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Jubileumi Vásár
Az idén 35. alkalommal került megrendezésre az Őrségi Vásár, a térség legnagyobb és leglátogatottabb hagyományőrző rendezvénye. A Prém Jenő által vezetett
Őrségi Baráti Kör 1981. június 26-án indította az útjára a rendezvényt, amelyet
akkor még Őrségi Napoknak neveztek. Azért hívták így, mert szinte valamennyi
őrségi településen jelen volt az esemény. Nos, az idei vásárt nyugodtan nevezhetnénk ismét „napoknak”, hiszen a kezdetekkor fordult elő, hogy ilyen sok község
csatlakozott a programokhoz. Több mint fél tucat helyen nyíltak kiállítások, voltak
előadások koncertek,
túrák. Őriszentpéter
2005. július 1-én kapott városi címet, ezért
a városi rangra való
emelkedés 10 éves
évfordulóját is most
ünnepelték. V. Németh Zsolt államtitkár
vásárnyitó ünnepi beszédében egy mindig
csillogó különleges
gyöngyszemnek nevezte az Őrségi Vásárt, és egyebek mellett arról is beszélt, hogy a Hungarikum
Bizottság legutóbbi ülésén egyedülálló nemzeti értékké nyilvánították az őrségi
tájegység szeres településszerkezetét, és a szalafői műemlékegyüttest. A dupla jubileum alkalmából ennél örömtelibb hírt nem is kaphattak volna a régióban élők. A
művelődési házban a „Múlt és jelen értékei Őriszentpéteren. Értékőrzők, értékteremtők szülővárosunkban” címmel nyílt város-és vásártörténeti kiállítás az ünnep
alkalmából. A tárlatot
Dr. Tisza Edit a Vas
megyei Kormányhivatal igazgatója nyitotta
meg. A várossá válás
10 éves évfordulója
kapcsán elmondta,
hogy az állam ezzel is
elismerte Őriszentpéternek a térségben
betöltött vezető szerepét, és nem véletlen,
hogy nemrégiben itt
nyitottak kormányablakot. Az igazgatónő a kiállítási anyag ismertetésekor megemlékezett a város díszpolgárainak, - Szikszay Edit, Palatkás József, Prém Jenő – életútjáról, és Gellért Károly szobrászművészről. Elmondta, hogy ők aranybetűkkel
írták be magukat a város és a régió történetében. Horváth János festőművész kiállítását is ekkor nyitották meg az intézmény klubjában.
(folytatás 2.o.)
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Az 1972 óta az Őrségben, Szalafőn élő művész munkásságát és
életútját tanítványa és kollégája, Tóth László művésztanár, önkormányzati képviselő méltatta. A vásárban mintegy 250 árus
kínálta portékáit, akiknek
fele kézműves volt, akik az
ország másik szegletéből is
érkeztek szép számmal. A
tradicionális kézműves termékek mellett szinte mindent lehetett kapni. A gasztronómiai kínálat is széles
volt. A visszatérő kézművesek és vendégek egybehangzóan állították, hogy az ország három legnagyobb
vására közé tartozik az őrségi kirakodás. Őr Zoltán
polgármester
elmondta,
hogy az idei rendezvény az
egyik legsikeresebb volt a
vásárok eddigi történetében. A látogatók és a vásározók általános véleménye szerint szervezettség és rendezettség jellemezte,
és ez hasonlított legjobban a régi vásárokhoz, az Őrségi Napokhoz. Mindez köszönhető annak, hogy az esemény szervezésében a döntéshozók és a végrehajtók munkája végig összhangban volt. A látogatási csúcs vasárnap délután tetőzött, majd

kora este a Balkán Fanatik teltházas fellépése után a 35. Őrségi
Vásárra a 36. éves Karthagó együttes egy fergeteges koncerttel
tette fel a koronát. A polgármester arról is szólt, hogy a várossá
válás 10 éves évfordulójáról
is a vásáron emlékeztek
meg. A városi rangra emelkedés mögött annak a térségi küldetésnek a felvállalása
állt, hogy az Őrség lakossága hozzáférjen a városi
státuszhoz köthető többletszolgáltatásokhoz. Más térségek ezt már régóta élvezik, és természetesnek tartják. A 10 éves jubileum
megünneplése ezért inkább
a funkciókban, a többlet
tartalomban nyilvánult meg,
és volt gazdag a kulturális
és szórakoztató program
mindhárom napon, minden helyszínen. A szombat esti tűzijáték, amely új eleme volt a programnak, ugyancsak nagy sikert
aratott. Természetesen az idén is tapasztaltak olyan dolgokat,
amelyeket a jövőben fel lehet használni a rendezvény színvonalának emeléséhez. Soha rosszabb Őrségi Vásárt és városi születésnapot.
Kálmán György

Önkormányzatunk háza-tájáról
Elkészült és a képviselőtestület tárgyalta, majd elfogadta a város önkormányzatának 2014-2019-es időszakra vonatkozó gazdasági programját. A ciklustervet Őr Zoltán polgármester terjesztette a grémium elé. A kisváros a 22 települést tömörítő
Őrségi Kistérség központja, a Körmendi Járás része, közigazgatási központ, járási kirendeltséggel és kormányablakkal.
Közös önkormányzati hivatalát 13 település hozta létre. A település munkanélküliségi mutatói az országos átlagnál jobbak, a
megyeinél valamivel gyengébbek. Mikro-vállalkozások és zömében egyéni vállalkozók képezik a vállalkozói réteget. Nagyobb vállalkozások letelepedését az alacsony népességszám, a
szakképzet munkaerő hiánya és a természetvédelmi oltalom
alatt állás sem segíti. A térség turisztikai imázsa viszont lehetőséget teremt pótlólagos jövedelemszerzésre. A város önkormányzatának költségvetési gazdálkodása egészen a 2012-es
adósságkonszolidációig kényszerpályán mozgott. Addig évi 25
millió forint adósságteher rakódott a büdzsére, amely komoly
teher egy 350-400 milliós költségvetésű önkormányzatnak. A
jelentős pénzügyi nehézségek ellenére az előző ciklus gazdasági programja sikeresnek értékelhető. A helyzetértékelést követően a polgármester a fejlesztési elképzelésekről és programokról tartott tájékoztatót. A jelen gazdasági ciklus programja észszerű kompromisszumok felvállalásával készült. Prioritást élvez a városközponti, gazdasági, közösségi és kulturális infrastruktúra fejlesztése. Ennek legfontosabb eleme a település
emblematikus épületének, a sárga háznak a felújítása, és ott egy
vállalkozói, kereskedelmi és közösségi funkció elhelyezése.
Ehhez tartozik még a városközpontban telepítendő vásári, kulturális és rendezvény infrastruktúra. Ez konkrétan fedett szabadtéri színpad és környezetének kiépítését jelenti, amely fedett
vásárcsarnokként és rendezvénytérként is működne. A turisztikai és közösségi célú fejlesztések kategóriájában a legfonto-

sabb az állandó Vadászati Kiállítás letelepítése szerepel az első
helyen. Itt került tervezésre a parkerdő rehabilitációja, turista
utak kialakítása és a turisztikai rendezvények szervezése. Az
elmúlt időszak napelemes beruházásainak sikerein felbuzdulva
az energetikai fejlesztéseket is szeretnék folytatni. Ezen belül
napelem erőmű beruházás, közvilágítás korszerűsítés és az önkormányzati épületek energetikai fejlesztése jöhet szóba. A
kommunális és infrastruktúra fejlesztések a szeri utak felújításában és a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésében merülnének ki. Az önkormányzat szeretné bővíteni a lakóhely kapacitását. Ennek egyik eleme lehet a Fecskeház projekt, amellyel a
fiatalok letelepedését segítenék önkormányzati társasházzal,
valamint új építési telkek kijelölése. A város gazdasági ciklusterve tartalmazza még egyebek mellett a komfortosságot és
biztonságot szolgáló elképzeléseket, egészségügyi ellátást segítő intézkedéseket.
A nemrégiben megalakult Értéktár Bizottság első alkalommal
öt dolgot tartott támogathatónak, és javasolta azok értéktárba
vételét. A nemzeti értéktárba javasolják felvenni az Árpád kori
templomot azzal a téglaégetővel együtt, amelyben a templom
erőddé alakításához készítették az építőanyagot. Ide kerülne
még a szeres településszerkezet, valamint az Őrségi Nemzeti
Park muraközi lóállománya. Helyi értéknek szánják a református templomot és a csörgőalma gyümölcsöskertet. Az Értéktár
Bizottság több őrségi településsel összefogva a régióra jellemző értékek összegyűjtését is tervezik. Vizsgáljak annak módszertanát is, hogy hogyan lehetne a helyi értékek kutatását eredményesen folytatni.
A nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdetett meg a 2015ös évi költségvetés terhére a gyermekétkeztetés feltételeit javító
fejlesztések támogatására. A pályázati kiírás értelmében lehető-
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ség nyílik az önkormányzati fenntartású, gyermekétkeztetést
szolgáló létesítmények – főzőkonyha, befejező-konyha, melegítő-tálaló konyha és egyéb kiszolgáló helyiségek – létrehozására, felújítására, bővítésére. Őriszentpéter város önkormányzata a pályázati feltételeknek megfelelően a már működő Őriszentpéteri Katica Egységes Óvoda-bölcsőde épületében található konyha, valamint a hozzátartozó étkező alapterületének
bővítésére (új kiszolgáló helyiségek, étkező létrehozása), infrastrukturális eszközök beszerzésére nyújtott be pályázatot. A
most működő konyha alapterülete kicsi, a kiszolgáló helyiségekre is ráfér a felújítás és a bővítés, valamint az étkező területét is meg kell növelni. A támogatás nettó összege valamivel
meghaladja a 29 millió forintot. A 26 milliós támogatási összeg
és az 5 %-os önrész mellett az önkormányzatnak 3 millió forintot még hozzá kell tennie a beruházáshoz, mivel öltöző rész és
zuhanyzó a pályázatból nem támogatható. A fejlesztés közel 8
segítő szolgálat. A kormányablak egy újabb mérföldkő, amelymilliós eszközbeszerzést is tartalmaz.
lyel Őriszentpéter városi küldetése és központi szerepe elismeAz önkormányzatokért és az államháztartásért felelős miniszter
résre és megerősítésre kerül. A kormányablak nélkülözhetetlen
közösen hirdettek pályázatot, önkormányzati feladatellátást
jelentőséggel bír a vidékpolitikában, és egyben a vidék megerőszolgáló fejlesztések támogatására. A kiírás értelmében saját
södésének és felzárkózásának elengedhetetlen kelléke. Dr.
tulajdonú belterületi utak, járdák és hidak felújítására van leBaltay Tímea, a kormányablakokért felelős helyettes államtithetőség. A városban a Galambszeri útszakasz felújítása vált
kár avatóbeszédében kiemelte, hogy a kormányablakokban
égetően szükségessé, valamint a városközpont járdahálózatára
jelenleg több mint háromszáz ügytípust intézhetnek az államis ráfér a felújítás. Ennek orvoslására a testület 15 millió forinpolgárok. Ez a szám várhatóan májusban még negyvennel bőtos fejlesztési összegre pályázott, amelyből 2.250 ezer a saját
vül. Fontosnak nevezte az on-line ügyintézés mellett a szeméforrás.
lyes kapcsolatot is az ügyfelekkel. Erre szolgálnak a kormányElkezdődött az önkormányzat stratégiai céljainak megvalósítá- ablakok. Az őriszentpéteri a 103. ilyen intézmény, amely az
sa érdekében az ingatlanok vásárlása és ezzel az önkormányzati idén nyílt, és még közel háromszáz megnyitását tervezik. Az
vagyon gyarapítása. Két ingatlant is vásárolt a város az elmúlt ünnepi köszöntők elhangzását követően a történelmi egyházak
időben. Az egyik a Kovácsszeren lévő egykori óvodai konyha, képviselői megáldották az intézményt, majd Dr. Baltay Tímea,
amelyben a FIKSZ Kft. Varrodája működött, a másik pedig a Harangozó Bertalan, Őr Zoltán és Gombásné Nardai Ibolya
város központjában lévő egykori ÁFÉSZ sírkőüzem és a hozzá- járási hivatalvezető közösen átvágták a nemzeti színű szalagot,
tartozó 1900 négyzetméteres terület. Az ingatlanok hasznosítá- és hivatalosan átadták az őriszentpéteri kormányablakot.
Kálmán György
sáról a közeljövőben döntenek.
Önkormányzati - INFO

XXI. századi ügyintézés

Gyémántos város

Kormányablakot avattak május közepén Őriszentpéteren. Az
intézményt az egykori okmányiroda épületéből alakították ki.
Harangozó Bertalan kormánymegbízott az átadó ünnepségen
köszöntőjében elmondta, hogy különleges és szimbolikus helyén az országnak avatnak most kormányablakot. Az Őrség az
ezeréves történelme, a hagyományai és a természethez való
viszonya miatt szimbólum, és egyben a megújuló vidék jelképe. A régió a magyar vidékben rejlő értékek megtestesítője, ám
egyben megmutatja a dunántúli aprófalvas települések minden
gondját és problémáját. Az elöregedést, a kiürülő intézményeket, a nehézkes közlekedést és az elérhetetlen szolgáltatásokat.
Azt, hogy most egy huszonegyedik századi intézményt nyitnak
meg itt, egyben üzenet az itt élők számára, hogy ők is teljes
jogú állampolgárok. A kormányablak létrehozásának célja az
volt, hogy az emberek a lakóhelyükhöz minél közelebb egyszerűen és gyorsan tudják intézni a hivatalos ügyeiket. Ezeket az
integrált ügyfélszolgálati pontokat mindenki igénybe veheti. Őr
Zoltán, Őriszentpéter polgármestere arról beszélt, hogy régebben az őrségi embereknek, ha hivatalos ügyet intéztek, bizony
sokat kellett utazniuk, és szinte egész napjukat igénybe vette
az. Szerencsére ez a helyzet mára igencsak megváltozott. A
városi státusz hozadékaként először okmányirodát alakítottak
ki a településen, majd a polgármesteri hivatal épületének felújításával létrejött egy komplett kistérségi közigazgatási központ,
ahová beköltözött a többcélú kistérségi társulás munkaszervezete, a foglalkoztatási információs pont és a szociális és család-

Újabb kitüntető címre lehetnek büszkék Őriszentpéteren. A
városmarketing tevékenységért gyémánt elismerést kapott a
város. A Magyar Marketing Szövetség az idén először hirdetett
Országos Városmarketing Díjat, amelynek most Bük és Kőszeg
mellett Őriszentpéter is a tulajdonosa lett. A kiírás célja az volt,
hogy felhívja a figyelmet a városok fejlesztésében egyre fontosabbá váló marketingtevékenységre. A sikeres és hatékony
marketing megoldásokat díjazták. Őr Zoltán polgármester elmondta, hogy a 2014-ben 34. alkalommal megrendezett Őrségi
Vásárral pályáztak a díjra. Ezer programfüzetet, 5 ezer szórólapot, plakátot, molinót készíttettek, amelyekhez új logót és dizájnelemeket terveztettek. A vásárt évente 15-20 ezren látogatják, országosan ismert esemény.
K.Gy.
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Őriszentpéteren ünnepeltek a Körmendi Járás pedagógusai
A pedagógusnap alkalmából Őriszentpéteren ünnepeltek az idén
a körmendi járás tanárai, tanítói és óvodapedagógusai. Az ünnepséget június 9-én a kisváros művelődési házában bonyolították le. A vendégeket a tankerület vezetője Farkas Tiborné köszöntötte. Az esemény szónoka Őr Zoltán, Őriszentpéter polgármestere volt, aki a következőket mondta az ünnep alkalmából:
Kedves Ünnepeltek! Nagyon sok szeretettel köszöntöm és tisztelettel üdvözlöm Önöket Őriszentpéteren, az Őrség
fővárosában! Mindjárt az elején két oktatási témájú, helyi
vonatkozású legre szeretném szíves figyelmüket ráirányítani,
melyek mindegyike más-más perspektívában áll összefüggésben
az oktatással és az Önök munkájával. Az első ilyen érdekes leg
az, hogy Őriszentpéter Magyarország második legkisebb
városa, tehát az 1197 fős lakosságszámával ízig-vérig
kistelepülésnek számít. Kistelepülésként pedig talán még inkább
átérezzük azt, hogy milyen rendkívüli szerencse, mekkora
kiváltság és milyen óriási gazdagság forrása, hogy van óvodánk
és iskolánk is, hiszen a két intézmény a település életének minden egyes rezdülését átszövi, színesíti és gazdagítja. Mondják,
ahol van iskola és óvoda, ott van élet, ott van jövő - és ez

tényleg így van. Helyi és nemzeti ünnepeink, társadalmi
eseményeink elképzelhetetlenek az óvodások és iskolások
jelenléte nélkül, hiszen nemcsak tartalmilag hiányoznának a
programokból, de minőségileg is komoly húzóerőnek számítanak. Sőt, még ennél is többet jelentenek. Mert amikor március
15-e alkalmából az emlékműnél meglátjuk az óvodásainkat a kis
zászlócskáikkal, melyeket óvatosan helyeznek el a koszorúk
mellé, vagy amikor egy kulturális bemutatón a diákok tudásukkal és tehetségükkel kápráztatnak el bennünket, akkor a pillanat
nem csak melegséggel járja át a szívünket, de újra érezzük, hogy
rend van a világegyetemben, amely megerősítésre mind gyakrabban van szükségünk. A második ilyen leg már egészen közvetlen összefüggésben áll az oktatás kérdésével. 2007-ben ugyanis az országos felsőoktatási felvételi ranglista élén az
Őriszentpéteri Kistérség szerepelt. Ez azt jelentette, hogy arányaiban innen felvételiztek a legtöbben sikeresen a különböző
főiskolákra, egyetemekre. Ennek az eredménynek pedig egészen
biztosan két olvasata kell, hogy legyen. Az első, mindenki
számára nyilvánvaló értelmezés szerint a 2007-es évfolyamok
diákjai és az akkor felvételizők, nagyon okosak, ügyesek, jól
felkészültek voltak, jól választottak és jól mérték fel az erejüket.
A második megközelítés szerint – ami sajnos már nem mindenki

számára egyértelmű – a diákokat felkészítő iskolák is egészen
kiváló munkát végeztek. A helyi általános iskolákban megszerzett tudás sziklaszilárd alapot teremtett ahhoz a nagyszerű építő
munkához, amelyet a járás, a megye és a térség középiskoláiban
csiszoltak és tökéletesítettek tovább. Teljesen igazságosak persze
akkor leszünk, ha az óvodákat sem felejtjük ki a sorból, hiszen
az a bizonyos építő munka már ott elkezdődött. Mindkét bemutatott példának egyébként egy és ugyanaz a tanulsága, és ez talán
a legfontosabb megállapítás. Az intézmény mögött ugyanis mindig ott az ember, és a számok és a sikerek mögött is mindig ott
van az ember, ott van az a pedagógus, akinek mindez köszönhető. A mai nap annak az ünnepe, hogy tudjuk és elismerjük,
hogy a március 15-ei ünnepségek megható pillanatai, a kulturális programok szemet kápráztató és lelket melengető produkciói, és a sok nagyszerű tehetség kibontakozása mögött az
Önök munkáját kell értékelni. Vagy amikor a legjobb felvételi
arányt érjük el, az szintén Önöket dicséri. De akkor is, amikor
valami nem úgy sikerül gyermekeink életében, ahogy azt
várnánk, akkor is tudjuk és tudnunk kell, hogy Önök egészen
biztosan mindent megpróbáltak, amire lehetőségeikből futotta.
Milyen a jó pedagógus? – tesszük fel gyakran a furfangos
kérdést, és talán megpróbálunk rá valamilyen definíciót is megfogalmazni, ahogy azt tanultuk Önöktől annak idején. Aztán
sikerül nagy nehezen felállítani egy szép, de kissé homályos és
ellentmondásos ismérvet, valami ilyet: Az óvodapedagógus
játékos formában, kedvességgel, szeretettel nevel, eszköztárából
nem hiányozhat a mosoly éppen úgy, ahogy a több-kevesebb
szigor sem. A tanító és a tanár pedig legyen megértő, bizonyos
határok között megbocsájtó. Követeljen, de azért ne túl sokat.
Csak amennyit teljesíteni tudunk. De azért hozza ki belőlünk a
maximumot! Hogy lehet ennyi elvárásnak egyszerre mind megfelelni és milyen is tényleg a jó pedagógus? Hát úgy, ahogy ezt
Önök teszik, kedves pedagógusok nap, mint nap és olyan a jó
pedagógus, amilyen Önök. Hiszen minden kritika ellenére tudjuk, hogy jelesre vizsgáznak és munkájukat, hivatásukat magas
színvonalon teljesítik.
.
A 2007-es példa pedig még arra is rávilágít, hogy a szülő mellett a pedagógus a legszerényebb és legönzetlenebb ember,
hiszen nem csak megengedi, de még büszkeséggel is tölti el,
amikor azokat a sikereket, azokat a bizonyos babérokat mások,
a tanítványok aratják le. A szülő és a pedagógus szerepe
egyébként érezhetően nagyon közel áll egymáshoz sok tekintetben, amely ugyancsak jelentősen növeli a szakma képviselői
iránti megbecsülésünket. A pedagógus a tudásunk, minőségeink,
értékeink és erkölcseink kérlelhetetlen őre és fejlesztője, akár
csak szüleink. Gimnáziumi osztályfőnököm - aki irodalomtanár a ballagáson valamennyiünktől egy-egy verssel búcsúzott el.
Talán nem véletlen, hogy az én tarisznyámba Kosztolányi
Dezső: Lásd, kisfiam, ezt mind neked adom most c. versének egy
részletét tartalmazó papirkát csomagolt útravalóul, s talán az
sem véletlen, hogy - óvón és féltőn - a vers drámai, az élet rideg
kegyetlenségére leginkább utaló sorait ebben nem szerepeltette.
Helyette ezzel a strófával fejezte be: „Iker ajándékot veszel
örökbe, oly ember-ízű és oly felemás, de ember adta, nem telt
néki többre, eget ne vívj, mély kutakat ne áss!” - amelyet oly
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sokszor felidézek magamban, és amely mindannyiszor meghatottsággal tölt el, de minden új naphoz erőt és tartást ad.
Mindannyian tanítványok vagyunk és mindannyian tanítványok
is maradunk. Valakinek a tanítványai. Mert amikor arról beszélünk, hogy ezer szállal kötődünk hajdani iskolánkhoz, akkor
tulajdonképpen egykori tanárainkra, nevelőinkre, óvó nénikre,
dadákra gondolunk nagyon nagy szeretettel és tisztelettel.
Néhányukra pedig egészen elevenen emlékezünk, mintha csak
tegnap ültünk volna az iskolapadban. Talán ezért van az is,
hogy amikor már a gyermekünket kísérjük az iskolába és egy
tanévnyitó alkalmából egyszer csak megszólal a tanórára hívó
csengő, akkor még mindig libabőrösek leszünk. Mert mindannyian tanítványok vagyunk, mert mindannyian tanítványok
maradunk örökre.
.
Kedves Pedagógusok! Tudjuk, látjuk, értjük és tiszteljük
munkájuk összetettségét, bonyolultságát, szépségét és keservét.
A szépségeket igyekszünk felidézni, a keserveket pedig az Őrség
szépségével, fesztelenségével és békéjével, valamint a gyermekek műsorával megpróbáljuk oldani és feledtetni, hogy az ünnepet még ünnepibbé, meghittebbé, talán emberibbé tegyük az
alkalom tiszteletére. Szép Pedagógus Napot kívánok Őriszentpéteren!
A köszöntő után elismerések átadására került sor. Az ünnepséget az őriszentpéteri általános iskolások színesítették műsorukkal. Mihály Sára verssel, Tornay Nóra vasi népdalcsokorral
köszöntötte a pedagógusokat. Nagy sikere volt a KulinaFerincz Edina által vezetett iskolai énekkarnak, akik „Egy tanár
álma” címmel zenés összeállítást adtak elő. A pedagógusnap
résztvevőit Őriszentpéter város önkormányzata vendégül látta
az ünnepséget követően.
kgy.

Vendégek a keleti végekről
Kelet-Magyarország hat megyéjének településeiről érkeztek
vendégek nemrégiben az Őrségbe. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának háttérintézményeként működő Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) Hajdú-Bihar megyei Irodájának szervezésében polgármesterek, alpolgármesterek, önkormányzati tisztségviselők és civil szervezetek képviselőinek egy csoportja
látogatott a régióba azzal a céllal, hogy eszmét cseréljenek
azokkal, akik itt hasonló pozíciót töltenek be, és hasonló feladatot látnak el. Jantyik Zsolt, a debreceni művelődési központ
vezetője, Derecske város alpolgármestere, az NMI szaktanács-
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adója elmondta, hogy a kirándulásokat „Látónapnak” nevezték
el, melyeknek a célja, hogy megismerhessék más tájegységek
életét, az ottani gondokat, problémákat és az azok megoldására
készült terveket. A vendégek az első napon Sülyi Péterrel az
Őri Alapítvány vezetőjével találkoztak, aki az alapítvány munkájáról számolt be. Természetesen szóba kerültek az általuk
rendezett, ma már országosan ismert fesztiválok, - a Virágzás
Napjai és a Hétrétország Köztivál – is. A második nap a helyi
polgármesterekkel, civil szervezetek képviselőivel és gazdasági
szakemberekkel is randevúztak a látogatók. A közös fórumon
először Őr Zoltán Őriszentpéter város polgármestere településfejlesztési és térségfejlesztési gondolatokat osztott meg a hallgatósággal. Őriszentpéter a 10 évvel ezelőtti várossá válással
felismerte és felvállalta azt a térségi küldetését, hogy ennek a
kistérségnek, amely 6500 fő összlakosságot számlál, legyen
egy olyan városai ranggal bíró települése ahol a térség lakossága, hozzáfér azokhoz a városi funkciókhoz, többletszolgáltatásokhoz és lehetőségekhez, amelyekkel más térségek rendelkeznek. Okmányiroda már régóta van, kormányablak nemrégiben
nyílt a városban. Az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatalhoz 13 település tartozik. Ma már az embereknek nem kell
messze menniük ügyeik intézése miatt. Ez azért is szerencsés,
mert nehézkes a régióban közösségi közlekedés. A kisváros
munkanélküliségi mutatói jobbak az országos átlagnál, de
gyengébbek a megyeinél. Az elmúlt időszakban a helyi térségfejlesztési szervezet, az Őrség Határok Nélkül Egyesület, munkájának eredményeképpen három kistérségbe, köztük az őrsé-

gibe is, közel 1,3 milliárd forintnyi fejlesztés érkezett. A polgármester büszkén említette meg egyebek mellett a két éve
működő termelői piacot, és az önkormányzat nagyrendezvényeit, mint az Őrségi Vásár, vagy éppen a Tökfesztivál. Kevy
Albert az Őrségi Nemzeti Park osztályvezetője az őrség történetéről, a határon átnyúló programokról és az összefogás erejéről beszélt. Megemlítette még a nemzeti park kezdeményezésére létrehozott „Nemzeti parki termék” védjegyet, amelyet az
arra érdemes helyi termelőknek és kézművesek ítélnek oda.
Lugosi Arnold, az Őrség talán legismertebb községének, a Pityer szeri műemlék együttesről híressé vált Szalafőnek a polgármestere a turizmust, mint az őrségiek kitörési lehetőségét
ecsetelte. Albert Attila, Magyarszombatfa polgármestere a 700
éves magyarszombatfai fazekasságról mesélt, amely tavaly
került fel a szellemi örökség listájára. Jantyik Zsolt a vendégek
részéről megköszönte a helyiek mindenre kiterjedő beszámolóját, majd elmondta, hogy sokuk számára nem teljesen ismeretlen a vidék, civilként sokan megfordultak már itt. Tar község
polgármestere, Turopoli Zsolt, például korábban a „Tarsenál”
névre keresztelt futballcsapatával, több alkalommal is részt vett
a szalafői ROTTO Kupán.
K.Gy.
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Szentpéteri Esték

Tíz évvel ezelőtt, 2005. július 1-én kapott városi rangot Őriszentpéter. A jubileum alkalmából hagyományteremtő szándékkal egy új eseménysorozatot indított útjára az önkormányzat. A „Szentpéteri Esték” elnevezésű rendezvénnyel a várossá
válás évfordulójáról emlékeztek meg július 10-én pénteken 17
órától. Az este tartalmi elemeit úgy válogatták össze, hogy az a
helybéliek ízlésvilágát maximális mértékben ki tudja szolgálni.
Gasztronómia, szerek közötti vetélkedés és kulturális program
szerepelt az este kínálatában. Öt szer hét csapata nevezett a
vetélkedésre. A kovácsszeriek és az égésszeriek két-két gárdával képviseltették magukat, és ott voltak még az alszeriek, a

mokhoz. A legnépszerűbb szám a kötélhúzás volt, de az összes
többi is igazi kihívást jelentett. Nem kis feladat volt a Zala patak medréből igában vizet felhordani, zsákban futni, (ugrálni),
vagy éppen facsavarokat időre becsavarozni. A tizenegyes rúgó

Első Szentpéteri Esték egy alpolgármester szemszögéből.
Ülök a számítógépem előtt és elgondolom, hogy írni kellene
pár sort a pénteki jól sikerült rendezvényről. Azt mondják,
hogy kisebb helyeken jobbak rendezvények mert összetartóbbak az emberek, hajlamosak vagyunk ezt elfogadni, beletörődni, de most sikerült megcáfolni. Jó volt pénteken Őriszentpéterinek lenni. Sok Őriszentpéterit látni egyik legszebb közösségi
helyünkön a parkban, 7 csapatot a pályán. Nagyon jó, hogy
városunk derékhada a fiataljaink szívesen fogadták a meghívást, csapatok alakultak, későbbiekben elérhetjük a bűvös 10-es
csapatszámot is. Eljöttek a szeriek nagyszülők, gyerekek, barátok, szurkolni, kicsit beszélgetni egymással. Nem a szerek száma szerinti részvétel a fontos, csak a közös játék, a közös örömünk, ami egyik legszebb dolog az életünkben, minta a gyerekeknek. Jó volt látni, amint a verseny végeztével, próbálgatták
ők is az ügyességüket, erejüket. Ha lenne elég jelentkező 3-4
versenyszámot nekik is ki lehet találni a követező az augusztusi
második Szentpéteri Estékre. Így lesz egyszer majd hagyomány, igény arra, hogy nyaranta töltsünk el egymás társaságában pár kellemes órát egy-egy zenés estet. Évente kétszer júliusban és augusztusban szeretnénk találkozni a szeriekkel. Programot közös időtöltést kínálni a helyieknek és az idelátogató
vendégeknek is, hiszen híresek vagyunk a vendégszeretetünkről, éljünk vele. Együtt, egymásért versenyezni, közösen főzni,
vacsorázni, táncolni, ez az alapgondolat. Nem mindig kellenek
nagy dolgok csak közös akarat. Már most hívunk mindenkit
szeretettel az augusztus 21-re.Reményeink szerint egy tábortüzes közös éneklésre is. Mindenkinek megköszönjük, hogy a
részvételével hozzájárult a Szentpéteri Esték sikeréhez. Az önkormányzat nevében mindenkinek szép nyarat kívánunk.
Rimán Lászlóné
baksaszeriek és a városszeriek. Őr Zoltán polgármester az esemény megnyitásakor arról beszélt, hogy Őriszentpéter várossá
válása annak a központi szerepnek és térségi küldetésnek a
felismerése és felvállalása, hogy az Őrség lakossága hozzáférjen mindazokhoz a többletszolgáltatásokhoz és funkciókhoz,
amelyeket mások már régóta élveznek. A képviselő testület úgy
döntött, hogy a jubileum megünneplése ne a hivalkodásról és a
magamutogatásról szóljon, hanem az tartalomban és funkcióban mutatkozzon meg a külsőségek helyett. Így született meg a
Szentpéteri Esték megrendezésének gondolata, amellyel tulajdonképpen egy régi hagyományt elevenítettek fel. Annak idején főleg fociban volt nagy divat a szerek közötti vetélkedés. A
„Nap utcaiak (Égésszer) és a Csikágóiak (Kovácsszer) többször
is összemérték tudásukat akkoriban, de voltak Zalán innen Zalán túl labdarúgó mérkőzések is. A polgármesteri megnyitót
követően, elkezdődött a vetélkedés. A mostani versenyszámok
némiképp hasonlítottak a térségben ismert Parasztolimpiai szá-

és a hetes dobó versenyben a helyi csapat hálóőre, Szabó András nem sok esélyt adott a versenyzőknek. Egy régi népi játék,
a bige, és egy újdonság, a „frizbi-golf”, fortélyainak megismerésére és elsajátítására is lehetőség nyílt. Az agy megtornáztatására a 13+1 kérdést tartalmazó vidám, ám egy cseppet sem
könnyű várostörténeti totó szolgált. Közben a szerek séfjei már
javában kevergették a bográcsok tartalmát. Sorsolással döntötték el, melyik csapatnak mit kell főznie. Bográcsgulyás, babgulyás, marha,- csülök,- és pincepörkölt volt a kínálat. Igazi szakértői zsűrije volt a főzőversenynek. A város vendéglátó egységeinek, - Bognár Étterem, Centrum Vendéglő, Hársfa Panzió,
Pajta Bisztró – képviselői, az önkormányzati konyha élelmezésvezetőjével és a jegyzővel közösen bírálták el az étkeket. Az
itt szerzett pontokkal csapatuk eredményét növelték a séfek. A
több mint kétórás versenyzés után került sor az eredményhirdetésre. Szoros versenyben a győzelmet, és az ezzel járó vándorserleget végül a Felső-égésszer csapata szerezte meg, megelőzve a városszerieket, akik Futrinka utca néven indultak. A dobogó harmadik fokára a Stu-Dinka névre hallgató baksaszeri csapat állhatott fel, de remekül helyt állt a többi együttes is, az
alszeri Zalszer, az Alsó-égésszeri Nap utca, és a Kovácsszer,
illetve a másik kovácsszeri gárda a Csikágó. Az eredményhirdetést, az elismerések és díjak kiosztását követően vacsorára
került sor. A főzőversenyen készült ételek mellett Pintér László
által főzött pincepörköltet fogyasztották el az este résztvevői.
Az étkezés után Molnár András szolgáltatta a zenét az utcabálon. Összegezve a látottakat nagyszerűre sikeredett az első alkalommal megrendezett Szentpéteri Esték. Kellemes nyári időben sportszerű játék, kitűnő hangulat, remek ízek jellemezték
az eseményt. A rendezők titkon számítottak a program kedvező
fogadtatására, ám még az ő várakozásukat is felülmúlta a városlakók magas részvételi aránya, és a vetélkedésekben tanúsított aktivitása. A sorozat idei folytatása augusztus 21-én lesz. A
szervezők szeretnének újabb meglepetésekkel előrukkolni, és
ezzel jó hagyománnyá tenni a rendezvényt.
kgy.
Őri Hírek
Őriszentpéteren élők lapja Megjelenik : negyedévente
Kiadja: Őriszentpéter Város Önkormányzata
Szerkesztőség: Kálmán György, Őr Zoltán, Őr Péter,
Fotó: Kemencei Ilona
Cím: Őriszentpéter,Városszer 106. Tel: 94/548-050
Nyomdai munkák: VASPRINT Kft.
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Hétrétország hírei
Nemzetközi fesztivál minősítést kapott a Hétrétország, az őrségi
szerek porták Köztiválja, amelyet az idén tizenegyedik alkalommal rendez meg Sülyi Péter vezetésével az Őri Alapítvány. Az
Európai Fesztivál Szövetség (EFA) május végén döntött a
Hétrétország nemzetközi minősítéséről. Az őrségi rendezvény az
„Európa a Fesztiválokért, a Fesztiválok Európáért” (EFFE) keretein belül indult az európai megmérettetésen, ahol rajta kívül
még több magyarországi fesztivál szerepelt eredményesen, többek közt a Mediawave Együttlét is. - Az EFFE közösségét a
világszerte jól ismert fesztiváloktól kezdve a csak a megszállott
bennfentesek által ismert eklektikus eseményekig, hihetetlenül
sokféle fesztivál alkotja. A minősítettek 31 európai országot
képviselnek, és a műfajok rendkívül széles skáláját ölelik fel,
igazán változatos programot kínálva ezzel közönségüknek –
tájékoztatott az elismerésről írásban Vincent Baudriller, az
EFFE nemzetközi zsűri elnöke. A díjazottakat egy online és egy
nyomtatott fesztiválkalauz mutatja majd be, melyek 2015. nyarától lesznek elérhetőek. Ez a kalauz segíteni fog abban, hogy a
fesztiválok átléphessék a határokat, és hogy új kapcsolatokat
teremthessenek a fesztiválszervezők és a közönségeik között. A
verseny ezzel még nem zárult le, a minősítést kapott fesztiválok
közül választja ki majd a zsűri a díjazottakat. A legjobb európai
fesztiváloknak ez év szeptemberében Párizsban adják majd át a
díjakat. A brüsszeli székhelyű szervezet ezzel a minősítéssel
szeretné elismerni a fesztiválszervezők mindennapos, helyben,
az adott közösségen belül végzett munkáját. A 2014. nyarán
meghirdetett pályázati felhívásra fesztiválok százai jelentkeztek, a szakmai zsűri közülük választotta ki a legérdemesebbeket. Az EFFE projektje olyan új, nemzetközi fesztiválközösséget teremt, amelynek tagjai elkötelezettek a művészetek, a művészeti értékek, a helyi közösségek és az európai értékek iránt.
Platformjuk friss információval látja el a fesztivállátogatókat,
arra ösztönözve szakmabelieket és a közönséget, hogy vegyenek részt az európai fesztiválok színesítésében.
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helyszínen nyílnak meg a helyi porták, amelyek adott időpontban
várják majd a vendégeket. Ezek a magánházak, gazdaságok,
kézműves műhelyek egy közel 30-40 kilométeres körön belül
találhatók meg, így a fesztivállátogató saját túraútvonalakat
találhat ki magának, majd estére visszatérhet Őriszentpéterre,
ahol a felújított Malom Látogatóközpontban (régi Őrségi Teleház) koncertek, művészeti programok, filmvetítések zárják a napi
programokat.
Ami most már biztos: az idei Hétrétország Palya Bea és Szokolay Dongó Balázs koncertjével indul augusztus 15-én, és a Ferenczi György és a Rackák produkciójával zárul augusztus 22én. A további részletekkel kapcsolatban érdemes figyelni,
követni a köztivál facebook oldalát https://www.facebook.com/
hetretorszag Továbbá érdemes előre szállást foglalni, ugyanis
Hétrétország idején megtelnek a vendégházak - ahogy azt
tapasztalhattuk –a pünkösdi Virágzás Napjai alkalmával is!
Teleház - INFO

Három éves a termelői piac
Három évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit az őriszentpéteri termelői piac. A korábbi évek hagyományait folytatva Őr Zoltán pol-

Palya Bea nyitja az idei Hétrétország köztivált
Nyitott Portákkal, koncertekkel,
színházi előadásokkal és számos
programmal várja az érdeklődőket
augusztus 15-23. között Hétrétország - a szerek és porták köztiválja
az Őrségben.
- Palya Bea, Európa Kiadó, Müller
Péter és Barátai, Góbé zenekar,
Ripoff
Raskolnikov,
Ferenczi
György: ők biztosan eljönnek augusztusban az Őrségbe, hogy zenéljenek a Hétrétországon - osztotta meg az információt Sülyi Péter, a Hétrétország főszervezője, aki egyben az Őri Alapítvány vezetője is. “A program még
nem végleges, de idén is az egyik fő látványosság a Nyitott
Porták rendezvénysorozat lesz, ahol az érdeklődők az Őrségre
jellemző vidéki udvarházakat látogathatnak meg; beléphetnek
például a kézművesek műhelyeibe, az Őrségben élő képzőművészek műtermeibe, és megismerkedhetnek az állattartók, gazdálkodók munkájával is” - tette hozzá.
A Hétrétország ideje alatt mintegy húsz faluban, ötvennél több

gármester születésnapi tortával köszöntötte az árusokat hónap
elején. Már az induláskor bebizonyosodott, hogy a piac kialakítása jó döntés volt. Megnyitásával lehetőséget teremtettek a
helyben termelt árúk értékesítésére, ellátási igényt elégítettek ki
és mindemellett igazi turisztikai látványosság lett. Az önkormányzat folyamatosan fejlesztette a piaci infrastruktúrát. Ma
már egységes pavilonokban
árulnak a termelők, nemrégiben
elkészítették a névre szóló táblákat, és plakát hirdeti a piacot. Kora tavasztól késő őszig egyre
többen látogatják. Nemcsak a helybéliek járnak ide vásárolni,
hanem a turisták kedvenc helyévé is vált. Az idelátogatók a tájegységre jellemző, egészséges termékek közül válogathatnak. A
kiskertek zöldségeitől a tökmagolajig, a mézektől a házi lekvárokig, a gyümölcsöktől és szörpöktől a fűszer és gyógynövényekig minden megtalálható itt, ami szem-szájnak ingere. Az árusok
az évek folyamán igazi közösséggé kovácsolódtak, nem vetélytársai, hanem barátai lettek egymásnak. Az önkormányzat továbbra is szívügyének tekinti a termelői piacot, és igyekszenek
mindenben segíteni. Az elmúlt időszak tapasztalata az, hogy a
termelői piac teljesítette és betöltötte a küldetését, működése
igazi sikertörténet a város életében.
K.Gy.
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Szent Emerán legendáját. A templomban őrzik Szlovákia legrégibb szobrát, amely Szent Emeránt ábrázolja. Hazafelé jövet
Az Őriszentpéteri Általános Iskola és a Pankaszi Általános idegenvezetőnk segítségével felidéztük a kirándulás legemIskola tanulói a Határtalanul pályázat keretében 2015. június 2- lékezetesebb pillanatait. Fáradtan, de rengeteg élménnyel gaz5-ig utaztak a Felvidékre. Az első megálló Komárom, Jókai dagodva tértünk haza.
Pátiné H. Ilona
szülővárosa volt, ahol emlékszalagot helyezetünk el a Duna
Menti Múzeum udvarában álló Jókai-szobornál. A városnéző
Ovisok a dínóparkpan
séta közben megtekintettük a Szent-András templomot, majd a
Bartók-emléktáblánál felidéztük a zeneszerző és Komárom Június 1-én 23 kisóvodással indultunk, reggel 8 órakor, buszkapcsolatát. Mikszáthfalva, azaz Szklabonya volt az utazás szal, az ausztriai Bad Gleichenbergbe. A határtól nem messze
következő állomása. Ott született Mikszáth Kálmán. A Mik- lévő Styrassic Parkban kedves, magyar idegenvezető lány kalauzolt bennünket, és segített a nap folyamán. Csomagjainkat az
étteremben lerakhattuk, így nem kellett magunkkal cipelni azokat, és visszamehettünk, enni és főleg inni. A 80 életnagyságú
dinót erdei környezetben néztük és fogtuk meg, ültünk rájuk és
bújtunk alájuk, árnyékos úton sétálva, ami a nyári melegben
élvezetes mulatság volt. Az első emberpár és őskori életkép
után gyerekeinket óriás csúszda várta, amin önfeledt felmászás
a felfújt lépcsőkön és lecsúszás – bukfencezés a széles csúszdán, vette kezdetét. Ezután a vállalkozó kedvűek megpróbálták
a falmászást, majd egy krokodil farkánál, a hasán bújva, kis
csúszda és ugrálóvár között ingáztak a gyerekek, egymáson
hemperegve, izzadtságtól csatakosan tomboltak az ugrálóvár
dombján. Néhány kislány a hintákat próbálta ki. Pihenésképpen
fagyiztunk egyet a dzsungel hotelt tartó oszlopok közt, homokos terepen bújócskáztunk és futkoztunk együtt a faházakhoz
vezető lépcsőkön, harsány vidámsággal. Sajnos, haza kellett
indulni, de előtte, kis kitérővel , még megnéztük a világ legnaszáth-ház gondnoka, András bácsi palóc tájszólással mesélt az gyobb tűzoltóautóját és jól lespricceltük egymást az előtte álló
íróról. Búcsúzóul emlékszalagot helyeztünk el az író szobránál. Ezt követően felkerestük a Balassa család egyik ősi lakhelyét, Kékkő várát. A várfalról csodás kilátásban gyönyörködhettünk. Este elégedetten foglaltuk el szállásunkat Donovalyban, a híres sícentrumban. Másnap nagy élmény volt látni a
busz ablakából az Alacsony-Tátra vonulatait és a Magas-Tátra
itt-ott havas csúcsait. Szerpentineken kanyarogva érkeztünk
meg a Tátra déli oldalának második legnagyobb tavához, a
1346 méteres tengerszint feletti magasságban fekvő Csorbatóhoz. Ótátrafüreden a szép múlt századi épületek között barangoltunk. Nagy élményt jelentett Lőcse város, ahol megnéztük a
városházát, majd láthattuk Lőcsi Pál fafaragómester szárnyasoltárait a Szent Jakab templomban. Harmadnap érkeztünk
meg az losonci Kármán József Alapiskolába. Itt találkoztunk a
diákokkal és a tanárokkal. Bemutattuk iskoláinkat, majd műsort
adtunk a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából. Ezután foci- csobogónál. Fáradtan, jókedvűen értünk vissza az őriszentpéteri
ban mérték össze tudásukat az őriszentpéteri, a pankaszi és a buszmegállóba. Szép ajándékot és óvodai éveket záró emléket
losonci fiúk. Majd Csúsz Péter, igazgató úr bemutatta a város adtunk a nagycsoportosoknak alapítványunk támogatásával.
nevezetes épületeit. A kellemes séta után indultunk tovább
Siska Jenőné, Légrádi Zoltánné
Zólyomba, ahol a várat tekintettük meg, amely szintén a
Egyházközségi hírek
Balassa családé volt. Itt született a híres költő, Balassi Bálint.
Kora délután értünk Besztercebányára a nevezetes felvidéki A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász nemrégiben 2 ezer
bányavárosba. Az utolsó napon Szepescsütörtökön jártunk, 100 tojócsibét kapott ajándékba, amelyekből közel 700 darab
az Őrségi Egyházközségbe került. Egy tárkányi csibenevelő
ahol megnéztük a település neogótikus templomát. Kiránfarm tulajdonosa ajánlotta fel a kétlábúakat, amelyek kiosztása
dulásunk utolsó helyszíne Nyitra városa volt. Itt a nyitrai várat a plébániai karitász hálózaton keresztül történt. Az Őrségbe
és a Szent Emerán templomot kerestük fel. Meghallgattuk

Őrségi gyerekek kirándultak a Felvidéken
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Bajánsenyére és Kondorfára kerültek baromfik, valamint Őri- cégek, vállalkozások és civil szervezetek támogatják a gyerekek
kirándulását. Legnagyobb támogatójuk a Szombathelyi Erdészentpéteren is szétosztottak mintegy 200 darabot.
szeti Rt. Szentgotthárdi Erdészeti Igazgatósága, akik félmillió
Augusztus 5. és 12. között kárpátaljai gyerekek és kísérőik
forintot biztosítanak e nemes célra.
érkeznek Őriszentpéterre. A munkácsi II. Rákóczi Ferenc Általános és Középiskolával már több mint húsz éves gyümölcsöző Sikeres MVH-s (Magyar Vidékfejlesztési Hivatal) pályázatnak
kapcsolata van az Őrségi Egyházközségnek. Az őrségiek több köszönhetően nemsokára új „misebusz” szállíthatja a hívőket
alkalommal vittek már segélyszállítmányt a térségbe, és fogad- az Őrségi Egyházközség területén. A pályázati támogatás eredtak gyerekeket onnan. Most ismét 35 iskolás és 5 kísérő érkezik ményeképpen lecserélik a már 15 éves gépjárművet, és egy
egyhetes nyaralásra. Az itt tartózkodásuk alatti programokról újjal gazdagodnak az őrségiek.
Őrségi Egyházközség
az egyházközség aktivistái gondoskodnak. Önkormányzatok,

ŐRI SPORT

Hasonlóan az előző bajnoksághoz

Szinte majdnem pontosan olyan eredményt ért el Őriszentpéter
labdarúgócsapata a megyei másodosztályú bajnokság körmendi
csoportjában az idén, mint egy évvel korábban. A 2013/2014-es
pontvadászatban a 14. helyet szerezték meg, 25 pontot gyűjtve,
most pedig a 13. helyen végeztek, de csak 23 pont került a nevük mellé. A különbség csupán abban mutatkozik, hogy míg
korábban az őszi szezon volt jó, és követte egy gyenge tavaszi,
most az ősz volt harmatos, és a tavasz volt a jobb. A 2014/2015
-ös bajnokságot augusztus 17-én az újonc Ivánc otthonában
kezdte a csapat, és mindjárt el is hozta onnan a három pontot. A
bizonyítani akaró újonc gárdákat legyőzni mindig komoly
fegyvertény, ezért a szurkolók méltán vártak a további jó szereplést. Sajnos a folytatás már-már rémálomszerűre sikerült, tíz
mérkőzés pont nélkül. Szeptemberben és októberben nem szerzett pontot a csapat, november 2-án az őrségi rangadón Viszák
ellen sikerült végre újra nyerni. Ezzel be is fejeződött az őszi
pontok gyűjtögetése, még három vereség került a csapat neve
mellé. A hat őszi pont mellett sokkal többet elárul az eredménytelenségről az, hogy mindössze 16 gólt sikerült lőni, mialatt 63-mat kaptak. Nem egy esetben nagy gólkülönbségű vereségek is becsúsztak. Hat gól a Szakonyfalutól, 8:1-es vereség a
Nádasdtól, 9:0 Rábatótfaluban, de még a csapattal egy súlycsoportban lévő Vasalja is nyerni tudott 5:0-ra. A téli pihenőt követően sem sokat változott a helyzet, a tavaszt kilenc nyeretlen
mérkőzésből álló sorozattal kezdte a gárda. Igaz, itt volt két
döntetlen is, de ez nem sokat javított a helyzeten. Aztán megkezdődött a bajnokság hajrája, és magára talált a csapat. A 26.
játéknapon visszavágtak Vasaljának az ősszel elszenvedett vereségért, rá egy hétre ismét legyőzték Viszákot, majd elhozták
a 3 pontot Csörötnekről is. Itt megszakadt a győzelmi széria,
mert a Téglagyár otthonából nem sikerült eredményesen távozni, ám utána Magyarszecsőd legyőzésével nem kis meglepetést
okoztak. Főleg a szecsődieknek, akik ezzel a vereségükkel tulajdonképpen az ezüstérmüket vesztették el, és még a dobogóról is lecsúsztak. Hátra volt még az elmaradt 16. forduló lejátszása, ahol Ivánc ellen ismét egy gólokban gazdag találkozón
sikerült nyerni. Az utolsó hat játéknapon 15 pontot szerzett a
gárda, ilyenkor szokták mondani, kár hogy vége lett a

bajnokságnak. Nagyon kevés, csupán 39 gólt sikerült lőni. Ezzel a második helyet szerezték meg a legkevesebb gólt elérők
listáján. Árnyaltabb azonban a kép, ha hozzátesszük, hogy ebből 11-et Iváncnak rúgtak. Nagyon magas a kapott gólok száma, 103. Régen volt már, amikor őriszentpéteri csapat neve
mellé ennyi gól került. A házi gólkirály Iván Sándor lett 12
góllal. Az utánpótlás gárda egy helyet lépett előre, és öt ponttal
szerzett többet, mint tavaly. Ha itt befejeznénk az értékelésüket, akkor még akár örülhetnénk is, ám sajnos az a helyzet,
hogy a tavalyi 1 pontnál szereztek többet, és a tavalyi utolsó
helyükről léptek előre. Továbbra sem megoldott az utánpótlás
nevelés kérdése a csapatnál. Igaz, az egyesület részt vesz a Bozsik programban, és ott az U-7-es, U-9-es és az U-11-es korosztályok szép eredményeket érnek el, de ez nem elég a gondok enyhítéséhez. Szerencsére az idén még nem szervezik át a
megyei bajnokságokat, így a csapat ismét a megyei II. osztályban próbálhat szerencsét. Reméljük több sikerrel, és több örömet okozva teszik ezt.
K.Gy.

Őrség Kupa utánpótlás torna
Harmadik alkalommal rendezték meg Őriszentpéteren az Őrség
Kupa utánpótlás labdarúgótornát. A versenyt a Bozsik programban szereplő U-7-es, U-9-es és U 11-es korosztály számára
írták ki. Az U-7-es csoportban 5 csapat mérte össze tudását.
Kiegyensúlyozott volt a mezőny, három csapat is 9 pontot szerzett. A győzelmet végül jobb gólkülönbségének köszönhetően a
hazaiak, Őriszentpéter gárdája szerezte meg. A 2. Rábatótfalu,
3. pedig Pankasz lett. Legjobb játékosnak Farkas Martint
(Őriszentpéter) választották, a gólkirály Major Dominik
(Rábatótfalu) lett 16 góllal. Az U-9-es korosztálynál a bajnok a
Szentgotthárd lett megelőzve a Kék Sünik II-es, és a
Rábatótfalu csapatait. A legjobb kapus Tóth Barnabás
(Rábatótfalu), a legjobb játékos László Krisztián
(Szentgotthárd) lett. A gólkirályi címen ketten is osztoztak,
Csonka Gergő (Kék Sünik II) és Rózsa Marcell
(Szentgotthárd). Az U 11-es korosztályban 4 csapat nevezett a
tornára. A győztes Pankasz lett, a 2. Őriszentpéter és a 3. Kék
Sünik előtt. Az 5 gólos Herczeg Bálint (Kék Sünik), lett a gólkirály, a legjobb kapusnak Gaál Áront (Szentgotthárd), a legjobb játékosnak Horváth Balázst (Pankasz) választották. A tornát a Bozsik programban részt vevő Őriszentpéteri Sportegyesület szervezte.
K.Gy.
Lapunk következő száma 2015. október közepén jelenik meg.
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balról jobbra
felső sor:
Kolompár Virgínia, Szabó
Tímea, Bazsó Letícia
középső sor:
Babos Alexandra, Kenéz
Kinga, Rajcsányi Borka,
Kulcsár Kata Lilla, Csóbor
Dóra, Lazcó Éva
Alsó sor:
Tulok Mátyás Ferenc,
Kolompár Angelló, Kovács
Dániel, Tóth László
(Osztályfőnök),
Gaál Balázs, Reider
Marcell, Németh Zoltán
Krisztián

balról jobbra
felső sor: Németh Mihály,
Marton Dézi, Ozsváth Júlia
Zsuzsanna, Törő Dániel Leó
középső sor: Forján Fanni
Lili, Balogh Felícia Bernadett, Sipos Fanni, Nagyné
Takács Marianna
(osztályfőnök), Andrékó
Panna, Keserű Fanni, Kovács Viktória,
Alsó sor: Pivonka Krisztián,
Hollósi Aladár, Marton
Robin, Lengyel Dömötör,
Szabó Márk, Mesics Dávid,
Papp Dániel

Kettős ünnep az őriszentpéteri általános iskolában.
1965-2015. közte egy fél évszázad. Ballagók. 14 évesek akkor és ma.
Szépek, fiatalok, jövőbe nézők. A 65-sök Vörösné Vadász Gabriella
tanárnő búcsúzó osztálya volt. Harmadik éve egy kicsit más, egy színfolttal, egy kedves köszöntéssel gazdagabb ez a fontos esemény az
őriszentpéteri iskolában. A tanárnő kezdeményezésére indult el
remélhetőleg hagyományteremtő útjára, hogy az 50 éve ballagókat,
ma már nyugdíjasokat köszöntsék a mai tizenévesek az útnak indulók.
Legyen egy találkozó, legyen egy beszélgetés az elmúlt évek tapasztalatairól, örömről, bánatról, sikerekről. Legyen még szebb, maradandó
emlékkel gazdagabb ez a nap, a végzősöknek is, hiszen köszönteni jó,
fogadni azt, 60 év fölött megható. Egy szál virág, egy emléklap ide,
egy idézet, egy emléklap oda,- a ballagók tarsolyába. Csere. Odafigyelés, kedvesség, ilyen egyszerű. Jó lesz visszagondolni rá, esetleg
50 év múlva, akkor is adni, kapni valamit, természetesen valami mást.
Megtartva a hagyományt, élni a jó példával, úgy ahogy a hajdanvolt
diákok, visszaemlékeztek még most, ennyi év után is a megőrzött, az

osztályfőnökük által adott idézetekre, amit akkor régen személyre
szólóan megkaptak útravalóul. Volt, aki az elsárgult papírról, volt, aki
fejből tudta a neki szólót. Osztályfőnöknek lenni más, néha kicsit
szigorúbb, néha megengedőbb, mint a tanítás. Minden gyerekre külön
is figyelmet fordítani, elindítani az életben, elvárásokat megfogalmazni még akkor is, ha ez nem mindig tetszik, de hosszútávon a javát
szolgálja egy intés, egy dicséret. Megtanítani, hogy együtt, egymásért
is vannak, ők egy közösség, 8 évig jóban-rosszban. Ez a tanítás
köszönt vissza a találkozón, 23-an eljöttek. Eljött Dr. Henics Zoltánné,
Márta néni Hévízről, hogy lássa az első tanítványait. Barátként tanúja
voltam, ahogy az osztályfőnök megszervezte a találkozót, minden
részletre odafigyelve. Azt kell mondnom, hogy egy ilyen erős hivatástudattal megáldott pedagógus: lámpás, amíg csak él ezen a földön. De
azért az is jó dolog, úgy adni, hogy a köszönet azonnal megjelenik a
másik oldalon a szemekben, szavakban, a még ma is igényelt, nyitott
beszélgetésben.
Rimán Lászlóné alpolgármester
egy hajdanvolt tanítvány, egy hajdanvolt gimnáziumból

