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Őri Hírek
ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA

GAZDAG VOLT PROGRAMOKBAN AZ ŐSZ VÁROSUNKBAN

Városunkban az őszi időszak programokban rendkívül gazdag
volt. A szeptember végi Tökfesztivált az október közepén megrendezésre kerülő vadásznap követte. A nemzeti ünnepünk
hosszú hétvégéjén a forradalomra emlékeztünk, majd a Szentpéteri Esték őszi szertúráján vehettünk részt. A Malom Látogatóközpontban a Természetesen Őrség öko-fesztivál és vásár
zajlott és első alkalommal rendezték meg az Őrségi félmaraton
futóversenyt. November 1-én halottainkról emlékeztünk. Mindezekről részletesen olvashatnak lapunkban.

Zöld út a Sárga Ház projektnek
V. Németh Zsolt Államtitkár Úrtól származó és címoldalra
kívánkozó egészen friss értesülés és örömhír, hogy aláírásra
került Őriszentpéter Zöld város c. programjának támogató
okirata, így elkezdődhet közbeszerzési eljárás keretében a
kivitelező(k) kiválasztása azért, hogy megvalósulhasson 2018
októberéig a Sárga Ház felújítása, új Vásárcsarnok építése és
több kisebb projektelem.
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Minden a tökről szólt

Azt az állítást, miszerint az Őrségi Tökfesztivál az Őrségi Vásár mögött a második leglátogatottabb rendezvénye a régiónak
lehet, hogy lassan felül kell vizsgálni. Legalábbis ezt mutatja az
idei fesztivál látogatottsága. Megbecsülhetetlen számú vendégsereg látogatott el idén az Őrség négy településén három napon
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beállnak. Az ünnepélyes megnyitót követően ökumenikus terményáldásra került sor, majd kezdetét vette a kétnapos gasztrokulturális programsorozat. A tökkel való foglalatosságok nagy
népszerűségnek örvendtek. Nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek is érdeklődést mutattak a tökfaragás iránt. A tökös ételek
készítése és kóstolása is jó programnak bizonyult. A töklámpás
felvonulás és a tökkirály megválasztása mára már elmaradhatatlan programja a fesztiválnak, akárcsak a szabadtéri színpad
gyermekprogramjai és élő nagykoncertjei. Ezek igazi sikertörténetek voltak az idén, még akkor is, ha a vasárnapi záró koncertet megzavarta az eső. K.Gy.

Házunk tája Önkormányzati hírek

Hömpölygő tömeg a fesztiválon
keresztül zajló eseményre. Őriszentpéter mellett Nagyrákos,
Szalafő és Magyarszombatfa is helyszíne volt a szeptember
utolsó hétvégéjén megtartott eseménynek. A jubileumi 10.
fesztiváltól, 2013-tól van állandó az időpontja a rendezvénynek. A Tökfesztivál időjárásfüggő, talán ezért is kellett neki
állandó hely a térség eseménynaptárában. Nem egyszer fordult
elő, hogy hűvös, esős időben került megrendezésre, ami természetesen – ha a látogatottságot nem is minden esetben – de a
hangulatot rontotta. Az időjárás tekintetében az idén is „rezgett
a léc.” Az augusztusi viharkárokat még ki sem heverte a kisváros, amikor a fesztivál hetének elején a nagy mennyiségű csapadék miatt az árvíz ellen kellett védekezni. Sokan el sem hitték, hogy ahol most tökös ételeket kóstolgattak, töklámpást
faragtak, vagy éppen a gazdag kulturális programon szórakoztak, pár nappal korábban még állt a Zala patak vize. Pedig így
volt. Csak a szinte nyáriasra forduló időjárásnak és a szervezők
munkájának volt köszönhető, hogy ebből a vendégek semmit
sem éreztek. V. Németh Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője nyitotta meg a rendezvényt. Nem először tette
ezt, talán nem is volt olyan fesztivál, amikor ne lett volna jelen.
- Az Őrség a tök hazája, ezt fedezték fel több mint egy évtizede
és ünneplik azóta is – mondta köszöntőjében, majd arról is
szólt, hogy a fesztivál bekerült a megyei értéktárba. Tőle tudhattuk meg azt is, hogy a kézműves munkák közt egyre több
helyen figyelhető meg a régi hagyomány új köntösbe öltöztetése. Ez az irányzat a folk-trend, amely segít élővé tenni a hagyományt. Őr Zoltán Őriszentpéter polgármestere arról beszélt a
megnyitón, hogy a Tökfesztivállal bebizonyosodott, hogy sikeresek lehetnek a profiltiszta rendezvények. Az utóbbi időben,
az Őrségi Vásárnál végrehajtott reformintézkedésekkel is ebbe
az irányba indultak el. Dr. Markovics Tibor, az Őrségi Nemzeti
Park Igazgatóság igazgatója a természetvédelmi munka átalakulásáról szólt. Ma már nemcsak hatósági munkát végeznek,
hanem az ilyen rendezvények, - mint a Tökfesztivál- mögé is

Őriszentpéteri képviselők döntöttek arról, hogy csatlakoznak a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázat keretében hirdette meg a fenti ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulóját a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak a támogatására.
Feldolgozás után értékesítésre kerülnek az augusztusi vihar
által kidöntött fák. Az előzetes becslések szerint önkormányzati
területen több mint 70 köbméter fenyőrönk, 15-20 köbméter
papír és rostfa keletkezett, amelyet értékesítésre felkínáltak
fakereskedőknek. Az első alkalommal csak kevesebb érdeklődő
jelentkezett, ezért úgy döntöttek, hogy várnak még az eladással.
Érdemes volt, mert időközben újabb felvásárló is akadt, amely
ráadásul kedvezőbb ajánlatot tett a fenyőrönkre. Így a rönköt
és a papírfát is külön-külön értékesítik a legjobb feltételekkel. A
parkerdőben keletkezett mintegy 3-5 köbméter tölgyfarönkre is
érkezett ajánlat. Ide tartozó hír, hogy a testület szociális bizottsága mintegy 50 köbméter tűzifa kiosztásáról döntött. Ez a
mennyiség is az augusztusi viharkor keletkezett. Alacsony jövedelmű, idős, egyedülálló emberek és házaspárok részére hirdettek meg tűzifa akciót, amelyre sok érdeklődő jelentkezett. Köszönhetően a nagy mennyiségnek, az első körben minden jogos
igényt ki tudtak elégíteni.
Tájékoztatást kapott a grémium arról, hogy az Országgyűlés
azt a törvényjavaslatot, amely a Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet elfogadásának határidejét
2017. október 1-ről 2017. december 31-re módosította. A törvényjavaslat több, a helyi építészeti értékek védelmét, biztosítását tartalmazó módosítást is tartalmaz. Egyebek mellett önkormányzati rendeletet kell alkotni a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének és alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról, valamint a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésére vonatkozóan a településképi
bejelentési eljárásról.
Rendeletet alkottak a képviselők a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról. A népszavazás kezdeményezéséről és az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló törvény felhatal-
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mazást ad a helyi önkormányzatoknak, hogy rendeletben határozzák meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számát. A törvény értelmében meghatározott
számú választópolgár kezdeményezhet népszavazást, ami nem
lehet kevesebb a választópolgárok 10, és nem lehet több 25
százalékánál. A képviselők 200 főben határozták meg a helyi
népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számát.
A grémium értékelte az idei Tökfesztivál lebonyolítását. Egyöntetű volt az a vélemény, hogy az esemény hangulatában és a
látogatottság tekintetében az egyik legjobb volt – ha nem a
legjobb - a rendezvény 14 éves történetében. Ez köszönhető a
jó időjárásnak, a színes kulturális, gasztronómiai és szórakoztató programoknak. Pedig az előjelek nem voltak valami biztatóak, a fesztivál hetében még az árvíz ellen is védekezni kellett a
kisvárosban. Ez volt az oka annak, hogy nem szedtek parkolási
díjat az ideérkező autók után. Szerencsére a rendezők úrrá lettek a nehézségeken, és az idelátogatók ezekből egy jottányit
sem éreztek. A parkolási díjak elmaradása viszont érezhető volt
a végső elszámolásnál. Ez az egyik oka annak, hogy a jövőben
ezen mindenképpen változtatni szeretnének. Más hasonló rendezvények példáján okulva tervezik, hogy a Tökfesztivált a
jövőben belépős rendezvénnyé alakítják, mivel területileg jobban elhatárolható az Őrségi Vásárnál. Technikai részletek kidolgozására egy éve van a rendezőknek.

Súlykorlátozás
Súlykorlátozást jelző táblák kerültek kihelyezésre nemrégiben a
város több pontján. Történt mindez a szeri utak védelmében.
Ezek a belterületi utak a városhoz tartoznak, karbantartásuk,
felújításuk az önkormányzat feladata. Több mint tíz évvel ezelőtt a szennyvízberuházást követően az utak helyreállítására
hitelt vett fel a város, melynek a visszafizetése nem kis feladatot jelentett az önkormányzat számára. A százmilliót meghaladó nagyságrendű összeg jelentős részét már visszafizették, a
maradék az adósságkonszolidációkor fogyott el. A közeljövőben nem lesz anyagi fedezet komoly útjavításra, felújításra,
ezért azok állapotának a megőrzésére kell a hangsúlyt fektetni.
Ezt úgy lehet elérni, hogy a nagy tömegű járművek, jármű szerelvények tranzit forgalmát korlátozzák a szerekben. Négy darab 3,5 tonnás súlykorlátozást jelző tábla került ki legutóbb az
égésszeri utak megóvására. Hármat ezek közül a Városszer
felőli útkereszteződésekbe, egyet pedig Galambszer végére

Döntés született arról, hogy két októberben megtartott őriszentpéteri rendezvényt anyagilag támogat az önkormányzat. Az
egyik a VI. Őrségi Vadásznap, amelyet az Őrség VadásztársaGalmbszeri útkereszteződés
ság rendezett meg október 14-én szombaton, a másik pedig az
I. Őrségi Félmaraton közösségi futóverseny, amely október 22- tettek ki. Utóbbi helyen az erdőkből történő rendszeres fa szálén volt. Előbbi esemény 300 ezer, míg utóbbi 100 ezer forint lítást korlátozzák. A korlátozást jelző táblák kihelyezését előre
támogatásban részesült.
egyeztették a helyi rendőrőrs szakembereivel, az ő javaslatuk
Elkészült az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha Szervezeti alapján kerültek azok a helyükre. A rendőrök a szabályok beés Működési Szabályzata. Az önkormányzat még 2016-ban tartását rendszeres járőrözéssel fogják ellenőrizni. Természetedöntött a konyha alapításáról, önálló intézményként való műkö- sen továbbra is behajthatnak a szemétszállítást végző autók,
déséről és az alapító okirat elfogadásáról. Az államháztartási valamint a szeri lakosok számára érkező tűzifát, építőanyagot,
törvény idevonatkozó passzusa szerint költségvetési szerv szer- vagy egyéb mást nagyobb tömegű árut szállító gépjárművek.
vezetét, feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját Az égésszeri városrész után a többi szeren is megvizsgálják a
szervezeti és működési szabályzat állapítja meg. Az intézmény jövőben, hogy milyen korlátozó táblákat szükséges kihelyezni
vezetője elkészítette az okiratot, amelyet a képviselők annak az utak védelmében. A súlykorlátozás mellett még a megállást
tiltó táblák is szóba kerülhetnek egyes helyeken. k.gy
áttanulmányozását követően elfogadtak.
Eldőlt a Rózsaligeti út sorsa. A város önkormányzatának nevéForradalom évfordulóján
ben Őr Zoltán polgármester még szeptember végén aláírta azt
a szerződést, amelyben az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága a Az idén is gazdag programsorozat várta az ünneplőket Nemzeti
Ünnepünkön, az 1956-os forradalom évfordulóján. A városi
városnak adja az utat. Ez azért fontos, mert eddig a tulajdon
ünnepséget október 20-án a művelődési házban tartották. A
viszony miatt nem sikerült felújítani ezt az útszakaszt. k.Gy.
megemlékezésen ünnepi beszédet mondott Laczó Éva, az Őriszentpéteri Közös önkormányzati hivatal igazgatási osztályveŐri Hírek
zetője. Bibó Istvántól vett idézettel - „A szabadság ott kezdőŐriszentpéteren élők lapja megjelenik : kéthavonta
dik, ahol megszűnik a félelem” – kezdte mondandóját a szóKiadja: Őriszentpéter Város Önkormányzata
Szerkesztőség: Kálmán György, Őr Zoltán, Őr Péter
nok, majd arról beszélt, hogy az egyszerű emberekre, a hétközFotó: Kemencei Ilona
napi hősökre kell emlékeznie a nemzedékünknek ahhoz, hogy
Cím: Őriszentpéter,Városszer 106. Tel: 94/548-050
megértsük október 23. titkát és mondanivalóját a szabadságról.
Nyomdai munkák: VASPRINT Kft.
- Minden történelmi eseménynek megvan a maga nagy >>>>
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erejű üzenete az utókor számára. Köszönettel tartozunk október
hőseinek, hogy igazat mondtak, hogy a félelem nem tartotta
vissza őket attól, amit helyesnek véltek. A szabadságnak és az
igazságnak nagy értéke van, a szabadságért és az igazságért
küzdött harcokban nem lehet elbukni, mert végső soron az iga-
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szentpéteri önkéntesek szervezetük történetének legeredményesebb időszakán vannak túl. Vas megyében harmadik önkéntes
csapatként váltak önállóan beavatkozó egységgé még 2016
nyarán. Ez azt jelenti, hogy elsőként riasztják őket, az Őriszentpéter, Nagyrákos, Ispánk, Kondorfa, Szalafő és Szatta települések környezetében keletkező tüzekhez és káreseményekhez.
Az egyesület tagjai ezzel évi 3000 óra önkéntes munkát vállaltak. Ezzel tovább erősödött a város térségi szerepvállalása. A
tűzoltók a legfontosabb feladataik ellátása mellett aktívan részt
vesznek és részt vállalnak a város közösségi életében is. A jubileumi megemlékezésen magas megyei kitüntetést vehetett át az
egyesület két tagja, id. Papp László és Könye Gábor. A terv az
volt, hogy az ünnepségen veszik át új tűzoltó autójukat, ám ez
arra még nem készült el. Így pár nappal az ünnepség után került

Civilek is koszorúztak
zak győznek, így gondoskodik rólunk a történelem. Ezért kell
fiatalnak maradnunk szívben, lélekben egyaránt. Nem kényelmesedhetünk el, nem dőlhetünk hátra, nem mondhatjuk, hogy
elfáradtunk. Amíg tart a fiatalos lendületünk, küzdenünk kell,
nem adhatjuk fel a harcot, amíg hiszünk az igazságunkban és
fontos számunkra a szabadság. Közösen tudunk egy jobb és
igazságosabb világot teremteni a mai hétköznapjainkban, ahol a
legtisztább szándék és a hit vezet mindannyiunkat. A demokrácia mindenkié, aki hisz benne, aki hisz a közösség erejében és
igazságában, s megvet mindenféle zsarnokságot és önkényt.
Ma azért gyűltünk itt össze, hogy emlékezzünk. Emlékezzünk,
hogy a szabadság micsoda hatalmas kincs, s emlékezzünk
azokra, akik ezt a hatalmas kincset hagyták ránk! - mondta
egyebek mellett Laczó Éva osztályvezető, majd egy Márai Sándor idézettel köszönte meg a hallgatóság figyelmét. Az általános iskolások és az iskolai énekkar forradalmi eseményeket
felidéző műsorral készültek az ünnepre, amely méltó volt az
évfordulóhoz. Az ünnepi megemlékezést a szokásos koszorúzások zárták. A résztvevők elhelyezték az emlékezés virágait a
református templomnál lévő kitelepítettek emlékére állított
emlékműnél és a város központjában lévő emlékműnél is. Az
ünnepi hosszú hétvégén rendezték meg még a hagyományos
Szentpéteri Esték őszi programját, Természetesen Őrség ökokiállítás és vásár is volt ekkor, és első ízben bonyolították le az
Őrségi Félmaraton közösségi futóversenyt. K.Gy.

Tűzoltó jubileum
Megalakulásának 135. éves jubileumát ünnepelte az Őriszentpéteri Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A szeptember közepén rendezett ünnepség a tűzoltók felvonulásával kezdődött. Fúvószenekar kíséretében masíroztak a tűzoltószertártól a művelődési
házig a helyi és a környező települések lánglovagjai. Ott ünnepi
állomány gyűlést tartottak, amelyen köszöntötte őket dr. Bognár Balázs, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatója és Őr Zoltán, Őriszentpéter polgármestere. Az őri-

Archív fotó a rendszerbe állító ünnepségről
az a birtokukba. A felújított járművet korábban a hivatásosok
használták, az került átalakításra. Egy Mercedes Benz 814-es
típusú gépjárműből készített Rosenbauer TLF 1000 típusú gépjármű fecskendő került hozzájuk. KGy
Gondolatok az ünnep kapcsán
Szeptember 16-án egy szép ünnepségen vettem részt. Őriszentpéter Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 135. évi jubileuma
alkalmából. Az egyesület fontosnak tartja a hagyományok őrzését, az elődök tiszteletben és emlékezetben tartását. Az eseményhez kapcsolódóan pénteken koszorút helyeztek el a korábbi elnökök és parancsnokok sírjánál Szlovéniában is, a régi
személyes kapcsolat miatt, az ünnepségen pedig virágcsokorral
köszöntötték a házastársakat. Köszönet illeti áldozatos fáradságot nem ismerő munkájáért Zsigovits Józsefné elnök aszszonyt, és segítőit, külön kiemelném a művelődési ház igazgatóját és munkatársait az ünnep méltó módon történő megszervezéséért. A tűzoltók tevékenységéről, az általuk végzett munkáról
csak a szeretet és a hála hangján lehet beszélni, de ezt megtapasztalhatja, érezheti bárki, aki a segítségükre szorul, sajnos
egyre gyakrabban. A jubileumi ünnepség az első perctől az
utolsóig nagyon bensőséges, bajtársi volt. Látszott a résztvevőkön, hogy jól érzik magukat egymás társaságában. Kiváló alkalom volt beszélgetni, találkozni az előljárókkal és egymással.
Nagyon fegyelmezett és odafigyelős volt a rendezvény mindenki
részéről. Az, hogy ők BAJ- Társak, az nagyon látszott, hiszen
felelősek a bevetések alkalmával egymás épségéért és az embe-
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rek életéért, vagyonáért. Az, hogy több faluból, városból, Szlovéniából is voltak részvevők sokat jelent. Itt egy nagy csapat,
egy segítő szándékú, segíteni akaró valódi közösség találkozott
egymással az évforduló alkalmával. Jó volt részesének lenni.
Köszönet érte az ünnepelteknek és az ünneplőknek, mert azért
én azt vallom és remélem, hogy így is van, hogy mi magunk
tudjuk az életünket, a társasági és egyéb kapcsolatainkat jóvá,
értékessé, élvezhetővé tenni. Mi magunk és senki más. Végül és
nem utolsó sorban. Az ünneplésnek része volt a köszöntőkön
kívül: a szalagok felkötése a csapat zászlajára, megyei, városi
szinten és megjelent csapatok által, a csapatzászló megáldása a
tiszteletes úr közreműködésével. Az idősek köszöntése, érmek
átadása az elődöknek a jól végzett áldozatos tevékenységükért,
a hagyomány ápolásáért és átadásáért, a szellemiség továbbadásáért, hiszen az elnök asszony ajánlására id.Papp László
mellett a fiatalok közül Könye Gábor is magas megyei kitüntetésben részesült. Büszkék vagyunk rájuk, erőt, egészséget kívánunk, mert nélkülük ma nem lehetett volna ennyi méltánylást
elmondani, elismeréseket kiosztani. Az, hogy ilyen eredményesen és ilyen jó technikai feltételekkel működik az egyesület a
saját tenni akarásuk mellett köszönhető a helyi, a járási, a megyei, valamint az országos vezetésnek, napi szinten pedig az
egyesület mentorának. Meglepetésként és nagyon nagy bejelentésként érte a jubiláló egyesületet az az örömhír, amit a megyei
katasztrófavédelem igazgatója jelentett be, hogy az elismerések
itt nem értek véget, mert a jól végzett munka meghozta az eredményét. Egy Mercedes típusú tűzoltóautó is, amire pályázott az
egyesület a birtokukba kerül hamarosan, mert a napokban pozitív elbírálást kapott országos szinten is. Nagyon nagy segítség, nagyon nagy dolog ez, a munkájukhoz. Köszönet érte!
Szép, tartalmas délutánunk volt, köszönet illeti még a versmondó gyerekeket, a kórus tagjait, a körmendi fúvós zenekart, akik
részvételükkel szintén emelték a rendezvény színvonalát. A képekért köszönet Kemencei Ilonának! „Isten áldja a tűzoltókat!
Isten áldja, segítse áldozatos munkájukat!” Rimán Lászlóné

Idősek napja
Mivel 1991 óta október 1-je az Idősek Világnapja, mindenfelé
az őszi időszakban köszöntik az idős állampolgáraikat az önkormányzatok. Városunkban már hagyományosan a karácsonyi
ünnepekhez közel eső időszakban kerül sor a köszöntésre, öszszekötve az Idősek Napját a karácsonyi ünneppel. Az idén november 25-én köszöntik az időseket. A rendezvény forgatókönyvéről a legutóbbi testületi ülésen döntöttek. Az ünnepség a szokott helyszínen, a művelődési házban lesz, ahol a gyerekek
adnak ünnepi műsort. A 65 év feletti városlakókat Őr Zoltán
polgármester köszönti majd, aztán késő délutáni estebéd következik. A vacsorát követően talpalávalóul most is élőzene lesz,
mivel annak tavaly nagy sikere volt. A rendezvényt az önkormányzat támogatja, a megrendezését pedig a helyi vöröskeresztes alapszervezet aktivistái végzik, mint már évek óta. Ezúton
is szeretettel várjuk városunk idős lakóit az ünnepségre. k.gy.

Téli üzemmódban
Téli üzemmódban működik tovább a helyi termelői piac. Az
árusok, akárcsak tavaly, dacolva az időjárás viszontagságaival,
a már megszokott helyükön kínálják továbbra is a portékáikat.
Persze nincsenek annyian, mint nyáron, hiszen a friss konyhakerti zöldségek és gyümölcsök szezonja lejárt. Továbbra is
lehet azonban vásárolni savanyúságot, lekvárokat, gyümölcsleveket, sajtokat, füstölt hentes árút és még számtalan más árut.
Természetesen mézet is találunk a piacon, hiszen ennek most

lesz igazán keletje. Nem csalódnak most sem azok a vásárlók,
akik szombatonként délelőtt felkeresi a piacot. A kézművesek
is kínálják a termékeiket, itt még akár karácsonyi ajándéknak
valót is találhat a vásárló közönség. A piacnak, amely az idén
ünnepelte megnyitásának ötödik évfordulóját, továbbra is nagy
a népszerűsége, töretlen a sikere. Nyáron csúcsidőben nem
Befőttek, lekvárok, savanyúságok a piacon

egyszer harminc negyven termelő is kínálta friss áruját. Az
önkormányzat által biztosított pavilonok mára kevésnek bizonyultak. Nemcsak a kínálat, a kereslet is nőtt, ezért két nyári
hónapban. júliusban és augusztusban szerdai napokon is kinyitott a piac. A turisták mellett a régióban élők is előszeretettel
vásárolnak a helyi termelői piacon, amelyet télen is szívesen
tudunk ajánlani mindenkinek. k.gy.

Őszi túra a szereken
Újabb állomásához érkezett a Szentpéteri Esték programsorozat. Az ünnepi hosszú hétvégén tartották meg az őszi rendezvényt, amely egy újabb szertúra volt. A két évvel ezelőtt útjára
indított játék olyan sikeres, hogy a szervezők úgy döntöttek: a
jövőben egy évben négy alkalommal rendezik meg ezt az öszszejövetelt. Az őszi és a tavaszi évszakban túráznak, a nyár a
sportversenyeké, a tél pedig az agytornáé lesz. A tavasszal már
volt egy szeri túra, a mostani őszi kiránduláson egy másik kijelölt túra útvonalat jártak be a versenyző csapatok és kisérőik. A
művelődési háztól indultak, érintették a régi baksaszeri temetőt,
majd a szeren át a régi vasútállomásra értek. Innen Rózsaliget
felé vették az irányt, majd a gázlónál átkeltek a Zalán és
Alszeren végig jöttek. Következett Kovácsszer és az iskola
pályája, majd pedig a városszeri parkon át vissza a művelődési
házba. A több mint 5 km-es sétát 3 óra alatt tették meg a csapatok. Közben persze volt lövészet, kemping kerékpáros ügyességi verseny, vízi átkelés, és kosárra dobás. A művelődési házban
honismeretei totó és kvízjáték színesítette a programot. Közben
persze a szakácsok hatalmas kondérban pincepörköltet készítettek a megfáradt vándoroknak. Az őszi szertúra nyertese a
Felsőégésszer csapata lett, megelőzve a nemrégiben újjászervezett kovácsszeri gárdát. A harmadik helyet az Alsóégésszer
csapata szerezte meg. A legkreatívabb menetlevelet a
baksaszeriek Stu-Dinka, és a városszeriek Futrinka utca névre
keresztelt csapatai készítették, amelyekért plusz pontokat kaptak. Ugyancsak plusz pontot ért a nevezésként bemutatott pogácsa is, amely most legjobban az alsóégésszerieknek sikerült. A
vacsorát követően szokásos „szabadfoglakozásra” került sor. A
következő összejövetel a télen lesz, amikor a szerek csapatai
különböző kvízjátékokban mérik össze tudásukat. K.gy.
Lapunk következő száma december hónapban jelenik meg.
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Ünnepeltek a vadászok

Október közepén tartották meg az őrségi vadásztársaságok – az
Őrség, a Széchenyi Zsigmond és a Vadása Vadgazdálkodási
Egyesület – a hagyományos Őrségi Vadásznapot Őriszentpéteren. A
régió vadásztársaságai
között kialakult jó munkakapcsolat eredménye,
hogy már a hatodik éve
hozzák tető alá ezt a
rendezvényt, amelyet az
Őrségi vadpörkölt főzőverseny is színesít.
Gömbös Mátyás, a Széchenyi Zsigmond VaNagy László Őrsév Vt. elnöke
dásztársaság vadászmestere volt az ötlet
gazdája az eseménynek. Az elsőt hat évvel ezelőtt a
magyarszombatfai vadászati kiállítás helyszínén rendeztek
meg, ahol a vadászmester életműve van kiállítva. A vadásznap
megrendezéséért minden évben más-más társaság a felelős, az
idén az Őrség Vadásztársaság volt a házigazda. A társaság elnöke Nagy László üdvözölte a vadásznap vendégeit. Az önkormányzat részéről Rimán Lászlóné alpolgármester köszöntötte a
vadászokat és a vendégeket. Ünnepi köszöntőjét mellékelve
olvashatják. Az Őrségi Vadásznapon az elmúlt évekhez hason-

Ünneplő vadászok
lóan részt vett és ünnepi beszédet mondott Gagyi István, az
Országos Magyar Vadászkamara Vas Megyei Szervezetének és
a Vasi Vadgazdálkodók Védegyletének elnöke. Tőle az vadászattal és a vadgazdálkodással kapcsolatos kérdésekről kaptak
tájékoztatást a résztvevők. Székely Antal tájegységi fővadász
ugyancsak egy tájékoztató keretein belül ismertette a vadászattal kapcsolatos jogszabályi változásokat. Az ünnepséget Hubertus mise színesítette, amelyet Varga Ottó címzetes esperes celebrált. Már jóval a megnyitó ünnepség előtt meggyújtották a
tüzeket, és elkezdődött a hagyományos vadpörköltfőző verseny. Egy tucatra való csapat kevergette, ízesítette az ételt szinte egész délelőtt, így nem csoda, hogy ínycsiklandozó illatok
lebegték be a környéket. A főzőverseny győztese a Hársas Patak Vadásztársaság első számú csapata lett. A második helyet
az Őrség Vadásztársaság Farkas Miklós által vezetett gárdája
szerezte meg, míg a harmadik helyre a Vadása Vadgazdálkodási Egyesület csapatát jelölte a zsűri. A Széchenyi Vadásztársaság sem maradt elismerés nélkül, a Németh László által főzött
pörkölt különdíjat kapott. A bográcsok egyébként mind kiürültek, így minden csapat győztesnek vallhatja magát. k.gy.
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Köszöntő a vadászoknak, tiszteletadás a vadnak, a VI. Őrségi
Vadásznapon, Őriszentpéteren.
Át lehetne fogalmazni a képek mellé feltett szöveget, én mégis
változtatás nélkül osztom meg az olvasókkal, mert így találom
hitelesebbnek és így talán visszaadja kicsit a hangulatát az
általam elmondottaknak. Tisztelettel köszöntök Mindenkit a
rendezvényen! Jó látni, hogy már hagyományosan ennyi vadász
és természetet védő,
szerető ember van
jelen. Az már biztos,
hogy a természetvédelem a vadvédelem, a vadgazdálkodás területén végzett munkájuk miatt,
elévülhetetlen érdemei vannak a vadászoknak. A köszöntő
kapcsán
először
Vörösmarty Mihály
szép versének sorai
jutottak eszembe,
miszerint: „Vadász
ül, hosszú méla lesben, vár felajzott
nyílra gyors vadat”.
Ma már a vadnak
kevesebb esélye van
a technika gyors
Rimán Lászlóné
fejlődése miatt, de
az érzés ugyanaz
marad. Az erdő csendje, a pirkadat, a naplemente varázsa,
nagyon jó életérzés. Vadászfeleségként, gyakran elkísértem
férjemet, az élményt nem felejti el az ember. Azt, ahogy egymás
nyomába természetesen én az övébe lépve, értünk el a magaslesig, hogy aztán pisszenés nélkül várjuk a zörejeket az erdő felől, vagy a lenyugvó nap fényében még meglátni az óvatosan az
erdő menedékét elhagyó esetlegesen golyóra érett vadat, de azt
sem, amikor a frissen leesett hóban a vadak nyomán a vaddisznó kondára találtunk, hogy aztán a szélrózsa minden irányába
hogyan menekültek, ugrottak el. Aki ezeket az érzéseket megtapasztalja, képes órákat várni ezekre a pillanatokra. Nekem az a
véleményem és a tapasztalatom is, hogy a várakozás, a türelem
a megfigyelés, az odafigyelés jellemzi a jó vadászt. Az Őrség
nagy kiterjedésű erdejében, megfigyelésre szerencsére van bőven nagyvad, a hatalmas tölgyesekben, bükkösökben, fenyvesekben, ebben a szép gyantás országban. Gyönyörű ez a vidék,
erdők-mezők, dimbek-dombok, vízfolyások szabdalják, tarkítják. Egyedülálló ez a tájharmónia, nem véletlen, hogy a turisták beszavazták Magyarország 7 csodája közé, az már csak hab
a tortán, hogy Vas megye egyik legjobb minőségű gímszarvas
állománya található itt. Végezetül köszöntöm a három Vadásztársaságot a jelenleg házigazda Őrség VT-t, a Széchényi Zsigmond Vadásztársaságot és a Vadása Vadgazdálkodási Egyesületet, nélkülük ma nem lennénk itt. Példaértékű ez az összefogás, a jó munkakapcsolat. Ezek a rendezvények tovább erősítik
a vadászok országosan és nemzetközileg is elismert jó hírnevét.
Nagyon jó gondolat volt a nemzetközi vadpörkölt főző verseny
első megrendezése, jó így összekötve a vadásznappal, mert van
mit ünnepelni, van mire büszkének lenni. Köszönöm a figyelmet, szép napot kívánok! Üdv a vadásznak! Isten áldja a vadászokat!
Rimán Lászlóné alpolgármester
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Színházi előadások is színesítették a programot. A kétnapos
kavalkád táncházzal zárult, ahol a Fajkusz banda húzta a talpAkárcsak a korábbi években, most is az októberi ünnepi hosszú alávalót és Kovács Norbert Cimbi volt a táncmester.
hétvégén rendezték meg a Természetesen Őrség öko-kiállítást
Egy kiállítás képei(ről)
és vásárt. A 2001-ben útjára indított sorozat nem titkolt célja az
őrségi turisztikai szezon meghosszabbítása volt. A rendezvényA Természetesen Őrség öko-kiállítás és vásár rendezvényen
Őriszentpéteren a Malom Látogatóközpont földszinti nagytermében állították Kemencei Ilona fotóit. Ica 11 éve fotózik, az
óta szinte nem volt olyan rendezvény az Őrségben - és még
sokszor távolabb is – ahol fel nem tűnt volna masinájával. A
Rábavidék hetilapban rendszeresen és a megyei napilapban
alkalmanként találkozhatunk fotóival. Az Őri Híreknek a kezdetektől ő szállítja a fényképeket, és az önkormányzati rendezvényeknek és eseményeknek ő a fotósa. Megörökített az elmúlt évtizedben szinte mindent, „Amiről neki nincs fotója, az
meg sem történt!” Erről meg is bizonyosodhatnak a kedves
olvasók, csak keressenek rá az interneten „Az Őrség képekben”
Sülyi Péter köszönti a fesztivál résztvevőit
oldalra. Kemencei Icát még az Őrségi Triangulum rádió
„száguldó riportereként” ismerhettük meg, akkoriban mikronek több gazdája is akadt az elmúlt években. Volt olyan év, fonjával járta a régiót és hozta az érdelesnél érdekesebb anyaamikor a Tökfesztiválnak, vagy éppen a Vadpörkölt főzőversenynek volt társrendezvénye és sajnos volt olyan is, amikor gokat a rádióba. Ezt a mikrofont cserélte le aztán fényképezőelmaradt. Négy éve már, hogy az Őri Alapítvány felvállalta, gépre. Az óta látja el fotókkal az újságokat, önkormányzatokat
hogy a Malom Látogatóközpontban helyet biztosít az esemény- és bárkit, aki fényképet kér tőle. Köszönet érte! Úgy gondolom,
nek és megszervezi azt – tudtuk meg Sülyi Pétertől, az alapít- hogy a mostani kiállítás is méltó hozzá. Nem tisztem az ő munvány kuratóriumának vezetőjétől, amikor az ünnepélyes meg- káját minősíteni, gyönyörű képei magukért beszélnek. Álljon itt
nyitón köszöntötte a résztvevőket. – A régi fényképeket viszaz a pár mondat, amit önmagáról írt a mostani kiállítás bevezeszanézve romos falakat, omladozó vakolatot látunk és boldog
arcokat. Mára ez megfordult, az épületet kicsinosítottuk, a láto- tőjeként:
gatóközpontot felújítottuk, az arcok pedig már megráncosodtak
11 éve készítek fényképeket. Autodidakta módon jutottam el
– mondta Sülyi Péter. – Ha az arcok nem is olyan simák,
ugyanolyan természetesek- reagált Sülyi Péter szavaira meg- odáig, hogy néha magam is elcsodálkozom, ezt tényleg így látnyitó beszédében V. Németh Zsolt államtitkár, a térség ország- tam, tényleg ezt szerettem volna megmutatni másoknak is. Volgyűlési képviselője. Az államtitkár szinte állandó résztvevője a
tak segítőim, akik tanáTermészetesen Őrség rendezvénynek, amikor ideje engedi,
csaikkal technikai nehézmindig részt vesz rajta, és szívügyének tekinti. Most arról beségeimet próbálták megszélt, hogy mindegy, hogy milyen módon, munkával, kiránduoldani. Köszönet Simon
lással, vagy pihenéssel kapcsolódik az ember a természethez, a
Attilának, Kovács Zoltánkapcsolat a lényeg. A Természetesen Őrség azért kiemelkedő
nak és ifj. Kovács Attilárendezvénye a régiónak, mert kiválóan ötvözi a hagyományt és
az innovációt. A rendezvényre több mint egy tucat árus érkenak. Sülyi Péter az értékzett. Sajtok, lekvárok, szörpök, mézek, szappanok és még sok
látásával mutatott utat.
más helyi termék volt megvásárolható a látogatóközpontban és
Maximálisan tolerálták
az udvaron felállított pavilonokban. Kiállítások, előadások,
tudatlanságom és akaráfőzőverseny és egyéb programok kísérték a vásárt. A megnyitót
som. Annyi csúfság van
követően rajtoltak el a biciklisek, hogy teljesítsék a Természetesen kerékpárral elnevezésű versenyük távját. A látogatóközaz életben, talán a széppont egyik termében Kemencei Ilonának csodálatos fotóiból
séget érdemes megörökínyílt kiállítás. Egy másik bemutató teremben a Teleházban műteni. Az EMBERT, a gyeködő Őrségi Festőkör tagjainak az alkotásai láthatók. A remek
rekeket, a természetet, a
őszi őrségi gombaszezont reprezentálja az az ehető gombákból
küzdelmeket...és
sorolösszeállított gyűjtemény, amelyet előző napokban gyűjtöttek a
helyi erdőkben. Sokan elképedtek, a több tucat ehető fajta láthatnám tovább, mert
A „Fotós”
tán, amelyek most mind fellelhetők voltak. És hogy a kisérő
ténylég több a szép és jó,
programokban teljes legyen az őrségiek dominanciája, fellépett
mint a csúf és gonosz.
egy vidám műsorral az őriszentpéteri Tritikálé Színjátszó Csoport is. A kétnapos eseményen a helyi termékek vására mellett Talán a látásunkon kell javítani, hogy észre vegyük a hétköza test, a lélek és a szellem igényeihez szabott programok és napok gyönyörű pillanatait. Van, ami sikerült, van, ami nem.
előadások is voltak. A kétnapos csapat főzőverseny zsűrijének Láttam, csak megfogni nem tudtam a pillanatot. Ezek még felelnöke Várhelyi Miklós mesterszakács volt, a nyerteseknek a adatok. Rajta vagyok! Talán egyszer sikerül a "látom és láttatni
díjat pedig a Gasztroangyal Borbás Marcsi adta át. A sportot a tudom" célomat megvalósítani.
kerékpározáson kívül még az íjászat és a petanque képviselték.

Őrségiekkel a Természetesen Őrségen
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Őriszentpéterért Egyesület

QuizNight a Malomban

Tököztünk
Az Őriszentpéterért Egyesület Őszi program zárása a Tökfesztiválon való részvétel. Már hagyomány, hogy ilyenkor tökruhába bújunk sátrat állítunk, tököt sütünk, főzünk, kenyérre kenjük, pirítjuk. Kis csellel még ananászt is készítünk belőle. A jó

Őriszentpéteren, a Malom Látogatóközpont hétfő esténként
különleges szórakozást ígér az arra kíváncsiaknak. Egy izgalmas, érdekes, poénokkal teli estét töltenek együtt nagyjából
harmincan hétfő esténként a QuizNight játékosok. A játék műfaja az angolszász országokban régóta népszerű kocsmakvíz,
ami a vendéglátóhelyek – amúgy gyér látogatottságú – hétfő
estéit próbálja kicsit fellendíteni. A kvíz megálmodója, és létrehozója Bartha Álmos, aki külföldi tanulmányai során csöppent bele, és vált aktív tagjává a játéknak, majd hazatérve elindította itthon is a kvízt. Jelenleg a kilencedik évad versenyei

Jó hangulatban a tökfesztiválon

idő számunkra is nem várt látogató közönséget hozott, így szorgalmasan kellett kiszolgálni mindenkit. Nem titok, hogy a becsületkassza bevétel jócskán gyarapítja egyesületünk kasszáját,
mely idén is várakozáson felüli volt. A befolyt összegből az

Egy csapat a sok közül

Sokan keresték fel sátrunkat
folynak, ő és kis csapata állítják össze hétről hétre a kérdéssort,
amit aztán határainkon innen és túl több, mint 1500 csapat próbál minél szebb eredménnyel megoldani. A kérdéssor mindenkinek ugyanaz, a helyi játékmesterek hétfőn kapják kézhez, és
minden helyszínen este nyolc órakor indul a küzdelem. Tipikus
csapatjáték ez, hisz a kérdéssor annyira összetett és kiszámíthatatlan, hogy a siker kulcsa a korban, érdeklődési körben minél
vegyesebb összetételű csapatok alakításában rejlik. A játék
lényege elsősorban a kikapcsolódás, és az önfeledt szórakozás
egy ital mellett, de a csapatok egy nemzetközi tabellán folyamatosan nyomon követhetik teljesítményüket, pontszámaikat.

elkövetkezendő programjainkhoz tudunk anyagi forrást biztosítani. Ez alakalommal szeretnénk megköszönni minden aktív tag
részvételét, a felajánlásokat, kiemelve Batha Pál nevét, aki már
több éven át támogatta tökmaggal rendezvényünket. A sok
munka, az együtt töltött két nap, az elért siker újra összekovácsolta a csapatot! Jövőre ugyanígy, ugyanott!
Balaton felvidéken kirándúltunk
Kihasználva az ősz napsütéses időszakát október 7-én egyesületünk tagjai buszra szálltak. A reggeli csípős szél hatását a
Szentbékkálai kőtenger látványa sem enyhítette, de a Tihanyi
Apátságnál Ágoston atya meleg fogadtatásban részesített bennünket. Vászolyon sajtot vásároltunk, Zánkán hadtörténeti parkot látogattunk. Már szinte nyári meleget éreztünk, miután
megmásztuk a Szigligetei várhoz vezető meredek utat. Badacsonyban Balatoni borokkal enyhítettük szomjunkat, Keszthelyen pedig a Balaton parton sétálva gyönyörködtünk a naplementében. Kirándulásunk itt fejeződött be közös vacsorával.
Élményekkel teli nap végén elmondhattuk, ismét jó volt együtt!
Info—Őriszentpéterért Egyesület

A quizmester Nagy Krisztina
Az Őriszentpéteri helyszín a tavalyi bajnokságba kapcsolódott
be, és már a második héten ott volt az a hat csapat, akik azóta is
töretlen kedvvel, és lendülettel várják a játékot. Nagy Kriszta, a
helyi játékmester óriási sikerként könyveli el, hogy egy ilyen
kis városban ennyi ember megmozdul, főleg hétköznap este. A
játékba bárki, akár versenyen kívül, egy játék erejéig is bekapcsolódhat, többször akadt már erre példa, volt olyan forduló,
hogy kilenc csapat gyűlt össze a játékra. Bárkit szívesen látnak,
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3-5 fős csapattal, aki tartalmas, vidám elfoglaltságot keres hétfő
estére. A kvízről minden információ megtalálható a
quiznight.hu honlapon, a helyi játékba bekapcsolódni vágyók
keressék az Őrségi QuizNight csoportot a Facebookon, vagy
egyszerűen csak jöjjenek el játszani, akár már jövő hétfőn este
nyolc órakor! Nagy Krisztina

Megújul a Parkerdő
Hamarosan elkezdődik a Parkerdő rehabilitációja. A település
egykori kedvenc pihenőhelyének új köntösbe öltöztetésére
mintegy 26 millió forintot költhet az önkormányzat egy
Interreges, határon átnyúló program keretében. A település
Városszeri és Égésszeri része között elhelyezkedő erdei pihenő
a 80-as években élte aranykorát. Kiránduló csoportok, egyesületek, baráti társaságok, iskolás gyerekek keresték fel és töltötték el itt szabadidejüket. Tűzrakóhely, szalonnasütő, esőbeálló,
faház tele aprófával, kialakított turistaösvény és még egy friss
vizet adó forrás is szolgálta az ide érkező vendégeket. Jó időben szinte minden nap, de a hétvégeken mindig sok látogatója
volt a parknak. Az idők folyamán azonban a park kényelmet
biztosító épületei, eszközei elhasználódtak, felújításukra pénz
nem volt. Mára már szinte majdnem elfelejtett pihenőhely rehabilitációjára pár évvel ezelőtt már történt egy kísérlet. Sajnos
akkor ez nem sikerült, ám az önkormányzat napirendjéről nem

A régi esőbeálló is megújul
került le a beruházás. Most újra kínálkozott egy lehetőség, melyet megragadva, 2019. április közepéig megvalósulhat a parkerdő felújítása. A projekt keretében gyalogösvényeket alakítanak ki, játszóteret, esőbeállót, grillezőket és szalonnasütőket
építenek. Szemét tárolókat és faházat is telepítenek. A gépkocsival érkezők részére parkolót alakítanak ki, a bicikliseknek
pedig kerékpártároló szolgálja a kényelmét. A tervek szerint a
városi parkerdő Prém Jenő nevét viselné, aki hosszú ideig volt
a település vezetője, erdészként és elkötelezett természetvédőként az egykori pihenőhely kialakítása is az ő nevéhez fűződik.
k.gy

Foci hírek
A megyei másodosztályú labdarúgó bajnokság körmendi csoportjában a 12. fordulót játszották le november első hétvégéjén.
Csapatunk szerepléséről ezelőtti számunkban már beszámoltunk, akkor még csak négy játéknapon volt túl a csoport. A
Körmend VSE-től elszenvedett vereség volt az utolsó hír, amit
olvashattak. Két győzelem, két vereség, hat pont és 10-9-es
gólkülönbség állt ekkor a csapat neve mellett. Ez 50 %-os teljesítménynek felel meg. Az óta eltelt időszakban nyolc fordulót
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bonyolítottak le, csapatunk hét mérkőzést játszott, mert a 8.
játéknapon a szabadnapját töltötte le. Örömteli hír, hogy az őszi
idény közepe sikeresebb volt a rajtnál. A hét mérkőzésből négyet megnyert a gárda, egyet döntetlenre adott, és kétszer szenvedett vereséget. Ezzel a teljesítménnyel a csapat két helyet
előrelépett a tabellán, és jó esélye van arra, hogy az őszi szezont – amelyből még 4 forduló hátra van – akár a dobogón fejezze be. Tekintsünk vissza, mi is történt ebben az időszakban.
A Körmend VSE-től elszenvedett vereség után a Csákánydoroszlón vett nemes bosszút csapatunk és 6-1-re legyőztük őket.
Góljainkat Náricza Róbert (2), Baján Róbert, Iván Sándor,
Pónácz Sándor és Pongrácz Gergő szerezték. A mérkőzésről
annyit, hogy az első félidőben tudott csak partner lenni a vendégcsapat. A 6. fordulóra kisorsolt Szakonyfalu elleni mérkőzésünk elmaradt, mivel nagy eső volt. Ez későbbi időpontban,
egy pénteki napon lett bepótolva. Sajnos 1-0-ás vereség lett a
vége. A találkozón az utánpótlás gárdából is bevetésre került
egy-két játékos, annak ellenére, hogy az alapcsapat adva volt.
Azért is bánhatjuk az itt elhullajtott pontokat, mert a
szakonyiak az óta még csak pontot sem szereztek. A következő
hétvégén a listavezető és addig hibátlanul szereplő Szarvaskend
volt a csapat vendége. Végig partiban voltunk a
szarvaskendiekkel, ám egy második félidős megingás eldöntötte a találkozó sorsát, ismét pont nélkül maradtunk. A két egymás utáni vereséget követte a szabadnapunk, ami jól is jött a
sorok rendezésére. Sikerült is nyerni a 9. fordulóban, és nem is
akárhol, a szomszédvár Bajánsenye otthonában. Nem volt egy
színvonalas mérkőzés, a két csapat korábban ennél remekebb
találkozókat szokott játszani egymással. Nagy volt a tét, hiszen
egy harmadik vereség demoralizáló lett volna. Szerencsére
sikerült begyűjteni a három pontot. Találatainkat Szép Barnabás és Iván Sándor jegyezte. A 10. játéknapon a Viszák volt az
ellenfél. Hazai pályán egyértelműen csapatunk volt az esélyes,
ám majdnem egy óráig tartott, amig feltörtük az ellenfél védelmét. A mérkőzés krónikájához mindenképpen hozzátartozik,
hogy végig szakadó esőben, a végén már igencsak felázott talajon folyt a küzdelem. Góljainkat Náricza Róbert (2) szerezte.
A következő hétvégén Rábatótfaluban vendégeskedett együttesünk, és magabiztos győzelmet aratott. Sály Károly és Iván
Sándor szerezték góljainkat, és a Rábatótfalunak is besegítettünk egy öngóllal. Ez volt a bajnokság első körének a záró
fordulója. Egyszer már mindenki játszott mindenkivel, még két
ilyen kör következik. Az erőviszonyok is kirajzolódtak. Mindenképpen jó hír, hogy csapatunk a 4. helyen fejezte be ezt az
etapot, a dobogós 3. helytől mindössze három pontnyira. A
második kört a Téglagyár otthonában kezdtük. Velük már egyszer találkoztunk, akkor sikerült legyőzni őket. Most a visszavágás lehetősége fűtötte a körmendieket, ám nem sikerült nekik, sőt egy véleményes büntetővel sikerült csak egyenlíteniük.
Szép Barnabás szerezte gólunkat.Mivel azonban ezen a játéknapon a 3. helyen álló Magyarszecsőd kikapott, közelebb kerültünk hozzájuk. Ez azért is fontos, mert a következő játéknapon
pont ők lesznek az ellenfeleink. Sajnos az már lapzárta után
lesz, így erről majd a decemberi számunkban olvashatnak.
Utánpótlás csapatunk is ért el sikereket. Előbb egy döntetlent
játszottak a Szakonyfaluval, majd a Viszák ellen megszerezték
első győzelmüket is. Továbbra is türelmesnek kell lenni velük
szemben, hiszen az alsó korhatárt épphogy elérő fiatalok alkotják a csapat zömét. Szinte biztos, hogy fognak ők még örömet
okozni a szurkolóknak. k.gy
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I. ŐRSÉGI FÉLMARATON

Bemelegítés a „nagy futás” előtt

Elrajtolt a mezőny

Előzetesen négyszázan neveztek, 386-an el is rajtoltak, és 354en célba értek az I. Őrségi Félmaraton közösségi futóversenyen, melyet a Nemzeti Ünnepünk előtti napon rendeztek meg
Őriszentpéteren. Az ország szinte minden pontjáról érkeztek
versenyzők, és voltak külföldről is, főként a szomszédos Szlovéniából – tudtuk meg a szervezőktől. Egy évvel ezelőtt álmodta meg három hölgy, Kálmán Júlia, Légrádi Rita és Petz Emese
ezt a versenyt. Egyesületet alapítottak és hozzáláttak a szervezéshez. A természet iránti rajongásuk miatt választották
helyszínűl az Őrséget. Elmondták még, hogy a legmerészebb
álmukat is felülmúlta a versenyre nevezők magas száma, ami
miatt 400 főben kellett meghatározni az indulók számát. A
helyszínen már nem is lehetett nevezni. A nagy körültekintéssel
és hozzáértéssel végzett szervező és előkészítő munka eredménye, hogy október 22-én mintegy négyszáz futó várt a startra. A
versenyzőket Őr Zoltán polgármester köszöntötte a város nevében és kívánt jó versenyzést. A félmaratont futók, a félmaratont
váltóban teljesítők és a 11,5 km-es távot választó
negyedmaratonisták mezőnye, 332 futó, 11:00 órakor rajtolt el
az autóbusz pályaudvar melletti térről. A futók innen Nagyrákos felé vették az irányt, onnan tovább haladva érintették Ispánkot és visszaértek Őriszentpéterre. A félmaratont választók
ezt a 11,5 km-es távot kétszer teljesítették. Az I. Őrségi
Félmaraton eredményei: Férfiak 23 km egyéni: 1. Gadányi Bálint, 2. Gorza István, 3. Vörös Dávid. Nők 23 km egyéni: 1.

Soprun. Férfiak 11,5 km: 1. Nagy Gábor, 2. Kovács Gergő, 3.
Varga Sándor (Őriszentpéter). Nők 11,5 km: 1. Regős Éva, 2.
Halász Boglárka, 3. Miklós Karola. Akik hosszabb távra még
nem mertek vállalkozni, azok egy 5 km-es pályán próbálhatták
ki magukat. Ők 54-en voltak. Férfiak 5 km: 1. Vásárhelyi Szabolcs, 2. Horváth Balázs, 3. Bohács Mihály. Nők 5 km: 1.
Csendesné Csiszár Mária, 2. Tóth Laura Vanda, 3. Halász Csilla. A szervezők az abszolút győzteseken kívül még nemenként
és korcsoportonként is rangsorolták a versenyzőket. Három
korcsoport volt, a 30 év alattiak, az 50 alattiak és az 50 +-osok.
Sok őriszentpéteri is indult a versenyen. Született jó néhány
figyelemre méltó eredmény is. Tamaskó Csaba a
félmaratonisták mezőnyében abszolút 30. lett, kategóriájában,
az 50 év felettieknél az előkelő 4. helyet szerezte meg. A

Eredményes helyi sportemberek

negyedmaratonisták mezőnyében szereplő abszolút 3. Varga
Sándor a saját korosztályában, a 50 év alattiaknál a 2. lett.
Ugyanezen a távon és ugyanebben a korosztályban induló Légrádi Zoltán abszolút 13. korosztályos 6. helyen végzett. A verseny napján sajnos rosszra fordult az idő. Egész délelőtt lógott
az eső lába, szerencsére azonban az égi áldás már csak a
félmaratont teljesítők egy részét áztatta el. A rossz idő ellenére
nagyszerű pálya, kitűnő hangulat, remek szervezés és biztosítás
jellemezte a verseny egészét. A résztvevők azzal a gondolattal
távoztak, hogy jövőre ugyanitt ismét megmérettetik magukat.
A félmaraton abszolút győztesei
Ez pedig találkozik a szervezők azon szándékával, miszerint
Domonics Linda, 2. Kerese Zsanett, 3. Gyömbér Viktória. Fér- hagyománnyá kívánják tenni az Őrségi Félmaratont, általa
fiak 23 km váltó: 1. NonRunning, 2. NeSze, 3. Szivikék. Nők megismertetik a futókkal ezt a csodálatos tájat.
23 km váltó: 1. Sorki running girls, 2. Kroneeaarvayait, 3.
Kálmán György

