VI. évfolyam 6. szám

2017. december

1

Őri Hírek
ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA

Ünnepi köszöntő
Ádventben vártunk,

készülődtünk. Gyermeki izgalommal, felnőttes kapkodással - hogy minden idejében elkészüljön, minden szép legyen karácsonyra. Mi igyekeztünk! Pedig Ádvent - Adventus Domini – az Úr
érkezését jelenti. Ő jön, Ő közelít, hogy karácsonykor minden szívben, minden otthonba megszülessen újra és újra. Karácsonykor nem a díszes fenyőfát, nem a szép téli hangulatot, nem a hóesést és még csak
nem is egyszerűen a szeretetet ünnepeljük. Karácsony Jézus Krisztus, a Megváltó születésének az ünnepe!
Karácsony az értünk hozott isteni áldozat csodája, az Ő szeretetének megnyilvánulása! Ő az , aki Jézus
Krisztus által mindent megtett, hogy nekünk bocsánatunk, békességünk és ezáltal igazi ünnepünk legyen!
Jézus nélkül – Isten fia nélkül - nincs igazi karácsony! „Az Ige testé lett közöttünk lakott, és láttuk az ő
dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.” (Jn.1,14)

Az Evangélikus Egyházközség nevében kívánok Istentől megáldott, Jézussal töltött, igazi – békés – boldog
karácsonyt !
Kollerné Loós Zsuzsanna – ev.lelkész

Megszületett
Lent a völgyben aranylón
pislákolnak ablakok.
Fagyos éjen örvendve
érkeznek az angyalok.
Hóesésben táncolnak,
szívükben mély szeretet.
Nagy hírt zengni jöttek ők,
kis Jézus megszületett.
Harang csendül az éjben,
templom mélyén áhítat,
szívem rejti Jézusom,
meleg nagykabát alatt.
Bischofné H. Katalin
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Évértékelés a közmeghallgatáson

Ha az alaptevékenységeink és az önkormányzati kötelező feladatellátás finanszírozási fedezete szempontjából vizsgáljuk az idei évi költségvetést, akkor elmondható, hogy megnyugtató helyzettel, biztonságos gazdálkodással és néhány millió forint szabad felhasználású tartalékkal tervezhettük az idei
esztendőt.
Három nagyobb témakörre szeretnék bővebben kitérni
az évértékelőben, amelyek alapvetően meghatározták az év
karakterét Őriszentpéteren. Könnyen kitalálható, hogy legelső
helyen a már nagyon sokszor emlegetett és komoly változást,
jelentős előrelépést hozó pályázataink alakulásáról kell szólnom. Lássuk először a tavaly tavasszal beadott megyei TOP
projektjeinket, amelyek összértékben a legjelentősebb tételt,
350 millió Ft pályázati forrást jelentenek. Az eredményhirdetésre végül ez év május másodikán került sor, az eredményességet tekintve pedig a legteljesebb mértékben a várakozásink
szerint alakult, erről már korábbi írásainkban beszámoltunk.
Most a legizgalmasabb kérdés természetesen már az, hogyan
sikerül, milyen áron és milyen határidővel megvalósítani ezeket
a beruházásokat. Időrendi sorrendben haladva legelőször az
Óvoda bővítésére és az önkormányzati konyha fejlesztésére

írtuk ki a közbeszerzési tendert, amely első nekifutásra bizony
sikertelennek bizonyult. Kicsit talán illúziónak is tűnhetett,
hogy az év közepén, nyár derekán találunk kivitelezőt, méghozzá rendkívül szoros határidővel, hiszen ekkorra már az építőipari cégek lekötötték jelentősebb kapacitásaikat. Tekintettel
arra, hogy egyetlen ajánlat érkezett, ráadásul az is 17 millió Fttal drágább volt a pályázat költségvetésénél, ezért nem tudtunk
szerződést kötni. Ezután külön hirdettük meg a konyhai tendert
és így már sikerült kivitelezőt találni, igaz, közel 4 millió forintos többletköltséggel. A munkaterület átadására szeptember
közepén kerülhetett sor és mostanra elmondható, hogy jól állnak a munkákkal és fogják tudni tartani az év végi befejezési
határidőt. Az egyik legnagyobb értékű pályázatunk, a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésére a támogatási döntést augusztus közepén vehettük át, ezután kezdődhetett a kiviteli tervek elkészítése, amely a szükséges vízjogi létesítési engedély
előfeltétele. A tervek elkészültek, jelenleg az engedélyezési
eljárás van folyamatban. Januárban lesz indítható a közbeszerzési eljárás, amely az előzetes költségkalkulációk szerint öszszegszerűségében bele fog férni a költségvetésbe. December 5én kaptuk kézhez a Zöld Város projektünk támogatási értesítőjét, azonban saját kockázatra a kiviteli terveket már korábban
megrendeltük, így arra számítunk, hogy januárban indítható
lesz a Sárga Ház és a Vásárcsarnok közbeszerzési eljárása is. A
faanyagok 15-20%-os áremelkedése miatt itt sajnos arra lehet
számítani, hogy az ajánlati árak kilóghatnak a költségkeretből
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már csak azért is, mert a legnagyobb beruházásainkról van szó.
A Vadászati Kiállítás közbeszerzési tenderét még ebben az
évben szeretnénk elindítani és jövő nyári befejezési határidővel
a beruházást megvalósítani. A költségkalkulációk itt szintén
bizakodásra adnak okot a költségkereten belül történő maradásra. Szlovén-magyar INTERREG programból, 5%-os pályázati
önerőből valósulhat meg a Parkerdő rehabilitáció jövő áprilisig,
itt már leszerződtünk a kivitelezőkkel. Az avatási ünnepségre a
tavaszi Szer-túra keretében kerül majd sor. Szintén december 5
-én érkezett az értesítés, hogy eredményesen szerepeltünk az
EFOP pályázaton nyolc másik településsel együtt, amelynek
keretében egy szociális vonatkozású programot valósítunk meg
a térségben, 50 m2 mobil színpadot vásárolunk, térkövezni
tudjuk majd az új szabadtéri színpad előtti területet és finanszírozni tudjuk a 2018-19-es rendezvényeinket közel 50 millió
forint nagyságrendben. A legújabb örömhír szintén rendkívüli
jelentőséggel bír: majdnem 400 millió forint! értékű fejlesztés
valósulhat meg az Őriszentpéteri Általános Iskolában a Szombathelyi Tankerületi Központ eredményes pályázata segítségével.
A pályázataink után a másik kiemelendőnek tartott, de
már rövidebben tárgyalt tématerület a 2017. évi rendezvényeink, amelyekre továbbra is úgy érzem, hogy nagyon büszkék
lehetünk. Az Őrségi Vásár egyértelműen jól teljesített, kiemelkedő színvonalú volt a Művelődési Házban az Őrség épített
örökségét és természeti kincseit bemutató tárlat, amelynek darabjait a jövőben is hasznosítani szeretnénk valamilyen formában, de érdekes színfolt volt a veterán járművek felvonulása a
sok már jól ismert és népszerű rendezvényelem mellett, amelyek már nem szorulnak külön bemutatásra. A rendezvény
pénzügyi egyenlege is pozitív lett, ami egy pályázati támogatásnak köszönhetően még tovább nőtt. A Tökfesztivál az augusztusi szélvihar és a szeptemberi nagyon komoly esőzések és
Zala-áradás után került megrendezésre nem kis helyzeti hátrányból a rendezvény-környezet állapotát illetően. A komoly
előkészítő és kárelhárító-, a rendezvényhelyszín mentésére irányuló eredményes munkálatoknak, no meg a hétvégére megjavuló időnek köszönhetően minden idők egyik legsikeresebb
tökfesztiváljára lehetünk büszkék. Az egyik legmagasabbnak
számító látogatottság ellenére is azonban negatív volt a rendezvény pénzügyi mérlege, hiszen a rétek állapota miatt nem sikerült parkolójegy-bevételhez jutni és az árusok létszáma is jóval
alacsonyabb a Vásárénál, illetve pályázati támogatás sem állt a
rendezvény mögött. Ennélfogva a rendezvény pénzügyi mo-

dellje mindenképpen átgondolásra szorul, amelynek egy esetleges kitörési iránya a Tökfesztivál belépőjegyessé tétele lehet,
amely a koncentráltabb, kisebb rendezvény helyszín okán
könnyebben kivitelezhető. Nagyszerű, új sportrendezvénnyel,
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az Őrségi Félmaraton futóversennyel is bővült a kínálat 2017ben, amely jellegénél fogva véleményem szerint már régóta
ide, a békés és nyugodt, jó levegőjű őrségi környezetbe kívánkozott és biztos vagyok benne, hogy megtalálja itt a helyét és
hosszú távon is sikeres lesz. Minden jól működő helyi rendezvényen a terjedelmi korlátok miatt most nem tudok végigmenni, de egyet még mindenképpen muszáj kiemelni. A Szentpéteri
Esték repertoárja ugyanis a szer-torna mellett a szer-túrával is
bővült, amelynek talán még nagyobb a mozgósító ereje, hiszen
a szurkoló tábor is aktív részese lehet az eseményeknek. Mindannyian szívesen emlékezünk a Bárkás-tavi túrára, ahol a résztvevők száma meghaladta a 200-at, de az augusztusi „Fut a Város” versenyszámra ugyanígy, ami szintén jelentős teljesítmény.

Közmeghallgatás

A közmeghallgatáson a csapadékvíz elvezetésének kérdése merült fel problémaként a lakosság részéről. Konkrétan az erdészeti rakodó területe és a mellette lévő magánlakások közti vízelvezető árok állapota és annak tisztítása. Ez az árok nem szerepel a csapadékvíz elvezetésére nyert pályázatban, tisztítása,
mivel magánterületen van, a tulajdonosok feladata. A társasház lakói a munkát elvégezték, az erdészet ez után áll neki az
ároktisztításnak. Ha ezt elvégzik, akkor biztosan le foglya vezetni a vizet az árok, főleg azért, mert nem egész „Baksaszer vize
folyik oda”! A csapadékvíz elvezetésének kapcsán került szóba
a kommunális adó és annak felhasználása. Őr Zoltán polgármester válaszában elmondta, hogy Őriszentpéteren a kommuHarmadik témakörként az augusztus 10-ei viharkatasztrófát nális adó mértéke 20.000,-Ft/év ingatlanonként. Az állandó
kell megemlítenem, amely komoly nyomot hagyott települé- lakcímmel rendelkezők 14.000,-Ft adókedvezményt kapnak, az
sünk életében. Több napos (van ahol egy hetes) áramszünet, ő esetükben 6000,-Ft adótárgyanként az adó összege. Így valamivel több mint 4 millió forint folyik be évente ebből az adóból.
Ebből az összegből nem mindenre telik. Szóba került még egykét dolog az augusztusi vihar okozta károk kapcsán. a szélvihar
által kidöntött fákat rönkként, papírfaként és rostfaként értékesítette az önkormányzat. Az igy befolyt összeget a károk enyhítésére és a kárelhárítást végzők munkadíjára lett fordítva. Jelentős mennyiségű tűzifa is keletkezett a vihar miatt. Ezeket a
szociális bizottság az igénylők között rászorultság alapján szétosztotta. Az önkormányzat vis major pályázatot nyújtott be a
viharkár kapcsán. A szupergyors internet közelgő városba érkezése is foglalkoztatta a közmeghallgatáson megjelent városlakókat. K.gy.

Házunk tája - Önkormányzati hírek
kiolvadt mélyhűtők, megrongált háztetők, összedőlt pajták,
melléképületek, rengetek kidőlt vagy félbetört fa, megváltozott
településkép – felidézni is fájó. Örömteli ellenben és büszkeséggel tölti el az embert, amikor arra a helyi összefogásra gondolunk tűzoltók, önkéntesek és hivatásosok, helyi vállalkozók,
közfoglalkoztatottak, önkormányzati dolgozók részéről, akik
nagyot teljesítettek a kárelhárításban és erőt adtak az őriszentpéteri embereknek, családoknak a nehéz napokban. Még egyszer is köszönöm mindnyájuknak!!!
Plusz egy téma csak a megemlítés szintjén a jövőbeli
terveket illetően. Két olyan dolog van ugyanis, ami elég gyakran foglalkoztatja teljes joggal a helyi közvéleményt. Az egyik
a Sárga Ház állapota, amely reményeink szerint jövőre megoldódik. A másik ilyen a temetőhöz vezető út melletti járda hiánya, amelynek a kivitelezhetősége a domborzati viszonyok, az
épületek közelsége, az országút és a rendelkezésre álló terület
szűkössége miatt igen komoly kihívás. Örömmel számolok be
róla, hogy körvonalazódik egy jónak tűnő megoldás, amelynek
megvalósításában az érintett ingatlantulajdonosok jelentős része már a támogatásáról biztosított, így a Képviselő-testület
novemberi ülésén megbízást adott a járda megtervezésére. Első
ütemben a kis iskolától a temetőig tartó szakasz, ezt követően
pedig a temetőtől a keresztútig, azaz a Hársfa Fogadóig tartó
szakasz kerül megtervezésre.
Végezetül nincs más hátra, mint hogy a magam és a
Képviselő-testület nevében Áldott Karácsonyt, meghitt, szép
Ünnepet kívánjak minden kedves olvasónak és Őriszentpéteren
élőnek!
Lapunk következő száma március hónapban jelenik meg.

Az önkormányzati képviselők döntöttek arról, hogy 2018. január 1. napjától 2020. június 30. napjáig a Sopron és Térsége
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (STKH) bízzák meg az önkormányzat közigazgatási területén keletkező hulladék elszállítására és
ártalmatlanításával. A szemetet a gyűjtőedényekből továbbra is
hetente egy alkalommal szállítják el. A szoláltató éves szinten
egy lomtalanítási napot is tart. A korábbi évek gyakorlatától
eltérően most nem egy évre, hanem hosszabb időszakra történt
szerződéskötés, amely a piac átrendeződésével és az egyre kevesebb szolgáltató jelenlétével magyarázható.
Az Őriszentpéter – Kisrákos – Nagyrákos – Pankasz – Viszák
települések szennyvízelvezető és tisztító rendszerét üzemeltető
Vasivíz ZRt. értesítette a tulajdonosokat, hogy az őriszentpéteri
szennyvíztisztító telep átemelő acél-és beton szerkezet, valamint
az átemelő gépészeti szerelvényei erősen elhasználódtak, rekonstrukciójuk nem tűr halasztást. A rekonstrukció várhatóan
nettó nyolc és félmillió forintba fog kerülni az érintett településeknek, akik ezt a fogyasztás arányában fizetik majd.
A téli időszakra helyi vállalkozókkal kötött szerződést az önkormányzat a hó eltakarítására és az utak érdesítésére. Siska
Barnabás és Papp László (Baksaszer) saját erőgépeikkel, maguk, vagy alkalmazottaik, illetve alvállalkozóik révén 2017.
november 17 napjától 218. március 31 napjáig látják el a feladatot. Az önkormányzat a sikosság mentesítésére szolgáló
érdesítő anyagot beszerezte.
K.Gy.
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Meghalt az Őrség plébánosa

Valamennyien megrendülten fogadtuk a hírt Ottó
atya, az Őrség szeretett plébánosa december 12-ei
haláláról és most az a bizonyos égi szomorúság tölti
be a szívünket. December elején kerestem telefonon,
hogy felkérjem az újság Karácsonyi köszöntőjének a
megírására, mert ismét Ő következett. Nem lehetett
tudni, hogy ez volt az utolsó beszélgetésünk, mint
ahogyan azt sem, hogy egy más, komorabb, jelentősebb színhelyen valóban, most Ő következik. A váratlan, korai eltávozás döbbenete még blokkolja az
értelmet, a felfogást, még nem is tudunk úgy gondolni rá, hogy Ő már nincsen közöttünk. Hosszabban
éppen ezért most nem is tudnék írni, hiszen még nem
lehet feldolgozni, hogy többet nem tudunk találkozni, nem áll módunkban beszélgetni, hogy Róla már
csak emlékezni lehet.
Ottó atya életútjának, nagyszerű cselekedeteinek
méltatására, magával ragadó személyiségének, kedves természetének felidézésére lapunk következő
számában kerül sor. Temetése 2017. december 20-án
reggel kilenc órakor gyászmisével kezdődik Őriszentpéteren, a katolikus plébániatemplomban, földi
hamvait a templom sírkertjében helyezik végső nyugalomra végakarata szerint.
Fájdalommal és megtörten búcsúzunk!
Őr Zoltán
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időpontban a karácsonyi ünnepek előtti időszakban, adventkor
tesszük meg. Különleges az időpont, mert különleges az ünnep,
a különleges ünnepet pedig az ünnepeltek személye teszi különlegessé. Az idősek napját övezi a legtöbb tisztelet, az Idősek
Napja a legtiszteletre méltóbbak ünnepe. Rengeteg dolog van,
amit köszönni tartozunk nekik – mondta bevezetésűl a polgármester, majd hagyományosan tájékoztatta a vendégeket a 2017es esztendő történéseiről. Először a sikeres pályázati eredmények kerültek szóba. Mintegy 350 millió forintos támogatás
érkezett a városba az év folyamán. A legfontosabb, a sárga ház
projekt mellett, a vásárcsarnok építése, a csapadék víz elvezetése, a vadászati kiállítás berendezése, az óvoda felújítása is szóba került egyebek mellett. A pályázatok támogatási szerződései
már aláírásra kerültek, most jön a megvalósításuk. Az önkormányzati konyha felújítása készül el elsőként, várhatóan már
január közepén átadják azt. - Sikeresek voltak az év rendezvényei is. Ezt azért tartom fontosnak kihangsúlyozni már évrőlévre, mert büszkeséggel tölt el mindenkit, hogy milyen aktív a
helyi közösség. A hagyományos Őrségi Vásár és a Tökfesztivál
mellett nagy sikere volt az Őrségi Félmaraton közösségi futóversenynek is, melyet hagyományteremtő szándékkal került
megrendezésre, és amelyen közel négyszázan versenyeztek.
Amire azonban a mostani önkormányzati ciklusunk alatt a legbüszkébbek vagyunk, hogy sikeres a Szentpéteri Esték rendezvénysorozat, amelyből már többet is rendezünk évente - folytatta mondandóját az elöljáró, majd a közösségi összefogás
példájaként említette az augusztus 10-i szélvihar okozta károk
helyreállításában való részvételét a városlakóknak. Kiemelte,

hogy ennek az összefogásnak az eredménye volt, hogy úrrá
tudtak lenni a jelentős károkat okozó természeti katasztrófán.
Őr Zoltán fontosnak tartotta megjegyezni, hogy kíváncsiak arra
is, hogyan élnek városunkban az idős emberek. Erre most itt a
remek alkalom, az estebéd elfogyasztását követően lehetőség
nyílik jóízű beszélgetésre, nosztalgiázásra, ahol elmesélhetik
egymásnak, hogy mi is történt egymással 2017-ben. Ezt meg is
Időseket köszöntöttek
tették az idősek, vidáman telt el a délután hátralévő része. Az
idősek köszöntését - mint már évek óta mindig – a helyi vörösNovember utolsó szombatján köszöntöttük az időseket. A mű- keresztes aktivisták rendezték meg mindenki megelégedésére
K.gy.
velődési házban tartott ünnepségen mintegy száz 65 év feletti és az önkormányzat támogatásával.
városlakó vett részt. A legfiatalabbak, a gyerekek adtak műsort
Őri Hírek
a legidősebbeknek, majd Őr Zoltán polgármester mondott köŐriszentpéteren élők lapja megjelenik : kéthavonta
szöntőt. – Minden évben van egy rendkívüli alkalom, amikor a
Kiadja: Őriszentpéter Város Önkormányzata
helyi közösségek köszönthetik az idősebb generációt és kifejezSzerkesztőség: Kálmán György, Őr Zoltán, Őr Péter
hetik az irántuk érzett tiszteletet. Ezt Őriszentpéteren rendhaFotó: Kemencei Ilona
gyó módon, a hivatalos ünnepnaptól eltérően, egy különleges
Cím: Őriszentpéter,Városszer 106. Tel: 94/548-050
Nyomdai munkák: VASPRINT Kft.
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IDŐSEK

Adventi ünnepségek

Így csupa nagybetűvel írva, mert megérdemlik. Mert az ünnepeltek között a legfiatalabb is elmúlt már 65 éves. A legidősebb, aki megtisztelte jelenlétével a rendezvényt, özv.
Kronekker Józsefné túl van a 90. évén. Ide kívánkozik, hát ide
írom: önkormányzatunknak nagyon fontosak az itt élő idős
lakosai, hiszen mint a polgármester úr a köszöntőjében is elmondta, nekik köszönhetjük, hogy ide születtünk, a kötődésünket a városhoz, emiatt az idei évtől külön is köszöntünk az önkormányzat nevében mindenkit, aki elmúlt 90 éves. Apró kis
figyelmesség, egy kis virág, egy kis csokoládés finomság, de a
tisztelet egy megnyilatkozása részünkről. A polgármester úr a

December 1-én az első adventi hétvége előtti pénteken kezdődött a hagyományos adventi ünnepségsorozat. Karácsonyi
diszbe öltözött a polgármesteri hivatal és városunk főtere. A
település karácsonyfáján fényfűzér, a szökőkút felett pedig
fényfűzérből készült karácsonyfa hirdeti az ünnep közeledtét.
Ugyancsak itt lett felállítva a Betlehem, amelyben éltnagyságú
liturgikus alakok köszöntik Jézus születését. A szabadtéri színpad most is a fellépőknek ad helyet, akik hagyományosan egyegy karácsonyhoz köthető hagyományt elevenítenek fel hetente. 2009 -óta hagyomány már, hogy ilyen módon várjuk a karácsonyt. Akkor az általános iskola és az óvoda kompetencia
pályázatának volt az eleme az adventi ünnepségsorozat. A projektben egy három hetet meghaladó hagyományápoló rendezvénysorozatot kellett beépíteni. Az akkor megálmodott adventi
rendezvény nagy népszerűségre tett szert, sikere az óta is töretlen, így aztán az óta is megrendezik minden évben. Az idei első
alkalommal a felsős általános iskolások elevenítettek fel karácsonyi hagyományokat, majd Őr Zoltán polgármester meggyújtotta az első gyertyát a település adventi koszorúján. A következő héten sajnos az időjárás is közbeszólt, a szakadó havas
eső miatt a műveődési házba került át a program, amely ezzel
egy jottányit sem veszített a színvonalából és a hangulatából. A
kisiskolások léptek a színpadra, és elevenítettek fel téli népi
hagyományokat. A második gyertyát Rimán Lászlóné alpolgármester asszony gyújtotta meg. A harmadik adventi hétvégén a
legkisebbek, az óvodások varázsoltak remek hangulatot műsorukkal, a harmadik gyertya meggyújtására Kálmánné

tőle megszokott kedves szavakkal minden évben köszönti ünnepélyes keretek között a meghívottakat, megköszönve a lakókörzetünkben végzett sok éves helytállásukat, az építő és szépítőmunkájukat, ugyanakkor a jelenleg folyamatban lévő fejlesztésekről is tájékoztat.
Kellemes percek ezek a délután folyamán. Engem mindig meghatottsággal tölt el, hogy az év egy napján a már szép kort megért emberek párban vagy sajnos már pár nélkül, de szívesen
vesznek részt az önkormányzat, a vöröskereszt és a művelődési
ház által nagy körültekintéssel megrendezett eseményén. A
szépen díszített asztalok, a dekoráció, a finom sütemények, az
estebéd egy-két pohár bor mellett, a gyermekek műsora, gondosan összeválogatott ajándékcsomagok, megannyi öröm forrása,
és aki eljön, aki el tud jönni, az nyitott a beszélgetésre és szerintem ez a délutánnak a legfőbb hozadéka. Fehér asztal mellett
kicsit megpihenni. Beszélgetni csip-csup dolgokról is lehet, az
együttlét az együtt eltöltött idő a legfontosabb ezen a napon.
Emiatt is szeretnénk, hogy a lehetőség szerint minél többen
eljönnének. Szeretnénk megvalósítani a jövőben, remélem sikerül, hogy az önkormányzat ajándékát, mint régen az arra vállalkozó képviselők vigyék el a családokhoz, mert személyesebb,
mert a képviselő kapocs, kapcsolat az emberek és az önkormányzat között, mert akik betegség vagy egyéb ok miatt nehezen mozdulnak ki a lakásukból, nem tudnak részt venni a közös
ünnepségen, talán igénylik az évente egyszeri találkozást.
Végezetül egy idézet: „Az élet csak úgy érthető, ha visszatekintünk, de csak úgy élhető, ha előrenézünk.”
/Sören Kierkegaard/
Sok szeretettel kívánok az önkormányzat nevében, Békés, Boldog Karácsonyt és Új esztendőt!
Rimán Lászlóné alpolgármesterr

Szemerics Mária óvónőt kérték fel. A negyedik adventi hétvégén - amelynek vasárnapja az idén december 24.-re esik – közös ünneplés lesz. A negyedik gyertyát meggyújtó személyt
lapzártáig a szervezők nem árulták el, azt meglepetésnek szánják. Ezen a hétvégén tartják az iskolában a karácsonyi ünnepséget, amely az adventi rendezvénysorozat része lesz. Az adventi
események alatt a főtéren felállított pavilonokban forralt bort,
meleg teát, nassolni valót kínáltak a vendégeknek, és az iskolások által készített karácsonyi díszek és ajándékok is megvásárolhatók voltak.

k.gy
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„Ha már javában benne vagy a karácsonyi készülődésben, és azt sem
tudod, hol áll a fejed, állj meg egy
pillanatra, és gondold végig, mi is
zajlott körülötted eddig.”
Ahogyan mi is tesszük ezt a Katica óvodában. Gyermekeink, és
mi felnőttek is nagy várakozással indultunk neki a 2017-18-as
nevelési évnek. Várakozással, de főleg tervekkel. Tervekkel,
amiket eddig sikerült is megvalósítani. Legelőször is a Nemzeti
Park jóvoltából nagycsoportosaink részt vehettek a Szalafői
játszótér megnyitóján, és elsőként próbálhatták ki az új játékokat. Szintén a nagycsoportosok két előadást néztek meg eddig
a zalaegerszegi Griff bábszínház előadásában. A középsősök
meglátogatták a tűzoltókat, ahol nagyon jól érezték magukat,
sok új élménnyel gyarapodtak. A kicsik ebben az időszakban
megismerték és „belakták” az óvodát, mára már szívesen járnak oviba. Az idén is ellátogatott hozzánk a szegedi Látványszínház, akik már évek óta visszajáró vendégeink. Az idei évben
is játékosan, mesébe ágyazva ismerkedhettek meg gyermekeink a környezetvédelem titkaival. Az előadást a Szülői Szervezet jóvoltából nézhettük végig. Mindeközben lázasan készülődött a Maci és a Mazsola csoport a hagyományos Mikulásbáli
szereplésre, ami nagyon jól sikerült. Nagyon sok szülő, nagyszülő nézte végig a lelkes, ragyogó szemű gyermekek műsorát.

A báli bevételből támogatta az SZM a karácsonyi játékvásárlásunkat, csoportonként 35 000,- értékben. December 6-án látogatott meg minket a Mikulás. Az udvaron settenkedve kopogtatott be az ablakokon, majd a csoportba betérve hallgatta
meg dalainkat, verseinket, majd átadta ajándékát, ami senkinek sem rejtett virgácsot. Már hagyomány az is, hogy egy alkalommal az óvodáé a főszerep az adventi gyertyagyújtáson.
Az idén a nagycsoportos, Mazsola csoport gyermekei mutatták
be műsorukat, nagy megelégedésre. Mára már az óvoda is
ünneplőbe öltözött. Áll az ünnepváró nagyfa és betlehem,
amit az óvoda dolgozói egy-két lelkes apuka segítségével vará-
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zsolta a zsibongóba a gyerekek nagy örömére. Nagyon nagy
élmény látni a gyermekek örömét, lelkesedését, amikor reggel
az óvodába lépve csillogó szemmel járták körbe a „csodát”.A
2017-es év lezárásaként karácsonyi ünnepségünket december
20-án, délelőtt tartjuk, amikor a csoportokba is megérkeznek a
karácsonyfák, és birtokba vehetik gyermekeink az új játékokat.
Végezetül szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik
bármilyen módon hozzájárultak ahhoz, hogy óvodánk, rendezvényeink sikeresek legyenek, segítették munkánkat. Mind
anyagilag, mind kétkezi munkával, kedvességgel. A Szülői Szervezetnek, a lelkes apukáknak, a segítő szülőknek, a Télapónak,
a városi konyha dolgozóinak, fenntartóknak, támogatóknak és
mindazoknak, akik szívükön viselik az Őriszentpéteri Katica
Egységes Óvoda – bölcsőde sorsát. Minden kedves olvasónak
békés, kellemes karácsonyt, és nagyon boldog új esztendőt
kívánunk!
Babosné Hajós M. Tünde

A tűzoltók éve volt
Az Őriszentpéteri Önkéntes Tűzoltó Egyesületnél programokban és eseményekben gazdag volt a 2017-es esztendő. A betervezett feladatainkat végrehajtottuk, kitűzött céljainkat megvalósítottuk. Egész évben aktív részt vállaltunk a város közösségi
életében, jelen voltunk a különböző városi rendezvényeken.
Részesei voltunk a szlovéniai társszervezetünk eseményének és
képviseltük egyesületünket a Megyei Tűzoltó Napon is. A Rába-völgye mentőcsoportba delegált tagjaink rendszeresen jártak
gyakorlatokra, illetve továbbképzésre. Az idén ünnepelte egyesületünk fennállásának 135. évfordulóját. Az ünnep alkalmából
magas kitüntetésben részesült két tűzoltó, Papp László és
Könye Gábor. Rajtuk kívül még 8 tagunk kapott emlékplakettet
az eddigi munkájuk elismerésként. A tűzoltás területén végzett
hosszú áldozatos munkájukért Lőrinczné Dolgos Ilona, Tuboly
István, Könye Gábor, Könye Imre, Zsigmond Jenő, Zsigmond
Sándor, Pongrácz Lajos és Papp László lettek 60-50-40-30 éves
Szolgálati Érem tulajdonosai. Jubiláló egyesületünket az ünnepségen megtisztelte jelenlétével a Katasztrófavédelem Vas

Megyei Igazgatóság Igazgatója, dr. Bognár Balázs tűzoltó ezredes. Az elöljáró örömmel jelentett be egy meglepetést, egyesületünk kapta a Mercedes Benz 814-es típusú gépjárműből kialakított Rosenbauer TLF 1000 típusú gépjármű fecskendőt. Kö-
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szönjük az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Vas
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Vas Megyei Szent
Flórián Tűzoltó Szövetség, a Körmendi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség vezetőjének, parancsnokának és az egyesületünk
mentorának az egész évben nyújtott műszaki és szakmai segítséget. Köszönjük Őriszentpéter Város Önkormányzatának
egyesületünk támogatását, és köszönjük a felajánlott adó 1%okat, amelyekkel az emberek egyesületünk működését segítették. December hónap elején Mikulás csomagokkal kedveskedtünk a gyerekeknek. Az ünnepek kapcsán felhívnánk mindenki
figyelmét az ilyenkor megnövekedett tűzveszélyre. Ne hagyjanak felügyelet nélkül gyertyát, csillagszórót. Ha a baj megtörténik, akkor hívják a 112-öt. Minden kedves városlakónak Áldott
Ünnepeket és tűz és balesetmentes új évet kívánunk.
Tűzoltó Egyesület Vezetősége

Ünnepi programok
Az Őriszentpéteri Művelődési Ház az ünnepekre készülődve
több különböző programot kínált és tartogat még az érdeklődőknek. Mindjárt a hónap elején, december 2-án az óvodás
szülői szervezet tartotta hagyományos Mikulás napi bálját,
amellyel tulajdonképpen a báli szezon is megkezdődik városunkban. December 6-án a 3 év alatti gyerekekkel közösen vártuk a Mikulást. December 9-én 18 órakor színházi előadás volt,
ahol a Celldömölki Soltis Lajos Színház nagy sikerrel mutatta
be a Legyen a férjem című zenés komédiáját, amelyet Nóti
Károly bohózata alapján Ecsedi Erzsébet írt. December 16-án
szombaton 14 órától adventi kézműves vásárt tartottunk és kézműves foglalkozás is várta az érdeklődőket. És ami még lesz:
december 21-én rendezik meg az általános iskolások a fenyőfa
ünnepségüket, december 23-án 18 órától pedig a már több éves
hagyományokkal rendelkező Karácsonyi Koncertet tartjuk
meg, amelyen fellépnek Tóth László zongoraművész és az Őrségi Baráti Kar. December 30-án 18 órától a Boglya Népzenei
Együttes évzáró jótékonysági koncertjére kerül sor, amelyet
táncházzal kötünk egybe. A rendezvényen összegyűjtött adományokkal a 135 éves önkéntes tűzoltó egyesület tevékenyégét
támogatjuk. December 31-én az Őriszentpéterért Egyesület
szokásos óévet búcsúztató batyus báljára kerül sor, majd 2018.
január 1-én pedig mindenkit várunk a város központjában egy
közös koccintásra a Polgárőr Egyesülettel közösen. Kérjük,
hogy kísérjék figyelemmel programajánlatainkat, lehetőségük
szerint látogassanak el minél több rendezvényünkre, vegyék
igénybe könyvtárunkat, mely folyamatosan bővülő könyvállománnyal várja Önöket! Áldott, Békés Karácsonyt és Boldog Új
Évet kívánunk!
Művelődési Ház munkatársai.

Őrállók karácsonya
A korán besötétedő téli estéken jó a barátokkal leülni és beszélgetni a lassan elmúló évről, és a szívekben raktározott kedves
emlékeket elővenni, amik meghatározták az évet, és jellemünket is újra alakították, simították. Mind-mind mások vagyunk,
sokfélék. Másképp értékelünk egy helyzetet és lehetőséget.
Minden év új reményeket, barátságot, pillanatokat és feladatokat ad. Mindezek a hónapok elteltével körvonalazódnak, és
napról napra lépegetünk fel a saját magunkban elrejtett fejlődés
lépcsőjén. S valahol mindnyájan tudjuk, hogy egy láthatatlan
nagy Művész keze dolgozik körülöttünk. A 2017-es esztendőben létrejött eseményeinkről, programjainkról biztosan többen
is értesültetek, hallottatok, vagy akár a legnagyobb örömünkre
velünk tartottatok. Esetleg megtiszteltetek a bizalmatokkal és
gyermekeiteket elhoztátok a táborainkba, vagy önkéntes munkátokkal az évünk eseményeinél szorgoskodtatok. De az is lehet, hogy még a télen megrendezésre kerülő Wass Albert Felolvasó Maratonon és Szépirodalmi Ünnepen élhettük át a magyarságunkat adó meghitt pillanatokat. Számos helyi rendezvényre igyekeztünk bekapcsolódni és egyre nagyobb részt vál-

lalni az őrségi falvak életében zajló programokban. S észrevesszük, hogy egy láthatatlan nagy Művész keze dolgozik körülöttünk. Ha a vendégként átélt programokról, ha a saját rendezvényeinkről gondolkodunk, egyben biztosak lehetünk: csodálatos dolog, hogy nem vagyunk egyedül és számíthatunk a
társaink segítségére mindenben. Nincs az a probléma, amit
ebben az esztendőben sem tudtunk volna megoldani közös erővel. Bár nagy csapás volt az őrségi ember életében a rettenetes
vihar, ami nyáron annyi fát tört derékba, annyi házat rongált
meg, annyi félelemmel és kétséggel töltötte meg a szíveket. De
bizony egyet biztosra tudhatunk, senki sem maradt segítség
nélkül. Senki sem nézte a régi konfliktusokat, a régi „mögye”
vitákat, ahogy tudott, mindenki segített a másiknak és egy csodálatos összefogásnak lehettünk szemtanúi. Napokig, hetekig
zúgtak a motorfűrészek, nyikorogtak a talicskák és a szívekről
is pattantak le a lakatok. S tudjuk, hogy egy láthatatlan nagy
Művész keze dolgozik körülöttünk. Köszönetünket fejezzük ki
minden segítő kéznek, aki ebben az esztendőben is bármilyen
formában támogatott és segített bennünket, a jövőben is számítunk Rátok, hiszen nélkületek nem tartanánk most ott, ahol. >>
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S tiszta szívvel várunk minden új arcot és embert a közösségünkbe. Gróf Széchenyi István gondolatát helyezném a szívetekre a következő esztendőre: „Egynek minden nehéz, soknak
semmi sem lehetetlen. ”Istentől megáldott békés Karácsonyt
kívánunk Mindnyájatoknak, Családjaitoknak, Szeretteiteknek
és sikerrel, önzetlenséggel, nyitottsággal, reményekkel teli új
esztendőt Számotokra!
Őrállók Alapítvány

Öt évesek lettünk
Öt évvel ezelőtt 2012. december közepén jelent meg az Őri
Hírek első száma. Emlékszem, Őr Zoltán polgármester előtte
pár héttel a kezembe adott egy újságot és azt kérdezte, hogy
tudnánk-e szerkeszteni ilyet? A vépi városi lapot tartottam a
kezembe, amely egy ízlésesen elkészített kiadvány volt. Nem
elhanyagolható tény, hogy a vépieknek van saját nyomdájuk
ellentétben velünk, ám úgy döntöttünk, hogy megpróbálkozunk
újság szerkesztéssel. Az első számot Horváth László iskolaigazgató irodájában „raktuk össze”. Azért nála, mert nem sokkal korábban az iskolások Suli Hírek címmel kiadtak egy saját
újságot, amelyet az Igazgató Úr vezetésével szerkesztettek.
Füzetlap nagyságú színes és nagyon ügyesen összeállított kis
lap volt a Suli Hírek, amelyben az iskolában történtekről számoltak be. Emlékszem, az Őri Hírek első számának kétszer is
nekirugaszkodtunk. 12 oldalasra tervezetük az újságot négy
színes oldallal, ami nem kevés írott anyagot és fotót igényelt.
Ráadásul a lap állandó formáját is ekkor alakítottuk ki. Az ünnepek előtt elkészültünk az első számmal, és mintegy karácsonyi ajándékként el is tudtuk azt juttatni a kedves olvasóinkhoz,
az Őriszentpéteren élőkhöz, mert nekik készült az újság. Már
az első szám kiadása előtt döntés született arról, hogy az újság
ingyenes lesz. A következő években negyedéves rendszerességgel jelentünk meg, annyi változott, hogy a lap szerkesztését
Őr Péter végzi. Célunk továbbra is az, hogy első kézből és hitelesen tájékoztassuk a lakosságot Őriszentpéter közéletének
eseményeiről. A következő mérföldkő az Őri Hírek történetében a 2016-os év decembere volt. Annyi fontos híranyag gyűlt
össze akkor, hogy a 12 oldal helyett 16 oldalas lett az a szám.
Őr Zoltán polgármester ekkor vetette fel, hogy a továbbiakban
kéthavonta kellene megjelenni. Így aztán 2017-ben már kéthavonta jelentkeztünk, az idei hatodik számot tartják most kezükben. A szerkesztésben egyre nagyobb a rutinunk, profik azonban nem vagyunk, így az előforduló hibákért elnézést kérünk.
Bízunk abban, hogy Önök, az olvasók szívesen lapozgatták és
lapozgatják a jövőben is a városi lapot. Igyekszünk teljesíteni
az induláskor kitűzött céljainkat, és megfelelni az Önök elvárásainak. Szeretnénk, ha minél többen írnának az újságba, szerkesszük közösen az Őri Híreket, küldjenek nekünk írásokat,
fotókat. A tervünk az, hogy a hiteles tájékoztatás mellett egy
kicsit „bulvárosodunk” illetve szórakoztatunk a következő időszakban. Kellemes karácsonyi ünnepeket és Boldog Új Évet
Kívánunk minden őriszentpéteri lakosnak.
Kgy.

Leader pályázatok
Megjelentek az Őrség Határok Nélkül Egyesület LEADER pályázati
felhívásai.
Egyesületünknél az alábbi pályázatok kerültek meghirdetésre
Térségi turisztikai attrakciófejlesztés
Támogatási kérelem kezdő benyújtási időpontja: 2017.01.02.
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Helyi termék és kapcsolódó szolgáltatásfejlesztés
Támogatási kérelem kezdő benyújtási időpontja: 2017.01.02.
"Élhető Vidékért" - Civil szervezetek alaptevékenységének támogatása
Támogatási kérelem kezdő benyújtási időpontja: 2017.02.05.
Élhető Vidékért – Települések közösségi célú fejlesztése
Támogatási kérelem kezdő benyújtási időpontja: 2017.02.05.
Élhető Vidékért - Együttműködésen alapuló, komplex, az akciócsoport egész vagy jelentős részét lefedő közösségi célú projektek
támogatása
Támogatási kérelem kezdő benyújtási időpontja: 2017.02.05.
A LEADER helyi pályázati felhívások és a kapcsolódó mellékletek az
Őrség Határok Nélkül Egyesület honlapján www.orsegleader.hu, és a
Magyar Államkincstár honlapján érhetők el, az alábbi linken: https://
www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok
ALKALMAZÁS MEGNYITÁSA feliratra kattintva megnyílik a VP
LEADER – FELHÍVÁS KERESŐ
A LEADER helyi felhívásokra beadandó támogatási kérelmek benyújtására kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lesz lehetőség.

SPORT
Sikeres őrségi sakkozók
A Komárom – Esztergom megyei Ászár községben 5. alkalommal rendezték meg a Magyar Sakkvilág Kupa sakk csapatversenyt. A 2000 fő alatti lakosságú magyar településeknek kiírt
versenyre 28 csapat nevezett, amelyből 4 a határon túlról érkezett. A megmérettetés komolyságát bizonyítja, hogy a résztvevőknek lakcím kártyával kell igazolni, hogy már legalább 3
hónapja az adott településen élnek. A határon túlról érkezőknél
a lakóhelyükön élő magyarok számát veszik figyelembe. Az
Őrségből első alkalommal vett részt egy vegyes csapat Őriszentpéter – Nagyrákos – Pankasz néven. Ilyen esetben a települések lélekszáma összeadódik. A csapat tagjai: Kulcsár Antal, Kovács Ferenc, Kovács János, Császár László voltak. A
három napos viadal nívós színvonalát jól mutatja az is, hogy a
117 versenyzőből 58 fő rendelkezett ÉLŐ pontszámmal és még
ennél is több játékosnak volt FIDE- regisztrációja. A legmagasabb értékszámú versenyző 2458 ÉLŐ-vel és nemzetközi mesteri minősítéssel rendelkezett. A verseny helyszíne a Jászai
Mari Általános Iskola volt. A svájci rendszerű lebonyolításban
9 fordulóban 20 -20 perces partikban zajlottak a küzdelmek.
Szombaton 6, vasárnap 3 fordulót játszottak a játékosok. Az
őrségi csapat végül a 20. helyet szerezte meg 3 győzelem 2
döntetlen és 4 vereség a mérleg, ezzel 8 pontot szerezve. Azonos pontszám esetén a matt arány döntött, sajnos ez a csapatnak
nem kedvezett, hiszen a 17. helyezettnek is 8 pontja volt. Legeredményesebb játékosunk Kovács János lett, aki a megszerezhető 9 pontból 7-et ért el. Vas megyét még 2 csapat képviselte.
Vasszentmihály, akik 10 ponttal az előkelő 11. helyet érték el,
és egy Sé – Szalafő – Vasalja vegyes csapat, akik 9 pontot
gyűjtöttek és ez a 15. helyhez volt elég. A győztes a Bács –
Kiskun megyei Uszód község lett 14 ponttal. A szervezők a
maradék kevés szabadidő hasznos eltöltéséről is gondoskodtak.
Már az első este schnell- sakkversennyel melegíthettek be a
játszani vágyók, az 5-5 perces játékidő kemény próba elé állította őket. Volt pálinka és borkóstolás, kulturális eseményként
pedig a kisbéri gimnázium színjátszó körének előadását tekint-
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hették meg a résztvevők. Emellett még wellness szolgáltatáso- soláson múlt, hogy kivel játszunk többször itthon és kivel idekat is igénybe lehetett venni a Kincsem Hotelben és koszorú- genben. A 15 lejátszott őszi mérkőzésből nyolcat megnyertünk,
zás, valamint múzeum látogatás tette teljessé a programot. egyet döntetlenre adtunk és hat alkalommal vereséget szenvedtünk, 30 gólt lőttünk, 26-ot kaptunk. Ez a már fent említett 4.
helyezéshez volt elegendő. Nézzük a teljesítményt a számok
tükrében! A 26 kapott találat a harmadik legkevesebb a csoportban. Még úgy is, ha tudjuk, hogy ebből nyolcat a Körmend
VSE elleni kisiklás (0-8) alkalmával kaptuk. A sportban a „ha”
és a „volna” szavak nem játszanak, ám jegyezzük meg, ha
nincs ez a mérkőzés, akkor a csapatunk kapta volna a legkevesebb gólt a csoportban. Igaz azonban az is, hogy az élmezőnyben a legkevesebb gólt is mi rúgtuk. A 30 találat mérkőzésenkénti kettőt jelent, amivel lehet ugyan meccset nyerni, de veszíteni is. A már említett Körmend VSE elleni vereség mellett a
legfájóbb talán a nádasdi 1-0-s vereség volt az ősszel. Főleg
azért, mert a nádasdiak összesen három mérkőzést tudtak csak
nyerni. A Szakonyfalu elleni elhalasztott meccsen elhullajtott
pontokért is kár. Dobogón telelhetne a gárda, ha nincsenek
ezek a fiaskók. Telhetetlennek lenni azonban nem szabad, hiszen a játékosok így is erőn felül teljesítettek. Nagyon „karcsú”
Mind a csapatok elhelyezése, mind az étkeztetése magas szín- az állomány. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a
vonalú volt. A rendezvény megnyitóját jelenlétével megtisztel- jegyzőkönyvek szerint nyolc alkalommal álltunk úgy fel, hogy
te a Komárom – Esztergom megyei közgyűlés elnöke, valamint nem- vagy pedig csak egy csere játékosunk volt. Egyetlenegya díjkiosztáson részt vett a térség országgyűlési képviselője is. szer sem tudtuk kihasználni az öt csere lehetőségét, legtöbb
Köszönet Ászár községnek a rendezésért, és köszönet minden játékossal a szakonyi megismételt meccsre mentünk, akkor
szervezőnek és támogatónak a sikeres lebonyolításért!
három ifista is lehetőséget kapott, négyet tudtunk cserélni. Szerencsére súlyosabb sérülések és eltiltások nem sújtották a csaCsászár László
patot, így elégnek bizonyult ez a kevés játékos is. A sportszerűségre sem lehet panasz az idén. Piros lapos büntetés nem volt,
Erőn felül teljesítettek
összesen 11 alkalommal kaptunk sárga lapot, ami a legkeveAz utóbbi évek legeredményesebb félévét zárta labdarúgó csa- sebb az egész mezőnyben. Bár még hivatalosan nem jelent
patunk a megyei másodosztály körmendi csoportjában. A téli meg, nagy a valószínűsége, hogy az idén a sportszerűségi listát
szünetet a gárda a 4. helyen tölti, a korábbi három bajnoki csapatunk vezeti majd. A harminc lőtt gólunkon nyolcan oszidényt visszanézve félidőben ilyen előkelő helyen nem álltunk. toznak. A házi gólkirály Iván Sándor kilenc góllal. Szép BarnaA 2014/2015-ös pontvadászatban 15.-ek voltunk, mindössze 6 bás hat alkalommal volt eredményes, Baján Róbert és Náricza
pontot gyűjtve. Egy év múlva a 12. helyen fejeztük be az őszt Róbert 4-4 – szer találtak be. Két gólt szerzett Pónácz Sándor
és csupán egy ponttal volt több a nevünk mellett, mint az előző és Sály Károly, egyet pedig Domiter Ádám és Pongrácz Gerévben. A tavalyi bajnokságot komoly nyári erősítés és megfele- gely. Egy alkalommal öngóllal is segítettek bennünket. A felsolő szakmai stáb felállása előzte meg. Az eredmény nem is ma- roltak mind azt igazolják, hogy erőn felül teljesített a gárda az
radt el, hiszen az őszi szezon végén a 7. helyen állt az együttes ősszel. Fontos azonban megjegyezni, hogy tavasszal is kitart-e
és négyszer (!) annyi pontot (27) gyűjtöttünk, mint elötte év- ez? Együtt marad-e a gárda, nem lesznek-e sérülések? Fontos
ben. Ezt az eredményt sikerült tovább javítani az idén. Pont- kérdés az edzés is. Ma a másodosztályban edzés nélkül hosszú
számban ugyan kevesebbet szereztünk, ám a helyezésben ismét távon nem lehet sikeres egy csapat. Bízzunk azonban abban,
sikerült előbbre lépni. Annak tükrében, hogy a csapat az elmúlt hogy folytatódik a tendencia és tavasszal még jobb eredményt
években mindig is tavasszal volt jobb, bizakodásra adhat okot. sikerül elérni. Az utánpótlás együttes szereplésével kapcsolatTörtént mindez azok után, hogy a nyáron távozott a csapattól a ban annyit mindenképpen meg kell említeni, hogy rend van a
szakvezető Németh Imre. Vele együtt jó pár játékos elhagyta a csapat háza táján. Ez köszönhető annak, hogy van a csapatnak
csapatot. A távozók helyére kevesebben érkeztek, és a szakmai felelős szakmai vezetője. Sajnos a rossz időjárás miatt elhalaszmunka is a játékosok kezébe került. Sály Károly – Náricza Ró- tott Körmend VSE elleni találkozónak a pótlására kijelölt időbert játékos edzőpáros ebben a félévben rácáfolt arra, hogy a pont nem felelt meg a csapatnak, így azon nem álltak ki. Ezen
játékosedző megoldás nem jó konstrukció, ám ez akkor is így kívül viszont szerencsére minden találkozón megvolt megfelelő
van, ha a csapat most jobban teljesített. 33 fordulóból és 30 létszámmal a gárda. Az eredmények még váratnak magukra,
meccsből áll a most folyó bajnokság. A félidőben 16 fordulón játékosaink nagy része ugyanis az engedélyezett korosztály
vagyunk túl, 15 mérkőzést játszottunk. Tavaszra 17 forduló alsó határához (13 év) közelebb van, mint a felsőhöz (23). A
maradt, és akkor is 15 mérkőzést játszunk majd, mivel kétszer fiatalok rutintalansága és a megilletődöttsége miatt egy győztes
leszünk szabadnaposok. Ez a kesze-kusza helyzet azért állt elő, meccs és egy döntetlen könyvelhető el sikerként. k.gy.
mert az amúgy is kis létszámú másodosztályú csoport ráadásul
még páratlan is. A három körös pontvadászatban minden csapattal 3 alkalommal találkozunk, az már csak a szerencsés sor-
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Lenti Termálfürdő és Szent György Energia Park
www.lentifurdo.hu; furdo@lenti.hu, facebook.com/lentifurdo, Tel: 0692/351-320

LAZÍTSON, PIHENJEN CSALÁDJÁVAL AZ ÜNNEPEK ALATT IS A LENTI TERMÁLFÜRDŐBEN!
Látogasson el hozzánk és próbálja ki az ÚJ,
MODERN FEDETT ÉLMÉNYFÜRDŐT, ahol óriáscsúszda, családi- és gyermekcsúszdák,
jacuzzi, nyakzuhanyok, masszázságyak kínálnak felüdülést és szórakozást a vendégeknek.
Családoknak kedvezményes belépőket kínálunk!

Lepje meg szeretteit ünnepi alkalmakra
(karácsony, születésnap, házassági évforduló,
stb..) a Lenti Fürdőbe érvényes
ajándékutalvánnyal.
Az ajándékutalvány értéke 5 000 Ft.
Igényelni a sales@lentifurdo.hu email címen,
vagy az alábbi telefonszámon lehet:
00 36 20 410 9088
Figyelje Facebook oldalunkat www.facebook.com/lentifurdo
és vegyen részt hamarosan induló játékainkban, amelyen családi belépőt nyerhet!”
Lenti Termálfürdő - Tele élettel! Tele élménnyel!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!
Őriszentpéter Város Önkormányzata és a szerkesztőség

