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Őri Hírek
ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA

Rönkhúzás, bolondlakodalom 2017.
„Lakodalmat játszani most ne legyenek restek, kezdődjék a játék, mulassanak kendtek!” – szólt emígyen a
kisbíró a közönséghez a farsang
farkán tartott rönkhúzáskor. És valóban egy játék kezdődött! Az előző
évek gyakorlatához hasonlóan a
civil szervezetek összefogásával
megtartott rönkhúzás és bolond lakodalom igazi látványosság volt.
Már délelőtt jelmezesek a menyaszszony stafírungjára gyűjtöttek adományokat a város központjában,
majd délután a tűzoltó szertár mellől
indult a nászmenet. A kisbíró előbb
kikérte Jagermeister Géza vőlegényt, majd némi csere-bere után
ráleltek Kalinka Vanda menyaszszonyra is. Őket aztán annak rendjemódja szerint a termetes rönkre ültették és végig húzták a főutcán.
Közben az elmúlt év történéseit is
kidobolta a kisbíró. A művelődési ház melletti téren keltek egybe a fiatalok, egyházi és polgári esküvőjük is volt. Vacsora,
menyasszonytánc, minden, ami illik meg volt tartva, sőt még a rönköt is elárverezték. Szerencsére az időjárás is a szebbik arcát
mutatta, így a nézelődők között már az első tavaszi hétvégére idelátogató turistákat is felfedezhettünk.
kgy
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Megújul az Őri Hírek
Ha a Szer-túra utolsó állomásán kérdésként elő nem fordul, akkor valószínűleg
sokunkban fel sem merül, hogy az Őri Hírek bizony már az ötödik évébe lépett! A
változás persze nem kell, hogy feltétlenül valamilyen jubileumhoz kötődjön, inkább az eltelt idő és a közben gyűjtött tapasztalatok érlelik a változtatási igényeket. No meg az sem elhanyagolható szempont, hogy az újság elindítása mögött
húzódó eredeti szándéknak még jobban meg tudjunk felelni. Célként tűztük ki
ugyanis annak idején, hogy a lakosságot hitelesen tájékoztassuk az őriszentpéteri
történésekről, a település életében bekövetkező fontosabb változásokról és a különböző rendezvényekről, programokról, eseményekről. Ha csak az utolsó három
területet nézzük, már akkor élesen a szemünkbe ötlik az a korlát, amit az évi négy
megjelenés és a 12 oldalnyi terjedelem jelent. A tavalyi karácsonyi számhoz például annyi fontos anyag összegyűlt, hogy plusz négy oldallal kellett bővíteni a
tartalmat. Az idei esztendő pedig programkínálati szempontból egyáltalán nem
tűnik szegényebbnek. Emellett fontos beruházások indulnak el idén, amelyek alakulásáról szintén be szeretnénk számolni a lakosságnak. Elsőként tehát a
„mennyiségi” megújulást szeretném bejelenteni, ami azt jelenti, hogy a négy helyett hat alkalommal, azaz kéthavonta fog megjelenni az Őri Hírek. Így egyrészt a
tartalom másfélszeresére bővülhet, másrészt pedig egy másik fontos elvárásban is
javulás érhető el, ez pedig a tudósított események frissessége, naprakészsége. A
tervek szerint tehát 2017-ben március, május, július, szeptember és november első
felében, majd pedig Karácsony előtt jelenik meg az Őri Hírek. Ugyanilyen fontos
természetesen a tartalmi megújulás. Ez jelenti egyrészt a beszédesebb, figyelem
felkeltőbb fényképes tartalom bővülését, ami egyúttal a színes oldalak jobb, hatékonyabb kihasználását is jelenti, hiszen a négy színes oldal közül eddig csak két
és fél, maximum három oldalt töltöttek meg fényképek Őriszentpéter életéből.
Másik oldalról szeretnénk nagyobb szerepet szánni a fontos hírek mellett a történetiségnek; a szokások felelevenítésének, anekdotáknak Őriszentpéter rég- és
közelmúltjából, köztünk élő emberek gondolataiból. Reméljük, hogy a változtatások elnyerik a kedves Olvasó Közönség tetszését és továbbra is örömüket lelik a
találkozásban a hírekkel, amelyek rólunk, Őriszentpéteriekről szólnak! Őr Zoltán

Ünnepeltünk
Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából tartott megemlékezésre a
művelődési házban került sor. A művészeti iskola citerásai és az általános
iskola
diákjai
és
énekkara
színesitették az eseményt előadásukkal és emlékműsorukkal. Az ünnepi
beszédet Breszkócs Csilla, a Városi
Könyvtár és Művelődési Ház igazgatója mondta. - A 169 éve történt események máig aktuálisak és évről évre
kapaszkodót nyújtanak és megerősítik
magyarságtudatunkat. A szívünk fölé
tűzött kokárda nemcsak szimpla külsőség, az emlékmű előtti főhajtás
nemcsak egy megszokott formalitás.
A közösen elénekelt nemzeti imádságunk valóban mindannyiunk együttes
óhajtása Magyarország szebb jövőjéért – kezdte beszédét az igazgató, majd azzal
folytatta, hogy a forradalom és a szabadságharc kitörölhetetlen része életünknek,
nemzeti identitásunknak. Az akkoriban megfogalmazott „legyen béke, szabadság
és egyetértés” ma ugyanúgy érvényesek, mert ott van fejlődés, előrejutás és egyetértés, ott van közös jövő. A szónok röviden felidézte az 1848/1849-ben történt
eseményeket, majd azzal fejezte be mondandóját, hogy bízzunk abban, hogy a
történelem sötét felhői elkerülik hazánkat és békés együttélés mellett tevékeny
hétköznapokkal tudjuk élni életünket. A megemlékezést követően a város központjában lévő emlékműnél koszorúzásra került sor.
kgy.
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Házunk tája - Önkormányzati hírek

Felülvizsgálták a tiszteletdíjakat
Felülvizsgálták a képviselői tiszteletdíjakat legutóbbi ülésükön
az önkormányzati képviselők. A civil szférában az év elején
végrehajtott béremelések, és a polgármesteri illetmények korrekciója volt az apropója ennek a lépésnek. A képviselői tiszteletdíjakat általában egy-egy választási ciklus elején szokták
felülvizsgálni, ám a 2014-es választáskor ezt nem tették meg. A
jövőben a képviselőket 30 ezer, képviselő-bizottsági tagokat 40
ezer, a bizottsági elnököket 50 ezer forint tiszteletdíj illeti meg.
Rózsaligeti út

Újra napirendre került a Rózsaligeti út ügye (képünkön). A
képviselőtestület már a 2015-ös év elején döntött arról, hogy
kezdeményezi a Nemzeti Földalap Kezelő Szervezetnél az út
ingyenes tulajdonba adását. Erre egyebek közt azért is volt
szükség, mert az út javítását az önkormányzat csak így tudja
elvégezni. A kérelmet akkor elutasították. Az elutasítást követően több egyeztetés is történt. Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, mint vagyonkezelő nyilatkozott, hogy az ingyenes vagyonkezelésbe adáshoz hozzájárul. Ezután a Földalapkezelő
már nem zárkózott el a kéréstől, de nyilatkozatot kért az önkormányzattól a felmerülő költségek vállalására. Az önkormányzat
ezt vállalta, így a Rózsaligeti út remélhetőleg hamarosan az
önkormányzat tulajdonába kerül és így lehetőség nyílik annak
szilárd burkolattal történő ellátására. Az önkormányzat a 2017es költségvetésében ezt az útfelújítást betervezte.
Az idén is pályázhatnak a civilek
Az önkormányzat képviselőtestülete döntött arról, hogy az idén
4,5 millió forintra pályázhatnak településünk civil szervezetei.
A pályázat célja a helyi civil szervezetek közül az egyesületek és
alapítványok által az önkormányzat feladatkörébe tartozó, vagy
ahhoz kapcsolódó, a helyi közösség érdekeit szolgáló tevékenységek ellátásának támogatása a működési költségekhez, illetve
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a programok megvalósításához történő hozzájárulás útján.
Pályázatot részben, vagy egészben Őriszentpéter közigazgatási
területén működő, ott székhellyel vagy telephellyel rendelkező
egyesület és alapítvány nyújthat be. A felhívás tartalmazza a
pályázat tartalmi és formai követelményeit. A pályázóknak a
jövőben pontosabban és alaposabban kell meghatározni a célokat, és a 100 ezer forintot meghaladó támogatás esetén részletes költségvetési terv benyújtása is kötelező. Csak az nyújthat
be pályázatot, aki a korábbiak elszámolását már megtette.
Egészségügyi körzethatárok
Az önkormányzati képviselők az egészségügyi alapellátási körzetek ügyében is döntöttek. A rendelet értelmében Őriszentpéter teljes közigazgatási területe két felnőtt háziorvosi körzetet,
egy gyermekorvosi körzetet és egy védőnői körzetet alkot. A
felsoroltak székhelye az Egészségház, 9941 Őriszentpéter Városszer 4/b. Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az
önkormányzat megállapodás keretében látja el. Az ügyelet
székhelye az egészségházban van. A városban egy fogorvosi
körzet működik Városszer 39. székhellyel. Fogorvosi ügyelet
tekintetében is egy körzetet alkot a település, rendelésen túli
sürgősségi ellátás Szombathelyen vagy Zalaegerszegen van. Az
iskolaegészségügyi ellátást a házi gyermekorvos és a védőnő
közösen látják el.
Új jelzőtáblák
Közlekedési jelzőtáblák kihelyezésének a lehetőségeiről is tárgyaltak a képviselők és az ügyben a helyi rendőrség véleményét
is kikérték. Ennek ismeretében határoztak arról, hogy kérik a
közútkezelőt, hogy két helyszínen megállni tilos táblákat helyezzenek el a városban. Az egyik ilyen hely a polgármesteri hivatal
előtti útszakasz, a másik a gyógyszertár és a Pitvar Presszó
közötti rész. Ezeken a helyeken nincs semmilyen korlátozó tábla, így mindenhol meg lehet állni, várakozni, vagy akár parkolni. Fokozottan balesetveszélyes, ha mindkét oldalt igénybe veszik az autósok. A gyógyszertár és a presszó közötti részen ez
szinte mindennapos az odalátogatók nagy száma miatt. A szeri

utak és a közút csatlakozásaihoz elhelyezésre kerülő tiltó táblák
esetében szintén a közútkezelő szava a döntő, a belső szeri utak
szabályozásáról az önkormányzat dönt. Súlykorlátozó táblák
kihelyezésére is sor kerül, és tükröket helyeznek el a nehezen
belátható útkereszteződésekbe.
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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tették az ebtartásra vonatkozó rendeletet. Folyamatosan folyik a
lakcím és ingatlannyilvántartások feldolgozása és felülvizsgálata. Voltak egyedi problémáik is az elmúlt évben, mint például
Elfogadták a város 2017-es évre érvényes költségvetését. Az Szalafő, Ispánk és Magyarszombatfa települések szennyvíztisz
önkormányzati képviselők a legutóbbi testületi ülésükön döntöttek a büdzséről. Előbb a testület Pénzügyi-, Műszaki-, és Területfejlesztési Bizottsága tárgyalta a költségvetést, majd a kiigazításokat követően Babos Ferenc bizottsági elnök terjesztette azt
a grémium elé. Őr Zoltán polgármester elmondta, hogy azzal a
biztos tudattal fogadták el 408 és félmilliós bevételi és kiadási
főösszeggel rendelkező költségvetés, hogy az rövidtávon változni fog. Nem tudják még ugyanis a megyei területfejlesztési operatív program pályázatainak eredményét, amelyeknek kihirdetése a napokban várható. A nyertes pályázatok beépülnek majd a
város költségvetésébe, mint ahogy be fog épülni még az a két
interreges pályázat is, amelyről már a támogatási értesítést megkapták, de támogatási szerződést még nem láttak. A polgármester jó kiindulási alapnak nevezte a költségvetés főösszegét, és a
leglényegesebb változásokról is beszélt. - Kalkuláltunk a Rózsaligeti út felújításával, amely ebben az évben várhatóan önkorSzavaz a bajánsenyei Képviselő-testület
mányzati tulajdonba fog kerülni. Ekkor már lehet költeni rá, tításának visszaminősítése. Ezekről a helyekről ismét szippantó
szilárd burkolatot fog kapni. Felújításra várnak a játszótéri esz- autóval szállítják el a szennyvizet. Rövidesen megjelenik egy
közök és játékok, javításuk költségvetési tételként szerepel, mint kiadvány a lakosság számára, amelyben a legfontosabb tájékozahogy a közvilágítás korszerűsítése is. Szerepel még a költség- tatók kapnak helyet az Őrségi Nemzeti Park fejlesztéseivel
vetésben az is, hogy a helyi újságot a jövőben nem három, ha- együtt. A jegyző a személyi kérdésekkel kapcsolatban megjenem kéthavonta jelentetjük meg. Természetesen a büdzsé tartal- gyezte, hogy voltak gondjaik az álláshelyek betöltése kapcsán,
mazza azokat a megemelt személyi kiadásokat is, amelyekkel mert már nem annyira vonzó az önkormányzati szféra. A települekövettük a törvényt, a kötelező bérminimum beállítását, vala- lések önkormányzatai a jegyző beszámolóját elfogadták. Elkémint a szükséges eltérítéseket a köztisztviselők és önkormány- szült a közös hivatal költségvetése, amelyet a testületek
zati dolgozók esetében – mondta Őr Zoltán, majd pár szót ejtett 120.944.000,-Ft-os bevételi és kiadási oldallal hagytak jóvá. A
a költségvetésben lévő néhány milliós tartalékról is. Idővel elvá- bevételi oldalt szinte teljesen lefedi a feladatfinanszírozási és
lik, hogy a hatmilliós nagyságrend kevésnek, vagy soknak bizo- intézményfinanszírozási támogatás. A kiadási oldalon a szeményul. Ez függ a pályázati eredmények alakulásától, valamint a lyi kiadásokra közel nyolcvan milliót, a járulék kiadásokra 18
közbeszerzési eljárások után a projektek megvalósításának ösz- milliót és a dologi kiadásokra 21 milliót terveztek. kgy.
szegétől is. A megyei TOP pályázatoknál százszázalékos a támogatás, ott nincs önerő. Az óvodai konyha felújításánál, Szupergyors internet
amelyre tavaly nyertek támogatást - viszont jelentős önerőre
volt szükség, amely beépült az idei költségvetésbe, és a tartalék Már örökzöld téma Őriszentpéteren és az Őrségben a térségi
összegét csökkentette. - A 2017-es költségvetésünkkel kapcso- internet kérdése. Nemrégiben egy új fejezet kezdődött a témálatban azt gondolom, hogy az egy józan, korrekt, a jelenlegi ban. Erről Tóth Jenő (képünkön) a közös önkormányzati hivatal
ismereteink birtokában a valóságot teljes mértékben lefedő költségvetés, amely tartható és némi tartalékkal is rendelkezik az
előre nem látható esetekre. Megnyugtató büdzsét fogadtunk el –
összegzett a polgármester.
kgy.

Elfogadták a költségvetést

Együttes testületi ülés
Együttes testületi ülést tartottak az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések – Bajánsenye, Felsőjánosfa, Hegyhátszentjakab, Ispánk, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Nagyrákos, Őrimagyarósd, Szalafő, Szatta, Velemér községek és Őriszentpéter város - képviselő testületei. A tanácskozás két legfontosabb napirendi pontja a 2016-os
évben végzett munkáról szóló beszámoló tárgyalása, és a közös
hivatal 2017-es évi költségvetésének elfogadása volt. Az elmúlt
éves tevékenységről Tóth Jenő jegyző számolt be. A pályázatok
évének indult a 2016-os esztendő, ám a területi operatív programra csak a nagyobb települések tudtak pályázni. Csúsztak a
LEADER pályázati kiírások is, így a kisebb települések csupán
az adósságkonszolidációs pályázatok esetén tudtak labdába rúgni. Az egyéb pályázati források közül a jegyző az ASP-s projektet említette, amelyen a közös hivatal sikerrel indult. Az új
könyvelési rendszernek két része volt, az egyik az eszközbeszerzés, a másik a képzési rész. Az elmúlt évben a hivatal költségvetéséből minden településnek vásároltak térképeket. Egységesí-

jegyzője adott tájékoztatást „Szupergyors Internet Program az
Őrségben” címmel: - A program célja, hogy nagyarányú hálózatfejlesztések eredményeképp a 2018-as év végére minden
magyar családnak lehetősége legyen a legalább 30 Mbit/sec
sebességű szupergyors internet szolgáltatás igénybevételére. A
program meghatározó módon járul hozzá a Digitális Jólét Program megvalósulásához. A Szupergyors Internet Programot a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)
támogatja. Deutsch Tamás miniszterelnöki biztos decemberben
adott tájékoztatást a fejlesztési célokról és elképzelésekről. A
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fentiek tükrében az elmúlt év végén az őrségi települések polgármesterei levelet kaptak arról, hogy újabb optikai fejlesztés
tervezése kezdődik a térségben. Az Őrség optikai hálózattal
történő ellátására a múltban két cég is nyert támogatást, és a
megvalósítás is megtörtént, ám lakossági szolgáltatás továbbra
sincs. 2008-ban kezdődött egy fejlesztés, amely a „Hálózati
szélessávú internet szolgáltatás biztosítása az őriszentpéteri
kistérségben” címet viselte. Az őrségi önkormányzatok megkötötték a szerződést a telekommunikációs céggel az optikai hálózat építésére és korszerű internet, telefon és kábeltévé szolgáltatásra. A projekt 49 %-os támogatást kapott, mely 170 millió
forintot jelentet. A cég vállalta, hogy korszerű, Triple Play
(hang, kép, adat) szolgáltatásra alkalmas hálózatot épít és üzemeltet a térségben önerőből, illetve pályázati forrásokból. Az
önkormányzatok a tervezést és a kivitelezést maximálisan segítették, a hálózat kiépült, ám lakossági szolgáltatás a mai napig
nincs. A kivitelező évek óta nem reagál az megkeresésre. Az
MVM megbízásából kormányzati gerincvonal megépült és
működik. Az elmúlt évben egy másik cég a gazdaságfejlesztési
operatív program keretein belül az őriszentpéteri kistérség optikai körzethálózat létesítésére és építésére (a hiányzó részek
lefedésére) kapott állami támogatást. A beruházás 2016-ban
meg is valósult, ám a lakossági szolgáltatás, a folyamatos ígéretek ellenére, itt sincs, annak elindítását 2017 januárjától ígérték. Az őrségi régióban tisztában vannak azzal, hogy a kis lélekszámú településeken a sajátos településszerkezet, és a nagy
távolságok miatt nem egyszerű feladat a hálózat kiépítése. Partnerek kívánnak viszont lenni, akárcsak a korábbi esetekben,
most is fontosnak tartják az együttműködést és a megfelelő
koordinációt. Továbbra is az a legfontosabb számukra, hogy a
településeken tényleges szolgáltatást biztosító optikai hálózat
épüljön ki és működjön. Nem szeretnének egy újabb olyan
helyzetet, ahol tudva a támogatást, látva a kivitelezést, nem
valósul meg a cél, a szupergyors internet szolgáltatás. A térség
jelene és jövője szempontjából pedig nagyon fontos lenne –
fejezte be mondandóját a jegyző. kgy.

Téli Szentpéteri Esték
Várossá válásunk 10. évfordulójának alkalmából, 2015 nyarán
lett kitalálva a Szentpéteri Esték rendezvénysorozat. Már az
első nyarat követően megfogalmazódott a gondolat, hogy a
játékos vetélkedők sorát télen is folytatni kellene. Az elmúlt
évben azonban nem sikerült megfelelő időpontot találni a téli
eseménynek. A nyári esték aztán 2016-ban is bizonyítottak.
Nőtt a népszerűségük, egyre többen jöttek el és játszottak. A
szabályokat is sikerült véglegesíteni és a rendezők megfelelő
rutinra tettek szert. Így aztán szinte törvényszerű volt, hogy az
idei télen mindenképpen tető alá kell hozni az első Téli Szentpéteri Estéket. Szó szerint a tető alá, hiszen a január közepén
megtartott eseménynek a művelődési ház adott helyszínt. Játékos agytorna, és gasztronómiai elemként egy téli foglalatosság,
a kolbásztöltés szerepeltek a programban. Benn a nagyteremben a csapatok egyik része a kvíz show-n vett részt, kinn a másik fele kolbászt töltött. Két órán át folyt az agytorna, ahol a
csapatok a kivetítőn keresztül kapták a kérdéseket. A nézők is
be tudtak kapcsolódni a játékba, és szurkolhattak kedvenc csapatuknak. Míg odabenn az agyat, kinn a csípős mínuszokban az
izmokat kellett megdolgoztatniuk a versenyzőknek. Öt kiló
darált húst kellett összegyúrniuk, majd a kellő fűszerezés és
egyéb praktikák után betölteni. A húst, a vékony disznóbelet és
a sütéshez olajat a rendezők biztosították mindenkinek, a fűszerekről, valamint a szükséges technikai felszerelésről a csapatok
maguk gondoskodtak. A kolbászokat aztán annak rendje módja

5

szerint megsütötték, a zsűri mintát kapott belőle, a többit jóízűen elfogyasztották a csapatok és a vendégek. Az agytornát a
Siskaszer csapata nyerte megelőzve a Kovácsszer és a FelsőÉgésszer gárdáit. A sok finoman elkészített és merészen fűszerezett kolbász közül a Csikágó együttesének „költeményét”
értékelte a zsűri a legmagasabbra. Bár az influenzajárvány
megtizedelte a csapatokat és a hatása érezhető volt, ám megfelelő „öblítő szerekkel” sikerült azt ellensúlyozni, és a vírusokat
távol tartanai. Az agytorna az első téli állomás volt, három hét
múlva következett a folytatás. A sűrű farsangi program ellenére
sikerült a rendező önkormányzatnak találni egy alkalmas hétvégét. Nemcsak alkalmas, hanem egyben nagyon sikeres is volt
ez az időpont. Főleg a Baksa Szeri csapatnak, akik teljes sikerét
hozta a második Téli Szentpéteri Esték rendezvény. Stu-Dinka
nevet viselő csapatuk teljesített a legjobban a szer-túrán, övék
lett a legjobb pálinkáért járó különdíj, plusz két pontot ért az
ötletes menetlevelük és nekik sikerült legtöbb embert mozgósítaniuk. Településünkre érkező turisták számára már korábban
kijelölésre kerültek a szeri túraútvonalak. Most ebből jártak be
egyet a második téli esték résztvevői. A mintegy öt kilométer
hosszú kirándulást az tette izgalmassá, hogy egyes pontokon
feladatok várták a résztvevőket. A versenyre a nevezési díj fél
liter pálinka volt. A finom nedűt szakértő zsűri kóstolta és választotta ki a legjobbat, a Szentpéteriek Pálinkáját. A legkreatívabb menetlevél plusz két ponttal növelte a verseny eredményt,
és külön díjazták, (egy karton sör) hogy a versenyző hat fős
csapaton felül még hány embert tudnak mozgósítani a túrán
való részvételre. Nos a mozgósítás jól sikerült, a 7 versenyző
csapattal együtt több mint százan túráztak ezen a napon. Szerencsére az időjárás is a szebbik arcát mutatta, remek kiránduló
idő volt. Nem lett volna gond rosszabb idő esetén sem, hiszen a
féltávnál lévő
frissítő állomáson
(képünkön)
forralt
bor,
meleg ital és
sült szalonna
várta a gyaloglókat. A művelődési házból
indultak,
és
oda is érkeztek
a csapatok. A
túra végén közös babgulyás vacsorára került sor, amelyet Pintér
László, Siska Elek és Farkas Miklós főztek. Az eredményhirdetést követően fakultatív volt a program. A baksaszeriek elsőségéről, amely elsöprő volt, már történt említés, a második a Kovács szer csapata lett, míg a képzeletbeli dobogó 3. fokára a
Nap utca – Alsó Égésszer gárdája állhatott fel. Őr Zoltán polgármester – aki versenyzőként a Nap utca csapatát erősítette - a
második alkalommal megrendezett Téli Szentpéteri Estékkel
kapcsolatban elmondta, hogy a szervezők minden várakozását
felülmúlta az esemény látogatottsága és annak hangulata. A
versenyző csapatok egyre jobban összekovácsolódtak, élvezték
a verseny minden pillanatát. A szerek közt a csipkelődéstől sem
mentes, ám egészséges és sportszerű versengés folyt. Egy rendezvénynek az a legnagyobb elismerés, amikor a résztvevők az
után érdeklődnek, hogy mikor lesz legközelebb. Most szinte
mindenki ezt kérdezte. - Ígérjük, hogy a folytatással sem okozunk csalódást, már most körvonalazódig egy májusi Szertúra
terve – mondta a polgármester. Az biztos, hogy a Szentpéteri
Esték rendezvényei, legyen nyári melegben vagy téli fagyban,
bebizonyították létjogosultságukat.
kgy.
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Látogatóközpont alapkőletétele

Február elején rakták le annak a látogatóközpont az alapkövét,
amely „Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található Natura 2000 területeket bemutató hálózat létrehozása” elnevezésű projekt keretében valósul meg. Az egykori
Őrségi Fogadó és Kemping területén épülő beruházás 2018-as
év elejére készül el 734 millió forintos támogatással. A mintegy
800 négyzetméteres alapterületű épületegyüttes a tájegység
bemutatását szolgálja, helyi termékeket bemutató bolt is működik majd, és ideköltözik az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága.
Az alapkőletételi ünnepségen dr. Markovics Tibor a nemzeti
park igazgatója köszöntötte a vendégeket, majd arról beszélt,
hogy mit láthatnak majd az érdeklődők a látogatóközpontban.
Tőle tudtuk meg azt is, hogy az igazgatóság e projekt keretein
belül kívánja létrehozni azt a hálózatot, amelyik a területén
lévő Natura 2000-es területeket egységes szemléletben mutatja
be. A hálózatot a központi településeken lévő, helyi önkormányzatok és civil szervezetek által működtetett Integrált Közösségi Szolgáltató Terek, valamint a Közösségi Művelődési
Házakra építve hozzák létre. Interaktív ismeretterjesztő eszközök telepítésével 14 helyszínen egységes formában nyújtanak
információt valamennyi területről. V. Németh Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért is felelős államtitkára,
a térség országgyűlési képviselője Goethe idézettel kezdte ünnepi beszédét az alapkőletételen. – „A Szentháromság úgy alkotta meg a természetet, hogy azt jobban nem is lehetett volna.
Olyan orgona, amelyen az örökkévaló játszik.” Az Őrség természeti kincsei, az őrségi táj igazolják a német irodalom klaszszikusának szavait, harmóniát és egyensúlyt jelentenek. Ha
vigyázunk az itteni értékekre, akkor az évszázadok, évezredek
öröksége lehet. Ehhez az kell, hogy szeressük a természetet. A
politikus hangsúlyozta, hogy az eddigieknél több uniós és hazai
forrás áll rendelkezésre a 2020-as fejlesztési ciklusban a környezetvédelemre, és ezen belül a természetvédelemre. A látogatóközpont alapkövébe az időkapszulát dr. Markovics Tibor a
nemzeti park igazgatója, V. Németh Zsolt államtitkár, Őr Zoltán Őriszentpéter polgármestere és Molnár Attila a kivitelező
ügyvezető igazgatója közösen helyezték el. (képünkön) A cere-

mónia utáni sajtótájékoztatón V. Németh Zsolt részletesen beszámolt a környezet és természetvédelemre fordítható támogatások összegéről. Elmondta, hogy míg az előző ciklusban 2300
milliárd forintot lehetett e célra fordítani, most 500 milliárddal
többet, vagyis 2800 milliárd forintot. Kimondottan a természetvédelemre 60 milliárd jut, ezen belül 8 milliárd kifejezetten a
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természeti értékek bemutatását szolgálja. Hozzáfűzte: az őriszentpéterivel együtt tizenegy nagy látogatóközpont épül a
Környezethatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében
a nemzeti parkok területén, de jut forrás az élőhelyek, az őshonos állat- és növényfajták megóvására, és a természetvédelmi
őrszolgálat fejlesztésére, gépjárműparkjuk és eszközeik cseréjére is. Dr. Markovics Tibor, az Őrségi Nemzeti Park igazgatója
a tájékoztatón arról beszélt, hogy a 14 egységes információs
ponton előadásokkal és interaktív kiállításokkal várják az érdeklődőket. Az új látogatóközpontban és fogadóépületben a
kiállítóterek és a nemzetipark irodái mellett a tervek szerint
helyet kap a nemzeti parki termékeket és helyi termékeket
árúsító üzlet is. A beruházás megvalósulását követően a jelenlegi központból ide költöznek, a felszabaduló Harmatfű Látogatóközpont pedig kisebb átalakításokat követően ismét várja
majd az erdei iskolásokat. – A beruházás helyszíne az Őrségi
Fogadó és a hozzá tartozó kemping régebben az őriszentpéteri
önkormányzat tulajdonában volt. Mi adtuk el a nemzeti parknak - emlékeztetett Őr Zoltán polgármester, majd hangsúlyozta,
hogy ilyen nagyszabású fejlesztésben a város is többszörösen
érdekelt. A saját tervezett beruházásaikról elmondta, hogy nem
messze a látogatóközponttól állandó vadászati kiállítást terveznek, és a közelben épülne a helyi termelői piacnak is helyet adó
vásárcsarnok. A látogatóközpontban nemcsak bemutatják a
Natura 2000-es területeket, hanem igyekszenek népszerűsíteni
is azokat. Természetismereti vetélkedőket, rajz- és fotópályázatokat hirdetnek és terveznek egy központi Natura 2000-es
nagyrendezvényt is az Őrségben. kgy.

Kiadvány mutatja be a helyi értékeket
Nemrégiben jelent meg az „Őrség helyi értékei” címet viselő
kiadvány. A város önkormányzata 2015-ben eredményesen
szerepelt a helyi értékek összegyűjtésének támogatására kiírt
pályázaton. A projekt folytatásaként, 2016-ban a szlovéniai
Hodos községgel közösen nyertek támogatást, az Őrség értékeinek, kincseinek feltárására és összegyűjtésére. Ez neves szakértők bevonásával meg is történt, és ennek egy részét mutatja be
az ízlésesen elkészített füzetecske. Két animációs dokumentumfilm, amelyek az Őrség történetével foglalkoznak, és két
hosszabb lélegzetvételű tanulmány is a projekt részét képezik.
Őr Zoltán polgármester a kiadvány előszavát a következő gondolatokkal zárta.: „E kiadvány terjedelmi okokból természetesen nem vállalkozhat az értékek részletes bemutatására és
ugyancsak nem vállalkozhat minden fellelhető érték megjelenítésére. Helyette inkább egy ízelítőt próbáltunk összeállítani az
Őrség természeti- és történeti örökségének ritka és különleges
kincseiből, fontosnak tartva felhívni a figyelmet arra, hogy
mindez véletlenül sem pótolhatja az Őrségbe látogatás és az
értékek felfedezésének személyes varázsát.” A kaszálógyümölcsösök, a Szala völgye, a tókák, a Szalafői Őserdő, a Kerca
patak menti rétek és ezek ritka állat és növényvilága, valamint
a bajánsenyei gólyafészkek, a Hodosi tó vagy éppen a szattai
hársfa ugyanúgy helyet kaptak a kiadványban, mint a pankaszi
Harangláb, az őriszentpéteri téglaégető, a Pityerszeri népi műemlék együttes és a veleméri Szentháromság templom. Bízzunk
abban, hogy azok, akik e kiadvány lapjait forgatják, kedvet
kapnak egy felejthetetlen Őrségi kirándulásra.

Lapunk következő száma május hónapban jelenik
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Szentpéteri színházi esték
Minden hónap első péntek estéjét a színházkedvelő őrségiek
közösen töltik Őriszentpéteren, hiszen 2017. januárjától Dr.
Szöllősi Judit ötletgazda nyomán sikeres Szentpéteri Színházi
Esték bérletsorozat indult az Őriszentpéteri Művelődési Házban. A szervező munka már az év végén elindult, így sokan
karácsonyi meglepetés ajándékként kapták családtagjaiktól,
barátaiktól a színházi élményt nyújtó bérletet. A sorozat kereté-

ben közel 100 bérletes tagunk 4 amatőr színtársulat előadásán
vehet részt. Ezideig a Körmendi Kastélyszínház és a Büki SokSzínpad társulatot látta vendégül intézményünk, akik Csehov és
Örkény darabokkal szórakoztatták a közönséget. A bérletből
még hátralévő két előadás április 7-én és május 5-én kerül
bemutatásra. Április 7-én 18 órai kezdettel a Vasvári Játékszín
közreműködésében két darab is színpadra kerül: Hans Sacks:
Komédiák, és Mrozek: Nyílt tengeren. Május 5.-én A lendvai
Egy és Más Vándorszínház előadásában A Padlás félig mese –
félig musical (9-99 korig) látható, a nagy érdeklődésre való tekintettel aznap kétszer, délután 14 órai és este 18 órai kezdettel.
A Színházi esték hátralevő alkalmaira természetesen a bérletes
tagjaink mellett nagyon sok szeretettel várunk minden kedves
érdeklődőt. Jegyek az előadásokra a Művelődési Házban válthatók.
Humor est
A tavasz kezdetén egy vidám estére szeretnénk invitálni Önöket!
Március 17-én pénteken 19 órai kezdettel a „STAND UP

9

A hosszú tél után egy kis „nevetés terápia” mindannyiunkra
ráfér! Szeretettel várjuk Önöket! A programra a jegyek elővételben már kaphatók!

Közösen a természet védelméért
A természet sokszínűségéről, a természetvédelem ezer arcáról
és a természetért harcolók mindennapos küzdelmeiről szóló
kiállítást láthattunk január 27 és február 4-e között a művelődési
házban. A Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért és a Magyar
Természetvédők Szövetsége által közösen tető alá hozott tárlat
az „Őrzők” címet kapta. - Európában körülbelül 200 ezer
állat és növény faj honos. Ez más területekkel összehasonlítva
szegénynek mondható, ugyanakkor a veszélyeztetettségi arány

itt a legnagyobb. Európa emlősfajainak 42%-a, madárfajainak
43%-a, a lepkefajok 45%-a, az édesvízi halfajok 52%-a fenyegetett a kihalás által. A biológiai sokféleség csökkenését csak
úgy lehet megállítani, ha csökkentjük a természeti erőforrások
használatát és több teret hagyunk a természetes folyamatoknak.
Ehhez át kell alakítanunk a termelési-fogyasztási rendszerünket
és a különböző ágazatokba integrálni kell a természetvédelem

szempontjait. A kiállítás jól mutatja, hogy bár Európa szerte
számtalan különböző problémával állunk szemben a természetvédelem területén, mégis saját egyéni szintünkön mindannyian
tehetünk a természet megóvásáért – tudtuk meg a szervezőktől.
A kiállítás Európa különböző országaiban dolgozó természetvédő civilek munkáját mutatja be. A tablók között megtalálhatók
Gyulai Iván és Molnár Antal természetvédelmi munkáját tartalmazó anyagok is. A kiállítás kisérő rendezvényként megtekinthető volt Molnár Antal természetfotós Hajdúság madarai című
fotósorozata. A tárlatot Rimán Lászlóné alpolgármester nyitotta
meg. A megnyitót követően Molnár Antal, aki a rendezvény
COMEDY” stílus két népszerű alakját látjuk vendégül intézmé- meghívott vendége volt, természetfotós foglalkozást tartott az
nyünkben. Somogyi András és Lorán Barnabás „Trabarna” érdeklődőknek, a gyerekeknek pedig természetvédelmi játszóhumoristákat a közönség jól ismerheti, hiszen a televízióban házat és vetélkedőt is rendeztek.
K.Gy.
futó Showder Klub, és a Rádiókabaré rendszeres közreműködői.
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Pár gondolat az Őrzők című kiállításról

Gyalogtúrával búcsúztak az óévtől

Az Őrzők című könyvet, amiben több ország 22 kiemelkedő
munkát végző természetvédői szerepelnek és az itt látható kiállítást bemutatták az Országgyűlés Irodaházának aulájában november 17-én. Azóta, folyamatosan 4 napos láthatóságokkal

Szilveszterkor gyalogtúrát szervezett a hegyhátszentjakabi
Vadása Faluszépítő Egyesület és az őriszentpéteri Kerékpáros
és Természetbarát Egyesület. A 2016-os esztendő utolsó napján
túrázni vágyók a hegyhátszentjakabi óvoda udvarán találkoztak, és a Vadása tó, szőcei tőzegmohás láprét, az őrimagyarósdi
Várdomb és a Malomgát tanösvény útvonalon tettek meg közel

több, mint 15 városba is eljuttatják meghatározott időpontokban. Egyik állomása Őriszentpéteren volt, köszönhetően a Tanácsadók a Fenntartható Fejlődés ránk irányuló figyelmének. A
Magyar Természetvédők Szövetségének egyik tagszervezeteként fontosnak tartják a természet egészének a védelmét, a
fenntartható fejlődés megvalósításának elősegítését. Európában
több, mint 200.000 ezer állat- és növényfaj honos. A fajok eltűnését csak úgy lehet megállítani, ha a természet saját rendje
szerint alakíthatja. Védeni kell a környezetünket, nem kisajátítani, kihasználni. Okosan, értelmesen csak annyit felhasználni a
fejlődés érdekében a természeti kincseinkből, amennyi szükséges, ami még nem káros. A Magyar Természetvédők Szövetsége és a Föld barátai Európa című közös kiállítás a természet
sokszínűségéről, a természetvédelem ezer arcáról és a természetvédők mindennapi küzdelméről szól. A kiállítás mintát ad a
célok elérése érdekében, rámutat arra, hogy milyen sokat jelent
1-1 ember hozzáállása is, hogy milyen sokat tud tenni az egyes
ember a természetvédelem érdekében. Fontos felismerés és cél
is a környezettudatos nevelés, hogy gyermekek már óvodás
kortól elkezdjék megismerni, megszeretni a természetet, a természetjárást, mert csak így lehet megvédeni. Ha megismerik,
megszeretik, ha a fiatalok fontosnak tartják a környezetük védelmét, akkor egy idő elteltével már szokássá válik, minta lesz,
követendő példa. Megszerettetni csak folyamatos, következetes
munkával lehet, ami komoly felelősségteljes feladat, de megéri,
mert ez mindannyiunk érdeke. A kiállítás tablói között megtalálhatóak Gyulai Iván ökológus és Molnár Antal területfejlesztő, szociálpolitikus természetvédelmi munkáját bemutató magyar anyagok. Molnár Antal a hajdúböszörményi Zöld Kör
elnöke a szervezet alapító tagja. Főállásban dolgozik az Egyesületnél. Területfejlesztéssel, természetvédelemmel, turisztikával foglalkozik. Elkötelezett a természetvédelem, a fenntartható
fejlődés és a természettudatos nevelés mellett, munkája kapcsán is, de szabadidejében is. Természetfotósként gyönyörű
képeket láthatunk tőle az Őrzők című kiállítás kísérő rendezvényeként. A „Hajduság madarai „című fotókiállítása maradandó
élményt kínál. Szeretem a közmondásokat, szeretek magvas,
szép gondolatokat olvasni, idézni. Megadni vele az alaphangot
vagy éppen, mint most befejezni ezt a mondanivalómat. Ez egy
Tibeti közmondás: „Az emberek úgy tartják, múlik az idő. De
az idő ezen csak mosolyog, mert látja, hogy az emberek múlnak” Viszont csak az emberek tudják széppé, fenntarthatóvá,
élhetővé tenni, vagy tönkretenni a körülöttünk lévő univerzumot. Óvjuk, védjük, szeressük a Földet!Legyünk a Föld barátai! Rimán Lászlóné

11 kilométert. Még a szervezőket is meglepte a nagy érdeklődés, több mint százan vettek részt a kiránduláson. Már a jakabi
induláskor is sokan voltak, ám menet közben Szőcén és Őrimagyarósdon még csatlakoztak hozzájuk. Jellemző az érdeklődésre, hogy az egyik magyarszombatfai panzió, szilveszterezni az
Őrségbe érkező vendégei is ezt a programot választották. Őket
a fogadó tulajdonosa meleg itallal és virslivel indította útnak.
Italból és ételből amúgy nem volt hiány, a rendező egyesületek
is gondoskodtak forró teáról és forralt borról, a túra végén pedig virsli party várta a résztvevőket. A szervezők a nagy érdeklődésre való tekintettel az évben több túrát is terveznek az őrségi régióban, a szilveszterit pedig mindenképpen hagyománnyá
szeretnék tenni. A szőcei és az őrimagyarósdi egyesületek és
természetbarátok is csatlakoznak hozzájuk, a jövőben ők is
segítenek a szervezésben és a rendezésben.
kgy.

Közművelődési tevékenység támogatása
Őriszentpéter Város Önkormányzata az Őri Alapítvány és a
Hétrét Kft. közművelődési tevékenység támogatásáról szóló
megállapodásról döntöttek. A fentnevezett két szervezet szeretne különböző pályázati forrásokat igénybe venni, ám ennek
egyik feltétele a közművelődési megállapodás megléte. Az
önkormányzat a kötelező közművelődési feladatait elsősorban
az általa fenntartott Művelődési Ház és Városi Könyvtár intézménnyel látja el. Nincs azonban akadálya annak, hogy az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény által el
nem látható feladatok teljesítésére, vagy azok kiegészítése érdekében közművelődési megállapodást kössön jogi vagy természetes személlyel. A fentiek tükrében módosították az ide vonatkozó rendeletet, amelynek alapján meg lehet kötni a megállapodást az Őri Alapítvánnyal és a Hétrét Kft-vel. Az alkalmazásához a szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek
adottak. A megállapodásnak a költségvetésre csak abban az
esetben van hatása, ha az önkormányzat támogatást nyújt valamelyik rendezvényhez. A alapítvány és a kft. már hosszú évek
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óta rendeznek kulturális eseményeket a városban és az Őrség
számos településén. Az idén pünkösdkor megrendezésre kerülő

Felkészültek a tavaszi fordulókra
Labdarúgó csapatunk a hetedik helyen zárta az őszi szezont. A
dobogótól 5, az első helyezettől 10 pontra vagyunk lemaradva.
Ez a hátrány nem behozhatatlan, az őszinél is jobb eredmény
elérése érdekében január közepétől megkezdték az alapozást
játékosaink. Hetente 2-3 edzéssel és számtalan edzőmeccsel
készültek a tavaszi megmérettetésekre. Az edzőmérkőzések
többségét magasabb osztálybeli csapatok ellen vívták, melyeken nem vallottak szégyent. Kihasználva az átigazolási időszakot két játékossal is erősödött a gárda. Náricza Róbert Szakonyfaluból és Pozsgai Norbert Pákáról érkezett. Az elvégzett
munka tudatában nyugodtan várták a tavaszi rajtot, amely március 5-én kezdődött. Csapatunk tavaszi mérkőzései:
2017. március 5. 14:30 óra Őriszentpéter—Rábahídvég

Virágzás Napjai fesztivált már a 24., az augusztusi tíznapos
Hétrétország Köztivált pedig a 16. alkalom lesz. Ugyancsak az
ő rendezvényük lett az októberi Természetesen Őrség öko fesztivál és vásár, melynek korábban csak társrendezői voltak. A
három nagy eseményen kívül a látogatóközpont számos más
eseményt is kínál az idelátogatóknak.

Sportbállal kezdődött a farsangi báli szezon
Január végén rendezte meg hagyományos farsangi bálját a
Sportegyesület. Az eseményt a Bognár Étteremben tartották,
ahol az egyesület tagjai, a futball csapat játékosai, őriszentpéteri és környékbeli baráti társaságok szórakoztak. Mint ahogy
már megszokhattuk, a farsangi báli szezon minden évben a
sportegyesület báljával kezdődik. Február közepén aztán az
őrségi vadászok következtek. Az Őrség és a Széchenyi Zsigmond Vadásztársaságok már évek óta közösen rendeznek több
eseményt is. A vadászbál mellett ilyen az őszi Őrségi Vadásznap elnevezésű programjuk is. A mostani báljuknak is már több
éves hagyománya van. A bálok sorát - már egy kicsit a farsangi
szezonon túl - az idén is az iskolai szülői szervezet mulatsága
zárta.
kgy.

Lánglovagok toboroznak

2017. március 12. 14:30 óra Szarvaskend—Őriszentpéter
2017. március 19. 15:00 óra Őriszentpéter—Szakonyfalu
2017. március 26. 15:30 óra Ivánc—Őriszentpéter
2017. április 2. 15:30 óra Őriszentpéter—Csákánydoroszló
2017. április 9. 15:30 óra Körmendi Téglagyár—Őriszentpéter
2017. április 16. 16:00 óra Őriszentpéter—Magyarszecsőd
2017. április 22. 16:00 óra Körmend VSE—Őriszentpéter
2017. április 29. 16:00 óra Őriszentpéter—Rábatótfalu
2017. május 1. 16:00 óra Őriszentpéter—Bajánsenye
2017. május 7. 16:30 óra Viszák—Őriszentpéter
2017. május 14. 17:00 óra Bajánsenye—Őriszentpéter
2017. május 21. 17:00 óra Rábahídvég—Őriszentpéter
2017. május 28. 17:30 óra Őriszentpéter—Szarvaskend
2017. június 3. 18:00 óra Szakonyfalu—Őriszentpéter

Az Őriszentpéteri Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagfelvételt 2017. június 5. 18:00 óra Őriszentpéter— Ivánc
hirdet az alábbi feltételekkel: betöltött 18. életév, őriszentpéteri állandó lakcím, büntetlen előélet, minimum 8 általános 2017. június 11. 18:00 óra Csákánydoroszló—Őriszentpéter
iskolai végzettség. Várják mindazon fiatalok jelentkezését,
akik az önkéntesség iránt elkötelezettséget éreznek. Jelentkezni lehet Zsigovits Józsefné elnök asszonynál személyesen,
illetve a 06-20/5208584-es telefonszámon.

Pályázatainkról
Lapunk idei első számában szerettük volna megosztani azokat
az örömteli híreket kedves olvasóinkal, amelyek a sikeres pályázatainkról szólnak. Emiatt még a lapzártával is vártunk. Értesüléseink szerint a megyei területfejlesztési pályázatokat már
elbírálták, kihirdetésükre azonban központilag kerül sor. Bíztunk abban, hogy Nemzeti Ünnepünk alkalmából teszik meg
ezt a döntéshozók. Nem így történt, sajnos még várni kell. Tö- Képünk az őszi záró forduló után készült, amikor csapatunk 6:0
retlenül bízunk továbbra is abban, hogy pályázataink sikeresek -ra legyőzte a listavezető Viszákot.
lesznek, az eredményekről pedig a későbbiek folyamán értesítTavasszal is szurkoljon csapatunknak! Hajrá Őrike!!!
jük a lakosságot.
Önkormányzat

12

Őri Hírek

Kicsi és nagy egyaránt nagyon várta a farsangi
mulatságokat, hiszen az idei tél már elég sokáig
tartott ahhoz, hogy kiebrudaljuk városunkból.
Az alsó tagozatosok jelmezes felvonulása alatt
ötletes álarcokat láthatott a közönség. Külön
kiemelendő, hogy egyre többen választottak a
készen vásárolt jelmezek helyett saját készítésű
ruhát, ezzel is emelve az esemény színvonalát.
Jól elfért egymás mellett a muffin és Mickey
egér, a kentaur és könyvmoly, de a hőlégballon
sem veszett össze sem a nindzsákkal, sem a Pókemberrel. A negyedik osztályosok sztrájkja és
country tánca kellően feladta a zsűrinek a feladatot, s amíg ők a sorrenden törték fejüket, az
alsó tagozatban dolgozók is táncra perdültek.
No, nem seprűvel, hanem pom-pommal a kézben
varázsoltak forró hangulatot a terembe. A felső
tagozatos tanulóknál a kézzel készült jelmezek
tervezése, kivitelezése már hetekkel a nagy nap
előtt megkezdődött. Osztályonként, titokban súgtak-búgtak a gyerekek, hisz rendhagyó módon az
ókori népek kultúráját kellett megjeleníteniük.
Hagyományteremtő céllal nem csupán a diákok
öltöztek be, hanem a tanárok is kreatív, adott
történelmi korra jellemző ruházatot öltöttek. Az
értékelésben kiemelt helyen szerepelt az ötletesség mellett a korhűség is. A képzeletbeli dobogó
legfelső fokára az ókori görög harcosnak, polgárnak beöltözött ötödik osztályosok állhattak,
alig lemaradva mögöttük a hetedikesek, bámulatos fáraójukkal az élen. A nyolcadikos rómaiak
és a hatodikos egyiptomiak is csodálatos ruhákban pompáztak. Ezután valóban már csak a jó
hangulatú buli következhetett. A magasra tekert
hangerő és hangulat láthatóan elűzte a telet.
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