                    Őrségi ÁFÉSZ 

Ünnepi programok 
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Az idei nevelési évet is a szokásoknak megfelelően vidáman, 

tervekkel, elképzelésekkel telve indítottuk el, 3 csoportban. A 

legkisebbek mára már megszokták az óvodát, szívesen járnak 

ide. A középsősök vannak a legtöbben, nagy a forgalom a cso-

portban, mikor játszanak, táncolnak, jól érzik magukat. A Kati-

ca csoportban a hagyományokhoz híven elindultak a Nemzeti 

Parkos programok, túrákat is tettek, bábszínházi előadásokra is 

járnak. Az idén is békességben, jókedvben készült intézmé-

nyünk az év legszebb ünnepeire, a Mikulásra és Karácsonyra. 

Legelőször meggyújtottuk városunk 3. gyertyáját a városköz-

pontban, amire a hagyományokat követve a  nagycsoportosok 

kis műsorral készültek, majd Légrádi Zoltánné óvodapedagó-

gus meggyújtotta a gyertyát. Erika néni ebben a nevelési évben 

jubilál, 40. éve szolgálja az őrségi gyermekeket. Hagyománya-

inkhoz híven felállításra került a lelkes apukák segítségével a 

karácsonyváró nagy fánk és betlehemünk a zsibongóban. Dec-

ember 3-án tartotta az óvodai Szülői Munkaközösség hagyomá-

nyos Mikulás – bálját, ahol a nagyok és középsősök is szerepel-

tek. Az idén a rokisok színesítették a műsort. A bál bevételéből 

támogatja a szülők közössége az intézmény karácsonyi játékvá-

sárlását csoportonként 40.000,-Ft-tal, amit ezúton is nagyon 

szépen köszönünk, így sok szép ajándék kerülhet karácsonyfá-

ink alá. December 6-én érkezett meg óvodánkba a Mikulás, 

csoportról – csoportra járva látogatta meg gyermekeinket. 

2016. december 20-án lesz a karácsonyi ünnepségünk. Minden 

csoport már lázasan készül kis meglepetésekkel, versekkel, 

dalokkal. Végül szeretném megragadni az alkalmat, hogy a 

Katica Óvoda – bölcsőde gyermekei, dolgozói nevében kíván-

junk békés, boldog karácsonyi ünnepeket, és egészségben gaz-

dag új esztendőt.           Babosné Hajós M. Tünde 

 

 

Öröm 
 

Az igazi öröm csendben érkezik,  

nem harsonával, dobszóval, 

de meghitten, szelíden, mint gyermek, 

ahogy nyújtja kezét csendesen. 

 

A csendes öröm megérinti szívedet, 

nagy adomány, hogy ezt átéled. 

megnyugvás és béke kíséri útját, 

megnyitja szíved belső zárját. 

 

Jóleső, mint pici gyermek ölelése, 

mint a kedves simogató keze, 

mint tejszagú baba illata,  

mely egész lényedet átjárja. 

 

Nem sokára időzik, hiába is kéred, 

naponta nincs benne részed, 

csak ritkán lesz vendéged,  

ezért nagyon becsüld meg! 

 

                Koczor Lászlóné 

 

 

Az őriszentpéteri betlehem 

Őri Hírek 

Katica Óvoda 

 

 

 

Csodás ünnep a ka-

rácsony,  

A földre eget vará-

zsol.  

Fenyőágon gyertya 

lángja,  

Csillagot visz kis 

szobánkba. 
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Mozgalmas év a lánglovagoknál 

Őri Hírek 

 

2016-os évben teljesítették a vállalt feladatot. Összesen 15 ri-

asztás volt eddig. Ebből 5 önállóan (tűzeset, műszaki mentés, 

közúti baleset) Az utóbbinál feszítővágóval dolgoztak, mire a 

http szerkocsi kiérkezett, már a mentősök el tudták látni a ko-

csiban benn szorult sebesültet, ügyesen és gyorsan végezték a 

mentést. Július elseje óta végeznek önálló beavatkozást 

(képeink a beavató ünnepségen készültek), 3000 órát vállaltak 

évente, 15 perc vonulási idővel. Ezt a félévet teljesítettük, már 

most megvan a szükséges 1500 óra. A vonulási időt is lecsök-

kentették 8-13 percre. Havonta kapnak 100.000 Ft támogatást 

(felszerelés, irodaszer, üzemeltetés, benzin, gázolaj, beruházás, 

banki költségek). BM, OKF-től kaptunk támogatásként közel 

900 000 Ft értékben felszerelést: (légzőkészülék palackkal, 

tartalék álarc, 6 pár bevetési kesztyű, 3 pár munkakesztyű, 1 db 

mentő álarc, 1 db haboltó készülék.) Ezt pályázaton kívül kap-

tuk. Az elnyert egy millió forint pályázati összeget  - amit még 

ebben  az évben megkapunk– szintén felszerelésekre költjük. 

Amit ebből kiemelnénk (két kezelős metál rádió az IFA gépjár-

mű fecskendőbe lesz beszerelve, és 1 db EDR rádiót is. Ezek is 

fontos segítői a szakszerű gyors beavatkozásnak. Az adó 1%-

nak felajánlásából 33.878 Ft kaptunk, melyet felszerelések ki-

egészítésére fordítunk. Köszönjük a támogatást! 2 fő kisgépes 

vizsgára készül. Egyesületünkben működik egy „RÁBA VÖL-

GYE” mentőcsoport 10 fővel, aktív hozzáállással. Szakmai 

bemutatón voltunk Balatonföldváron. Hosszúperesztegen ta-

pasztalatot cseréltünk, ők is önálló beavatkozó egység. A Szlo-

vén-Magyar tűzoltó szövetség baráti találkozót szervezett, szer-

tárunk adott helyet neki. Városunk és a környék rendezvényein 

részt veszünk. A tűzoltó gyerekeket az idén is meglátogatta a 

Mikulás két krampusszal.  Szalafőn egy erdőtűz gyakorlatra 

került sor, a Katica Óvodában tűzriadó gyakorlatot tartot-

tunk,.A tűzoltóünnepséget Szombathelyen rendezték, Tűzoltó 

kiállítás nyílt Szombathelyen, mi is hozzájárultunk régi felsze-

reléssel. Őriszentpéter Város önkormányzatának megköszönöm 

a támogatást, amit működésre, rendezvényre kaptunk. IFA gép-

járműfecskendőt is felújították. Szeretném felhívni a lakosság 

figyelmét az ünnep veszélyeire! Egy percre se hagyják felügye-

let nélkül a gyertyát, csillagszórót, hiszen egy pillanat alatt a 

tűz martalékává válik egy élet munkája. Ha mégis megtörténik 

a baj, azonnal hívja a 112 –t vagy a 105-ös segélyhívót. Az 

Őrség minden kedves lakójának áldott ünnepeket, Tűzmentes 

Boldog Újévet kíván szeretettel: ÖTE Őriszentpéter 

Az Őriszentpéteri Általános Iskola alsó tagozatos épülete az 

őszi szünetben munkagépek hangjától volt zajos. A nyári felújí-

tási munkálat elhúzódott erre az időszakra, így ekkor kerülhe-

tett sor a tantermek parkettájának csiszolására és lakkozására. 

Az iskola dolgozói, diákjai segítettek a bútorzat ki-és bepakolá-

sánál. A szünetről visszaérkezve a tanulók és a pedagógusok 

boldogan vehették birtokba a felújított tantermeket. 

Az iskola diákönkormányzata (DÖK) szeptember második he-

tében alakult meg, az osztályok által delegált képviselők segít-

ségével. Elnökének Ozsváth Mózes 8. osztályos tanulót válasz-

tották meg társai. Az idei év célkitűzései között szerepel, hogy 

a hagyományos programok megtartása mellett az iskolai műso-

rok és programok szervezésében nagyobb szerepet vállaljanak 

a DÖK tagjai. A tanév első programja az őszi túra volt, ami jól 

sikerült. Megjelent a Suli Hír 5. évfolyamának 1. száma is. 

November közepén részt vettünk a Megyei Diákönkormányzat 

ülésén. A téli szünet előtt Retro Suli-bulit szervezünk a Műve-

lődési Házban, ahol a 80-as, 90-es évek slágereire szórakozhat-

nak diákjaink. Az idei tanévre tervezett programjaink közül 

több a második félévre maradt, de hagyományainknak megfele-

lően igyekszünk megvalósítani tervezett programjainkat. 

A 2016-2017-es tanévben a hetedik és a nyolcadik osztály heti 

1-1 órában német előkészítő nyelvoktatásban vesz részt. A tan-

órák alapvető célja, hogy bővüljön a diákok célnyelvi országok 

kultúrája iránti ismerete, valamint hatékonyan tudják szóbeli 

kommunikációban alkalmazni a megtanult beszédfordulatokat, 

nyelvtani formákat. A tanórákon a diákokkal az Országos né-

met nyelvi versenyre is aktívan készülünk, hogy minél eredmé-

nyesebben tudjanak helytállni a megmérettetésen. 

November havában több háziversenyen is részt vehettek tanu-

Általános Iskola 
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lóink: 

-November 2. hetében adtak számot informatika tudásukról 

diákjaink. Az országos „Hódítsd meg a biteket” online rendezé-

sű versenyen 168 iskola, közel húszezer diákja  vett részt. Isko-

lánk tanulói  benjamin és kadét kategóriában indultak.  A leg-

jobb húsz közé idén nem került be diákunk. 

- Iskolánk 2016. november 11-én rendezte meg a népszerű Zrí-

nyi Ilona Matematikaverseny iskolai  fordulóját, melyen több, 

mint 50 tanuló vett részt. A házi verseny első három helyezettje 

jut tovább a Szentgotthárdon februárban megrendezésre kerülő 

megyei fordulóba. 

-A Varga Tamás országos matematika verseny megyei forduló-

ján is több tanuló képviseli iskolánkat. 

- A 20. jubileumi Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyes-

írási verseny megyei fordulójába osztályonként egy-egy tanuló 

jutott be iskolánkból. 

Novemberben a 7. és 8. osztályos tanulók Szombathelyen Pá-

lyaválasztási Vásáron vehettek részt. A megye középiskolái 

mutatkoztak be, pedagógusaikkal, diákjaikkal is beszélgethet-

tek tanítványaink. A kollégiumi elhelyezésekről is felvilágosí-

tással szolgáltak. 

Hagyománnyá vált iskolánkban az Advent projekt megrendezé-

se. Az adventi hétvégeken tanulóink, az erre az alkalomra felál-

lított szabadtéri színpadon műsort adtak. Első alkalommal a 

felső tagozatosok, a második alkalommal az alsó tagozatosok 

szerepeltek. Az idén is sor került az Adventi vásárra, melyen az 

itt befolyt összegből a Szülői Szervezet támogatja az iskola 

rendezvényeit. Karácsonyi műsorunk december 16-án lesz a 

Művelődési Házban. 

 A „Válts egy csokit mosolyra!” elnevezésű felhívásra, - melyet 

a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács szervezett-iskolánk tanulói is 

összefogtak. Az állami gondoskodásban és gyermekotthonok-

ban élő társaik számára felajánlott édességeket eljuttatjuk a 

rászorulóknak. 

Az Őriszentpéteri Általános Iskola dolgozói és tanulói nevében 

a következő idézettel szeretnék Békés, boldog ünnepeket kí-

vánni: 

A megyei II. osztály körmendi csoportjában kapott besorolást 

labdarúgó csapatunk a 2016/2017-es bajnokságban. A mezőny 

12 csapattal indult augusztus 21-én. A háromszor 11 mérkőzés-

ből álló bajnoki menetelés második körében vagyunk, most jött 

el a téli pihenő ideje. A csoportban hat-hét azonos képességű 

csapat szerepel, egymás ellen háromszor játszunk, aki a végső 

győzelmet ebben a formában megszerzi, az azt meg is érdemli. 

Együttesünk jelenleg a sűrű élmezőnyben a 7. helyen áll, a do-

bogótól 5, a listavezetőtől 10 pontra leszakadva csupán. Ez a 

hátralévő 17 mérkőzés tükrében nem nagy, behozható hátrány. 

A 16 lejátszott mérkőzésből 8-at megnyertünk, 5-ször kikap-

tunk és 3-at döntetlenre adtunk. Az 5 vereség érdekessége, 

hogy minden esetben csupán 1 góllal kaptunk ki, ami sokszor 

külső tényezőknek is volt köszönhető. Legnagyobb skalpunk a 

listavezető Viszák utolsó fordulóban történt legyőzése, amely 

találkozót, pályánk használhatatlansága miatt a szentgotthárdi 

műfüvön játszottuk le. Ehhez jobban alkalmazkodtunk és fél 

tucat góllal küldtük téli pihe-

nőre az őszi bajnokot. Büsz-

kék vagyunk arra is, hogy a jó 

erőkből álló és a táblázaton 

jelenleg előttünk álló Kör-

mendi Téglagyár együttesétől 

már 6 pontot elvettünk. Hazai 

pályán 15, idegenben 12 pon-

tot szereztünk. Az eddig leját-

szott mérkőzésen 44 alkalom-

mal találtunk be az ellenfél 

kapujába, védelmünk 24-szer 

kapitulált. Házi gólkirályunk 

Szép Barnabás (képünkön) 9 

találattal, tőle egy góllal ma-

radt el a pontrúgások specia-

listája, Sály Károly. Az elmúlt 

évekkel ellentétben a most folyó pontvadászatban minden csa-

pat méltó ellenfelei vagyunk, mindenkivel szemben vannak 

győzelmi esélyeink.  Az eredményes szereplésnek köszönhető-

en szurkolóink is  visszatértek, nem csak hazai pályán, de ide-

genbe is rengetegen elkísérnek bennünket. Tervben van a csa-

pat megerősítése az eredményesebb szereplés érdekében.  

Utánpótlás gárdánk a 11. helyen áll, melynek oka, hogy a játé-

kosaink jelenleg az alsó korhatárhoz állnak közelebb. Célunk 

egyben tartani őket a jövőbeni eredményesebb szereplésért. A 

téli pihenőt követően komoly alapozást tervezünk, hogy a már-

ciusi rajtra megfelelő formában legyünk. Ez azért is fontos, 

mert nem akármilyen rangadóval kezdődik a tavasz, a Bajánse-

nye csapatát fogadjuk.           Németh Imre — Kálmán György 

Őri Hírek 

„ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Úgy igazi az ünnep, ha a 

lelkükben él, 

  Legalább egy napig az ember 

csakis jót remél 

  Valós, igaz szívből jövő 

mondatok 

  Mindenhol szeretetet rejte-

nek az ablakok.” 

Őri sport 
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Őri Hírek 

 

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk  

partnereinknek, vásárlóinknak, vendégeinknek! 

Hársfa Fogadó 

Őriszentpéter 

FE-ZO 8. sz. diszkont Őriszentpéter 

Pajta Bisztró Őriszentpéter, Templomszer AVIA Benzinkút Őriszentpéter 

VIRÁG—ZÖLDSÉG—GYÜMÖLCS  Kemenes Kert Kft. 


