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Őrségi tanévkezdés

A 2018/2019-es tanév indítása előtt visszakanyarodnék az előző tanítási évre egy új elismerés kapcsán. Tavaly a 7. osztályosok a Határtalanul program keretében a Felvidéken kirándulhattak 4 napig.
Rajtuk kívül hasonló programokon vett részt még
több mint száz iskola ugyanannak az irodának a
szervezésében. Tanulóink kiránduláson nyújtott
teljesítményével, hozzáállásával, felkészültségével,
fegyelmével elnyerték a szervezők által alapított
piros-fehér-zöld szalag díjat, melyet az összes iskola közül velünk együtt csupán négy intézmény érdemelt ki. Ennek eredményeként az osztályból 6
tanuló és 2 pedagógus részt vehetett egy 5 napos
ingyenes kárpátaljai kiránduláson. A tavalyi tanévnyitón úgy fogalmaztam, hogy történelmi tanév
előtt állunk, mivel létrejött az egységes Őrségi iskola. A pankaszi általános iskola az őriszentpéteri
tagintézményévé vált. Az idei tanév egy újabb mérföldkő az intézmények és ezáltal a tanulók és a
tanáraik életében. Ugyanis a pankaszi 5. osztályosok már az őriszentpéteri iskolában folytatják tanulmányaikat. Ezért sikerült kivívnunk a fenntartó
jóváhagyását, hogy 5. évfolyamon a nem kirívóan
magas létszám ellenére is két osztály indulhasson.
Egyikben az őriszentpéteri alsóból érkezők, a másikban a bajánsenyéről és pankaszról jövő diákok
tanulnak. (folytatás a 2. oldalon)
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Jelenleg tehát négy telephelyen (ebből a pankaszi tagintézmény) folyik az oktatás. Őriszentpéteren Kovácsszeren 101 fő
felső tagozatos, Városszeren 63 fő alsó tagozatos, Bajánsenyén
27 fő alsós, Pankaszon 6 évfolyamban (4. és 5. évfolyamon
nincs tanuló) 35 fő alsó és felső tagozatos diák tanul. Így összesen az intézménynek 226 tanulója van. Jelenleg 30 pedagógussal látjuk el az oktató nevelő munkát, közülük két fő másik
intézmény pedagógusaként részmunkaidőben dolgozik nálunk.
Három új pedagógussal kezdtük a tanévet. Kulcsár Ildikó
gyógypedagógusként dolgozik iskolánkban. Simon Tímea testnevelést, Sulics Renáta pályakezdőként éneket tanít tanulóinknak. Pedagógusaink nagy része nem mondhatja el magáról,
hogy konkrétan melyik iskola nevelője. Ugyanis intézményünkben folyamatos az áttanítás a telephelyek között. Tanára-

ink és tanítóink több mint fele, 17 fő tanít a négy telephelyünk
közül legalább kettőben, de vannak olyanok, akik három helyen. Ők a szünetekben többnyire közlekednek a tanítási helyek
között. Az így megnövekedett feladatokra és az új kihívásokra
a pedagógusok felkészültek. Nyáron a tantermek szükséges
tisztasági festését, nagytakarítását, az iskola karbantartási munkáit elvégeztük. A tárgyi és anyagi feltételek a tanítás megkezdéséhez rendelkezésre állnak. Örömmel jelentem be, hogy az
intézmény komoly infrastrukturális fejlesztés előtt áll. 2020
végéig közel 400 millió forintból újul meg iskolánk. A projekt
már elindult, jelenleg a tervezés előkészítése zajlik. A program
részeként egy nagyon modern 21 személyes iskolabusszal gazdagodunk. Ez a busz a tanulóink egy részének iskolába járását
könnyíti meg. Ezen kívül úszásoktatásra, versenyekre és kisebb
kirándulásokra is felhasználható lesz. A jármű szeptemberben
kerül a tulajdonunkba. Ezáltal októbertől a viszáki, kisrákosi,
pankaszi és a nagyrákosi tanulóinknak ezzel a busszal lesz lehetőségük iskolába járni. Újdonság az idei tanévben még, hogy
bevezetésre kerül az elektronikus napló. A működésével az
elején még problémák lehetnek, mivel az egész országban egyszerre vezetik be, ezért egyenlőre párhuzamosan használjuk az
ellenőrzőt is a szülők tájékoztatására. Az elmúlt években megnövekedett óraszámok miatt több a délutáni iskolai óra, foglalkozás. Az ebédszünetet természetesen mindenki számára biztosítjuk. Hozzá kell szokni a gondolathoz, hogy az iskola nem
délután 2-ig tart. Ezt azért jegyzem meg, mert egy vidéki iskolának szerintem feladata, hogy biztosítsa tanulóinak a délutánokba beépített kulturális, sport és tehetséggondozó foglalkozásokat, amiket nagyvárosokban különböző egyesületek és szervezetek magukra vállalnak. Ezért szervezzük az ingyenes szakköröket, sportfoglalkozásokat, nyelvi felkészítőket és az úszásoktatást. E mellett fenntartjuk az eddig kialakított jó kapcsolatot és együttműködést az Őrségi Nemzeti Parkkal, az Őriszentpéteri Sportegyesülettel, a művészeti iskolával, valamint alakul
az együttműködés a kerékpáros egyesülettel is. Tisztelt Olvasók! A következő sorokkal zártam a tanévnyitó beszédemet,
amelyet itt is megosztok Önökkel.
Kívánom, hogy mától sok nagyszerű nap legyen osztályrészünk,
érdeklődő, céltudatos, kitartó, bátor tanítványok körében.
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Kedves Kollégák Tisztelt Szülők!
Ifjúságunk mindegyike rejt magában valamiféle tehetséget, ki
többet, ki kevesebbet. A mi feladatunk ennek a belső talentumnak a kibontása, felszínre hozatala.
Induljon hát a kibontakozás!
Tisztelettel: Horváth László Intézményvezető

Az oviban is megkezdték az évet
Tisztelt újságolvasók! Kedves Gyerekek! Kedves Szülők!
Halkan útra kelt a nyár, s észre sem vettük, beköszöntött az ősz,
a szeptember s vele az új nevelési év. Az óvodakezdés megváltoztatja a családok életét, különösen ott, ahol először megy
óvodába vagy első osztályba a család szeme fénye, a gyerek. A
kezdés az ő számukra a legizgalmasabb, ilyenkor az óvónéni,
szülő figyelme a kicsikre irányul.
Kedves Gyerekek!
Olyan jó, hogy itt vagytok megint az óvodában! Nagyon hiányoztatok! Nélkületek olyan üres volt az épület! A termeitekben is unatkoztak a játékok és az eszközök. A játékok alig várták, hogy újra játsszatok velük, a színes ceruzák, a gyurmák, a
kréták, a festékes ecsetek is csak az után vágyakoztak, hogy a
kezetekbe fogjátok őket! És most végre itt vagytok megint!
Ahogy az elmúlt években, az idén is nagyon sokat fogunk játszani, rajzolni, kirándulni, futkározni!
Kedves Szülők!
Egy anya elvitte Mahatma Gandhihoz a kisfiát. Így könyörgött:
– Kérlek, Mahatma, mondd meg a fiamnak, hogy ne egyen
cukrot. – Gandhi egy pillanatra megállt, aztán azt mondta: –
Két hét múlva hozd vissza a fiadat. – A meglepett asszony
megköszönte a dolgot, és azt mondta, így is fog tenni. Két héttel később az asszony visszatért a fiával. Gandhi a gyerek szemébe nézett, és azt mondta: – Ne egyél cukrot! – Hálásan, de
meghökkenve kérdezte meg a nő: – Miért mondtad azt, hogy

két hét múlva hozzam vissza? Akkor is megmondhattad volna
neki ugyanezt. – Gandhi azt válaszolta: – Két héttel ezelőtt még
én is ettem cukrot.”
Ez a kis történet azt tanítja nekünk, hogy nevelni csak hitelesen
lehet. Azt kell megtestesítenünk, amit tanítunk. Hiába mondjuk
nekik, hogy ne üvöltözzenek, ne őrjöngjenek, ha mi magunk
bizony nehezen tudunk higgadtak maradni. Hiába intjük őket
az udvarias köszönésre, ha mi is csak elharapunk egy ’napot-ot
vagy helló-t – s folytathatnám a sort a végtelenségig. Attól óva
intek mindenkit, hogy tökéletes szülő akarjon lenni, kérem,
érjék be az elég-jó-szülőséggel – az is épp elég nagy munka!
De azokban a nevelési kérdésekben, amiket különösen fontosnak tartanak, javaslom, járjanak elől jó példával, hiszen a szülői
példamutatás a legjobb motiváció a gyerekeknek. A legfonto-
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sabb, hogy érezzék jól magukat a gyerekük társaságában, legyen a közös együttlét örömteli, könnyed és természetes!
E gondolatok szellemében kívánok a Katica Óvoda minden
gyermek és felnőtt tagjának nagyon vidám évet, sok játékot,
mókát, mozgást és kacagást! A nyár folyamán folytatódtak
karbantartási munkálataink, még egy csoport kapott új parkettát, új kerítés került a teraszra. Feltöltött homokozó várta gyermekeinket, és sikerült egy-két kedvenc játékot is felújítani. Itt
szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, akik ezen
munkalátokban, meglepetésekben részt vállaltak (Kulcsár Attila egyéni vállalkozó, HERSZA KFT., Önkormányzat kommunális dolgozói). Eltelt az első hét, és nagyon kellemes tapasztalatokat szereztünk: Visszakaptuk régi nevünket, újra KATICA
ÓVODA vagyunk.
Új óvónénivel ismerkedhettünk meg, Márti nénivel. Az új kisgyermekek nagy, csillogó szemekkel érkeztek közénk.
Visszakaptuk csoportjainkat, barátainkat. A Mazsola csoport
(mini csoport) 18 kisgyermekkel indult, Molnárné Hári Márta,
Siska Jenőné óvónők, és Markos Magdolna dajka irányításával.
Év közben a beíratási adatok szerint még 4 kisgyermek fog
csatlakozni hozzájuk. Itt a feladat a beszoktatás, hogy a gyermekek biztonságba érezzék magukat, megismerjék, megszeressék az itt dolgozó felnőtteket, társakat. Az idei esztendőben az
a furcsa helyzet állt elő, hogy két részben osztott nagycsoportot
indítottunk, a nagycsoportos 28-as létszámnak köszönhetően.
Így sikerült majdnem egyforma létszámú csoportokat kialakítanunk. A Maci csoportban kaptak helyet a régi „motorosok”, Ők
23-an vannak. Az itt dolgozó felnőttek Békési Klára óvodapedagógus, Siskáné Szücs Judit pedagógiai asszisztens, és Nagyné Pongrácz Annamária dadus néni. A gyerekek nagyon örültek egymásnak, ott folytatták, ahol a nyár elején befejezték,
örömmel vették birtokukba a régi csoportjukat. Ebbe a csoportba továbbra is várunk óvónénit, ezért szeptemberben újra kiírásra került óvodapedagógusi pályázatunk. Szívesen várjuk a
jelentkezőket. A Katica csoport lakói 21-en vannak, óvónénik
Babosné Hajós Tünde, Szabó Istvánné, a dadus pedig Horváthné Batha Beatrix. A legmagabiztosabbak, Ők már ismerik az
óvodai élet csínját-bínját, és éppen ebből adódnak a feladatok.
Az idei év szervezése is elindult. Már most tudjuk, hogy az
idén is lesznek nemzeti parkos rendezvények. Lesznek ünnepeink, megemlékezéseink, túrák, kirándulások. Minden adódó
lehetőséget színházra, koncertre, stb. kihasználunk. Remélem
nagyon sok élménnyel fogunk gazdagodni ebben a nevelési
évben is!
Babosné Hajós M. Tünde intézményvezető

Házunk tája - Önkormányzati hírek
Az önkormányzati képviselők legutóbbi ülésén a pályázatok
alakulása, a szeri utak javítása és az egyesületek támogatása
szerepelt a napirendben. Közbeszerzési eljárás indításáról döntöttek annál az EFOP pályázatnál, amelyet rendezvények lebonyolítására adtak be több őrségi településsel együtt. Tájékoztatót hallgattak meg az óvoda bővítésére vonatkozó pályázat állásáról és a csapadékvíz elvezetését célzó projektről is. A szeri
utak állapota leromlott. A munkákat saját erőből kell elvégezni,
ehhez kerestek kivitelezőt. Nagy választék nem volt, az egyetlen jelentkezőt kellett megbízni a javítás elvégzésével. Az útjavításnál prioritást élvez a padkák helyreállítása. A nyári heves
zivatarok és a hirtelen lehulló sok csapadék nem egy helyen
megbontotta, a víz pedig elvitte az útpadkákat. Ezek fokozottan
balesetveszélyesek, így a javításuk szükségszerű. Ugyancsak
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javításra kerülnek a kátyúk is. Egyesületi támogatásokat szavaztak meg a képviselők, majd úgy határoztak, hogy a további
egyesületi támogatások kifizetését az őszig felfüggesztik. Szóba került még a tanácskozáson az ősz legnagyobb rendezvénye,
a Tökfesztivál is. A testület tájékoztatást kapott az előkészületekről.
Másfélszeresére emelkedett. A
szeptemberi tanévkezdés előtt
ismét lehetősége nyílt az önkormányzatnak, hogy tanévkedési
támogatásban részesítse az
óvodába, általános-és középiskolába, valamint a főiskolára
és egyetemre járókat. A megelőző tanév elején a támogatás
összege óvodás esetén 8000,-Ft
általános iskolás esetén 12.000,-Ft, középiskolás esetén 15.000,
-Ft, főiskolás és egyetemista esetén 22.500,-Ft volt. Az önkormányzat szociális bizottságának döntése értelmében ezeket az
összegeket az idén másfélszeresére emelték. Így a most kezdődő
tanév elején az óvodásoknak 12.000.-Ft, az iskolásoknak
18000,-Ft, a középiskolásoknak 22.500,-Ft, a főiskolásoknak és
egyetemistáknak pedig 33.750,-Ft jutott. A szociális bizottsághoz 48 igénylés érkezett be, volt olyan, aki saját jogán kérte a
támogatást, mivel elmúlott már 18 éves. Az önkormányzat öszszesen 68 főt (gyereket) részesített tanévkezdési támogatásban.
Támogatást kapott 15 fő óvodás gyermek 180.000,-Ft, 29 fő
általános iskolás 522.000,-Ft, 17 fő középiskolás 382.5000,-Ft
és 7 fő főiskolás és egyetemista 236.250,-Ft értékben. Összesen
842.250,-Ft-ot fordított az önkormányzat a fiatalok tanévkezdésének támogatására.
Tájékoztatást kaptak. Őriszentpéter csapadékvíz-elvezetési
rendszereinek fejlesztése projekt előrehaladásáról kaptak levélben tájékoztatást az érintettek augusztus hónap közepén. Őr
Zoltán polgármester megköszönte az együttműködést és az azt
megtestesítő, még a tavasszal aláírt Tulajdonosi megállapodást,
amelynek köszönhetően a Vas Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság kiadta a megvalósításhoz szükséges Vízjogi létesítési engedélyt, amely aztán jogerőre is emelkedett. Ezzel az
első mérföldkő teljesítésre került. A második mérföldkő elérését majd az eredményesen lebonyolított közbeszerzési eljárás
fogja jelenteni, előtte azonban újabb adminisztratív kihívásokkal kell szintén közösen szembenézni. A Magyar Államkincstár ugyanis a pályázati feltételek szerint a második mérföldkövet csak úgy tekintheti teljesítettnek és a projekt finanszírozását
elszámolhatónak, ha új Tulajdonosi hozzájárulást és a Használati jogra vonatkozó szerződést is becsatolnak az érintett ingatlanok. Ez a Vas Megyei Önkormányzat, mint projekt menedzsment szervezet értelmezése szerint azért megkerülhetetlen,
mert az Európai Unió csak ezekkel a biztosítékokkal látja garantáltnak az általa finanszírozott projektek megvalósulását. Az
újabb procedúráért és az ebből fakadó kellemetlenségekért a
polgármester szíves elnézését és megértését kérte az ingatlan
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tulajdonosoknak. A szükséges papírokat a polgármesteri levél
mellékleteként az érdekeltek megkapták. Az esetlegesen felmerülő kérdések tisztázása érdekében személyes konzultációra is
lehetőség nyílt. Az érintettek augusztus 30-án, csütörtök 17:00
órakor az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati hivatal nagytermében a tervező cég képviselőjének részvételével tartott fórumon vitathatták meg a még kérdéses dolgokat. Ezen a fórumon
sokan vettek részt, és az is örömteli, hogy szép számmal érkeznek már vissza a Tulajdonosi hozzájárulások. A közbeszerzési
eljárás megindításához szükséges, hogy ez a bürökratikus akadály elháruljon és megkezdődjön a beruházás.
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ható, illetve eloltható. A tűz őrzéséről és veszély esetén annak
eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A füstképződés
csökkentése érdekében a nem komposztálható avart és kerti
hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell.
Tilos: nyers, megázott avar és kerti hulladék égetése; avar
és kerti hulladék égetése szeles, párás, ködös, esős időben; avar és kerti hulladék égetése közterületen, valamint a
magasfeszültségű
vezetékek
alatti
ingatlanokon; kommunális, vagy ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladék égetése.
Az égetés szabályainak betartása zéró toleranciát jelent, a szabályszegőkre akár több százezer Ft bírság is kiszabható. k.gy.

Elismerték munkájukat

Téli rezsicsökkentés igénylése. Mivel a korábbi téli rezsicsök- Katasztrófa helyzetben tanúsított helytállásukért kaptak elismekentés nem érintett minden háztartást, ezért a kimaradók új rést az őriszentpéteri önkéntes tűzoltók. A június 8-ról 9-re
virradó éjszaka heves vihar érte el az Őrséget. A vihar követformában igényelhetik azt 12.000,-Ft értékben az érintett helyi keztében a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék koönkormányzatnál, legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely moly gondot okozott a Vadása-tónál. Mindkét tórendszernél a
határidő elmulasztása jogvesztő. Nem felel meg a feltételeknek tavakat elválasztó véd művekben úgynevezett suvadást okozott
a sok eső. A gát megtámasztására június 9-én elkezdődött a
az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedémunka, amely még másnap is tartott. Mintegy 16 ezer homokseiben már részesült, azaz gázdíj támogatásban, a téli fogyasz- zsákkal erősítették meg a védő rendszert. Mintegy kétszáz emtási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozá- ber – köztük őriszentpéteri önkéntes tűzoltók – megfeszített
sát segítő árkompenzáció jóváírásban részesült, távhőszolgál- munkájának eredménye volt, hogy megóvták a
hegyhátszentjakabi lakosokat a gátszakadástól. Augusztus 29tatást igénybe vevő lakossági fogyasztó. A kizárólag elektromos
fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre. Ha az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az
önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményezhet.
A juttatás igénylendő formája: tűzifa, szén, propán-bután palackos gáz, propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellet/brikett.
Igénylő nyomtatványt korábban kiküldtük, illetve az Őriszentpéteri közös Önkormányzati Hivatal titkárságán igényelhető.
Az avar és kerti hulladék nyílttéri
égetéséről szóló 6/2015. (IV.3.) önkormányzati rendelet alapján szeptember 1-étől ismét lehetséges a
szabályok betartásával az avar és
kerti hulladék égetése. A település
területén az avar és kerti hulladékot
elsősorban hasznosítani, komposztálni kell. Az avar és kerti hulladék
nyílttéri égetését szeptember 1-től
hétfői és pénteki napokon, 08.00
órától 18.00 óráig lehet végezni.
Nyílttéri égetés során a meteorológiai viszonyokra figyelemmel kell lenni. Égetni csak szélcsendes időben, a tűzvédelmi előírások betartásával lehet. A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést
használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. A tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, és veszély esetén, vagy
ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. Az avart és
kerti hulladékot égetni nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett és csak olyan helyen és területen szabad, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem
okoz. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell
készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályoz-

én a Megyeházán köszöntötték a védekezésben résztvevőket,
ötvenkettő önkéntes tűzoltó és polgárőr egyesületet a megyéből. Harangozó Bertalan kormánymegbízott, a Vas Megyei
Védelmi Bizottság elnöke miután felidézte a történteket arról
beszélt, hogy a megyében kézzelfogható volt az aktivitás, ami a
baj óráiban is megmutatkozott. Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke is köszöntötte a résztvevőket, majd kiemelte, hogy a védekezés során maga is megtapasztalta, hogy
nem volt különbség hivatásos és önkéntes között. Minden vas
megyei polgár nemében tolmácsolta jókívánságait a katasztrófa
helyzetben helytállóknak. A köszöntőket követően az elismerések átadására, majd állófogadásra került sor. Az elismeréseket
Harangozó Bertalan kormánymegbízott, a Vas Megyei Védelmi Bizottság elnöke, Majthényi László a Vas Megyei Közgyűlés elnöke és Ágh Ernőné a Vas Megyei Kormányhivatal főigazgatója adták át. Az állófogadáson pohárköszöntőt mondott
Seper András tűzoltó ezredes, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese. Az ezredes megköszönte a
védekezésben résztvevők áldozatos munkáját. Őriszentpéter
Város Önkormányzata is köszönetét fejezi ki.
k.gy.
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Tíz éves az egyesület
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augusztus elején ültünk össze a helyi sportpályánál. Pleva Vilmos Petanqe emléktornát rendeztünk, aztán a számunkra mindig is vidám számháborúval folytattuk az ünneplést. Természetesen nem maradt el a sütés, főzés sem, születésnapi tortánkon
az egyesület tagjairól készült fotó volt látható. A Fénykép kiállításon nézhettük végig az elmúlt 10 év eseményeit, lufit eregettünk, az estét a Szombathelyi SEDOX zenekar koncertje
zárta. Reméljük, hogy egy kis ízelítőt adtunk egyesületünk életéből, így új tagok is kedvet kapnak, hogy közénk álljanak.
Mindenkit várunk, hogy a következő születésnapot minél többen ünnepelhessük!
Kovácsné Horváth Katalin

2008-ban döntöttünk úgy jó néhányan Őriszentpéteriek, hogy a
már akkor működő közösségi életnek hivatalos formát öntve
egyesületet alapítunk. Fekete Lászlóné vezetésével indult a már
110 tagot számláló Őriszentpéterért Egyesület. Az alapszabálynak megfelelően fő tevékenységi körünk a helyi kulturális élet
fellendítése, sport rendezvények, turisztikai programok szervezései, azokon való részvétel. 2010-ben került sor a vezetői pozíciók változtatására, azóta az egyesület elnöke Kovácsné Horváth Katalin. A jelenlegi elnökségi tagok: Királyné Gáspár Angelika, Baumgartner Anita, Breszkócs Csilla, Babos László,
Papp László, Vajda Imréné. A teljesség igénye nélkül az elmúlt Fúvószenével köszönt el a szerdai piacnap
10 év eseményei a következők voltak. Első Közös azóta is
fennálló munkánk eredménye a Sportpályánál lévő játszótér, Az őriszentpéteri termelői piac a nyári szezonban – július és
melyet társadalmi munkával, összefogással sikerült megépíteni. augusztus – a heti egy szombati nap helyett még egy napon,
Sportnapot szervezünk minden év elején, ami a sakkverseny szerdán délutánonként is nyitva tartott. Igaz, ezeken a szerdai
napokon valamivel kisebb volt az érdeklődés, mint a szombati
napokon, de az látszott, hogy volt igény a nyitvatartásra.
Amúgy az idei utolsó szerda igazán hangulatosra sikerült. Köszönhető ez annak, hogy a piac nyitvatartása alatt a szomszédos
szabadtéri színpadon koncertezett a Csíkszentsimoni Fúvószenekar. A hazánkban turnézó fiatal erdélyi gyerekekből álló
együttes három napot is Őriszentpéteren töltött zenetáborban.
Gyakorlásuk helyszínéül választották a szabadtéri színpadot.
Sajnos a hirtelen jött ötlet és az idő rövidsége miatt nem volt
idő a koncert hírverésére, akik viszont látták őket, nagy élménnyel lettek gazdagabbak. A klasszikus fúvószenekari számok mellett szinte minden zenei műfajt felvonultattak. Egykori
létrejöttét is jelentette. Visszaidézve a régmúlt hagyományokat:
rönkhúzást tartottunk Szombathely főterén, bemutattuk a „
Bolondos lakodalmat”. Az általános iskola SZM bálján az
egyesület színjátszó csoportja /Tritikálé/ minden évben nagy
sikert aratva szerepel. A színjátszók folyamatosan részesei a
környékbeli falunapoknak, fesztiváloknak, ünnepségeknek. A
Református templomban virágvasárnapi komolyzenei hangversenyt tartottunk, oly nemes zongoraművésszel mint Hegedűs
Endre. Tavasszal gyalogtúráztunk Kercaszomorra, Szattára,
Pusztaszentpéterre, Szalafőre. A május végén rendezett gyermeknapokon kulturális műsort szerveztünk, kézműves foglalkozásokat tartottunk, arcot, hajat festettünk, sütöttünk, főztünk
a gyermekeknek. Egyesületünk nevéhez fűződik a „Kulináris
kavalkád”elnevezésű főzőverseny, amely 5. alkalommal lett
megtartva. Szüreti felvonuláson szekereken ülve végigjártuk a
várost, vidámságot hozván a emberekhez. A közösségi programjaink aktív résztvevői a sportkör, a tűzoltóság és polgárőrség tagjai valamint a Művelődési Ház munkatársaitól is mindig
segítséget kapunk. Az Őriszentpéteri Polgármesteri Hivatallal
és a város vezetőivel jó kapcsolatot tartunk fenn. A nagy támogatásuk nélkül nehezen tudnánk kivitelezni a felsorolt eseményeket. Folytatván a felsorolást: ősszel egyesületi kiránduláson
ismertük meg a Kőszegi, Szlovéniai határ menti településeket,
a Plitvicei tavakat, Gracz-ot, a Bledi-tó környékét, a Fertő tavat
és a Balaton felvidéket. Idén Bécsbe megyünk, október 6-án /
Ha valaki kedvet kapna, még pár hely van a buszon./
Fontos esemény egyesületünk életében a Tökfesztivál, ilyenkor
tökruhába öltözünk, tököt sütünk, főzünk. Nem titkolván, hogy
a becsületkassza bevétele nagyon fontos számunkra, hiszen így
tudjuk gyarapítani az egyesület anyagi helyzetét. Év végi záró
rendezvényeink között szerepelt már disznóvágás, libanap és
városi szilveszteri bál. 10 éves születésnapunkat ünnepelvén

kuplék, régi slágerek, nóták és népdalok, valamint mai rockzenei feldolgozások is szerepeltek a repertoárjukban. Így aztán
remek hangulat kerekedett. Aki először járt a piacon, akár azt is
gondolhatta, hogy itt ez mindennapos. Sajnos nem így van, ám
aki megtapasztalta, annak nagy élmény volt. A piac nyári látogatottsága az idén is bizonyította, hogy szükség van rá. Több
olyan hétvége is volt a nyári hónapokban, amikor több százan
keresték a termékeket. Továbbra is turisztikai attrakciónak számít a piac, az itt vásárolható áruk pedig részben kuriózumok.
Az ősz, a betakarítási időszak is jó jelekkel indul, és még a
Tökfesztivál lesz egy nagy esemény, ahol a helyi termelők meg
tudják mutatni magukat és áruikat. k.gy.
Lapunk következő száma november hónapban jelenik meg.
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Szentpéteri Esték
A népszerű Szentpéteri Esték rendezvénysorozat
újabb állomására augusztus utolsó péntekén került
sor. A várossá válás 10. évfordulójának tiszteletére
elindított játék népszerűsége olyan nagy volt a kezdetektől, hogy az első évet leszámítva, több alkalommal is megrendezik évente. Nagyon jó gyakorlattá vált, hogy minden évszakban tartanak egyet
belőle. A legkedveltebbek azok a versengések,
amelyek túrával vannak egybekötve, de a nyári
„szertorna” is mindenki kedvére való. Főleg azért,
mert ilyenkor a szeri csapatok még gasztronómiai
tudásukat is bemutathatják. A mostani versenynapon például minden csapatnak szabadtéren kellett
dödöllét készítenie. Azért esett a választás a régió
kultikus eledelére, mert a nagy közös „bográcsban”
vadpörköltet készítettek, amelynek alapanyagát az
Őrség Vadásztársaság biztosította. Vadpörkölt mellé pedig dödölle az igazi köret. Bár az is igaz, hogy
a dödölle magában, tejföllel is mennyei eledel tud
lenni. A már jól bevált játékok mellé most az ugrókötelezés, a váltófutás és a vízi átkelés is felkerült.
Az összesített játékot a Felső égésszeriek csapata
nyerte meg. A második hely az Alsó égésszeriek
„Nap utca” fantázia névre hallgató gárdájának jutott, míg az igen erős „Futrinka ucca” együttese
(Városszer) futott be a harmadik helyre. A verseny
nagyon szoros volt, alig pár pontnyi volt a különbség a csapatok közt. Nemcsak a szoros verseny és a
finom vacsora miatt marad emlékezetes ez az este,
hanem azért is, mert most helyezték üzembe a
nemrég épített kemencét. A „Város kemencéjének”
terve már régóta szerepelt az önkormányzat napirendjén. Építését az is indokolta, hogy évente sok a
gasztronómiával kísért rendezvény a településen.
Mihály Ferenc kályhásmester jóvoltából elkészült a
kemence, és azt is kipróbálták. Kenyér lángos és
perec készült benne az első alkalommal Siska Elek
pékmester jóvoltából. Szinte percek alatt elkapdosták az új kemence első „mintadarabjait” az este
résztvevői. A városi kemence fölé hamarosan tető
is kerül, és akkor az végérvényesen az itt élők és az
ide érkező vendégek igényeit szolgálja majd.

k.gy.
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Veterán járművek találkozója
A Bajánsenyén bejegyzett Öreg Járművek Klubja
Egyesület első alkalommal rendezte meg Őriszentpéteren a Nemzetközi Veterán Járművek Találkozóját. Az esemény szervezői, Varga József és Ozsváth Imre elmondták, hogy Kercaszomoron a korábbi években megrendezett és nagy népszerűségre
szert tett Simsonos Találkozókból nőtte ki magát a
mostani esemény. A Simsonosokat az évenkénti
találkozóikon egyre több más öreg motor és jármű
is elkísérte, így egyesület alapítására szánták el
magukat. Mint egyesület, öreg járműveikkel több
veterán találkozón is részt vettek és most az első
megrendezésére vállalkoztak. A naptári ősz első
napján megrendezett eseményre 68 régi motor,
autó és traktor regisztrált. Ausztriából és Szlovéniából is érkeztek járművek, erősítve a találkozó
nemzetközi jellegét. Az őriszentpéteri autóbusz
állomás melletti téren gyülekeztek a jármű csodák.
Az ilyenkor szokásos „szépségverseny” sem maradhatott el, a szakértő zsűri értékelt mindhárom
kategóriában. Fő szempontok voltak, az eredeti
helyreállítás, valamint az, hogy a tulajdonos mivel
járult hozzá ahhoz, hogy kedvence a sok-sok év
után is ilyen állapotban legyen. A motoroknál a
szomszédos Zala megyéből érkezett Hári Roland, a
traktoroknál a szlovéniai Domonkosfáról Póczak
Emil, míg az autósoknál a körmendi dr. Varga Ferenc járműveik kapták a megtisztelő díjakat. Az
értékelés alatt és után volt lehetősége a nagyszámú
érdeklődőnek, hogy megcsodálják a jármű matuzsálemeket, melyek közt jócskán akadtak olyanok
is amelyek már fél évszázadosak is elmúltak. A
program egy határon átnyúló kb. 40 kilométeres
túrával folytatódott. A járművekkel érkezők részére
a rendezők két fő erejéig ingyenes étkezést biztosítottak, a találkozón való részvétel amúgy ingyenes
volt. A jó hangulatban eltelt nap végén jutott idő az
öreg járműveket gyűjtőknek, hogy kicseréljék tapasztalataikat, értékeljék a látottakat. Természetesen a találkozót hagyománnyá kívánják tenni, ami
azért is nagyszerű, mert ezzel egy újabb turisztikai
attrakcióval gazdagodik az őrségi régió. k.gy.
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Másfél évtizeddel ezelőtt kezdődött

A hagyományos időpontban, szeptember utolsó hétvégéjén
kerül sor az idén az Őrségi Tökfesztivált. A rendezvény mára
az Őrségi Vásár mögött a régió második legjelentősebb, országos hírnevű eseményévé vált. Már a 2004-es évben történt induláskor sejteni lehetett a sikert, hiszen a kimondottan mostoha

Tájháznál pénteken és szombaton, Szalafőn a Pityerszeri Őrségi Műemlék együttesnél szombaton, Magyarszombatfán a
Fazekasháznál pedig vasárnap várják színes programokkal a
látogatókat. A fesztivál fő helyszínén Őriszentpéteren szombaton és vasárnap is gazdag lesz a kulturális és szórakoztató kínálat. Kézműves és kirakodóvásár lesz mindkét napon és a helyi
termelői piac kínálatát is megismerhetjük. Nem maradhat el a
hagyományos töklámpás faragás és más kézműves foglakozások is jó időtöltésnek bizonyulnak. Szombaton este a Hooligens
együttes, vasárnap pedig a Pál Utcai Fiúk adnak élő koncertet.
Az idén megújult parkerdei pihenőhelyet is bevonták a programokba
a
szervezők.
A
hagyományos
szombati
töklámpásfelvonulás és bagolytúra célállomása lesz a népszerű
parkerdő. Ez a fesztivál idei innovációja. Az Őrségi Tökfesztivál térségi szinten továbbra is őrzi eredeti értékeit. Profiltisztasága tetten érhető az egyre bővülő kézműves vásár jellegben és
a kulturális kínálatban.
Kálmán György

XV. Őrségi Tökfesztivál őriszentpéteri programja
Szeptember 29. szombat

időjárás ellenére minden várakozást felülmúlt az első fesztivál
látogatottsága. Akkor még csak egynapos volt, és az Őrségi
Nemzeti Park Igazgatóságának a területén rendezték meg azt.
Ahogy évről-évre nőtt a program népszerűség és megsokszorozódott a látogatók száma, szükségessé váltak bizonyos változtatások. Mivel szinte minden évben kellett valami újat hozzátenni
a Tökfesztiválhoz, így lett az az Őrség leginnovatívabb rendezvénye. Az egynapos esemény háromnaposra bővült és egy település helyett ma már négy helyen várják a látogatókat. A nemzeti park területéről Őriszentpéter központjába, az Őrségi Vásárnak is helyet adó vásártérre költöztették a programokat és
annak állandó dátumául szeptember utolsó teljes hétvégéjét
határozták meg. Voltak olyan évek, amikor társrendezvénye is
volt a Tökfesztiválnak. Az Őrségi Vadásznap, vagy éppen a
Természetesen Őrség rendezvények színesítették akkor a programokat. Ma már úgynevezett „Tökjárat” köti össze az őriszentpéteri és a szalafői program helyszíneket, és Dottó kisvas-

Helyszín: Sportpálya és a játszótér melletti rendezvénytér
900
Kézműves kirakodóvásár, helyi termelői piac
1100 XV. Őrségi Tökfesztivál ünnepélyes megnyitója A rendezvényt megnyitja: V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő
a költségvetési bizottság alelnöke.
A megnyitón közreműködik: Őrségi Baráti Kar
A megnyitót követően Ökumenikus terményáldásra kerül sor.
1000 - 1700
Kézműves foglalkozás, töklámpás faragás
Kulturális programok a szabadtéri színpadon
Közreműködnek:
1230 Lábas Pajtások előadása
1300 Ungaresca Néptáncegyüttes műsora
1345 Énekel Merics Nikoletta sanzonénekes
1445 Sipőcz Rock Band koncertje
1700 HOOLIGENS együttes élőkoncert
1900 Töklámpás felvonulás, bagolytúra az Őriszentpéteri
Parkerdőhöz
Program a parkerdőnél: Őrtűz, Tűzzsonglőr bemutató
Szeptember 30. vasárnap

Helyszín: Sportpálya és a játszótér melletti rendezvénytér
900
Kézműves kirakodóvásár, helyi termelői piac
1000 - 1700
Kézműves foglalkozás, töklámpás faragás
1000 Meseelőadás
Közreműködik A zalaegerszegi Kalimpa Színház
1130 Zabszalma együttes gyermekkoncertje
1300 Zalaapáti Boróka Táncegyüttes műsora
1400 Muzsikál a Zalaapáti Harmonika Zenekar
1530 Galaxy Akrobatikus Táncklub
koncert:
úttal lehet a város szerein kirándulni. Volt olyan esztendő, ami- Fesztiválzáró
1700 PÁL UTCAI FIÚK élőkoncert
kor a népszerű „Gasztroangyal”, Borbás Marcsi volt a háziaszszonya a fesztiválnak, és találkozhattunk itt a salgótarjáni Szó
testvérekkel, akik 2016-ban az ország tortája verseny nyertesei
Őri Hírek
lettek. „Az Őrség zöld aranya” nevű tortájuk készítéséhez őrséŐriszentpéteren
élők
lapja megjelenik : kéthavonta
gi tökmagolajat használtak. Sokáig lehetne sorolni azokat a
Kiadja:
Őriszentpéter
Város Önkormányzata
változtatásokat, amelyeket megélt a fesztivál. Az idén szeptemSzerkesztőség:
Kálmán
György,
Őr Zoltán, Őr Péter
ber 28-30. (péntektől-vasárnap) között rendezik meg az Őrségi
Fotó: Kemencei Ilona
Tökfesztivált. Négy település - Nagyrákos, Őriszentpéter, SzaCím: Őriszentpéter,Városszer 106. Tel: 94/548-050
lafő és Magyarszombatfa – szolgál helyszínűl. Nagyrákoson a
Nyomdai munkák: VASPRINT Kft.

VII. évfolyam 4. szám

Őri Hírek

9

Kísérő programok Őriszentpéteren: Őr nyék hagyományőrNyar(g)alás az Őrállók földjén
ző Egyesület közreműködésében lovas íjász bemutatók a két
nap alatt több alaklommal
Szinte hihetetlen, ahogy elmúlt a nyár és elsuhantak mellettünk
a hónapok, napok, hetek, órák. Nem is volt olyan rég, amikor
Vezetett séták a szabadtéri színpadtól a Parkerdőig a két nap
megnyitottuk táborainkba a jelentkezéseket és elkezdtük az
során több alaklommal. Szakvezetés keretében a megújult parkönkénteseink toborzását. Most így egy szempillantás alatt
erdőt bemutatják az Őrségi Nemzeti munkatársai:
mindez a múlté, eljött az ideje a számadásnak, az összegzésnek.
Ebben az esztendőben is közel 100 ifjú táborozott velünk. Ami
külön öröm számunkra, hogy érkezett hozzánk egy szlovéniai
magyar csoport, akiknek Márokföldön honismereti jurta tábort
tarthattunk. Régi álmunk és vágyunk vált valóra azzal, hogy a
jelenlegi országhatáron túli fiatalokkal is megismertethessük
nagyapáik, nagyanyáik hagyatékát, és büszke magyarként vállalják az élet próbáit jelenlegi hazájukban. Ezen kívül Szalafőn,
Pityerszeren rendeztük meg napközis, Őriszentpéteren pedig
egy másik bentlakásos táborunkat. Mindháromban két fő részre
oszlott a csapat, katonai hagyományőrző, valamint értékmentő
kézműves alkotó táborrészre. Az idei évben a magyar szablya
volt a katonáink témaköre. Itt sajátították el a szablyaharc alapjait, a forgatásokat, vágásokat, és gyakorolták a szabadküzdelA rendezvény ideje alatt a településen Dottó vonat közlekedik és a szombati napon Tökjárat köti össze az őriszentpéteri és a szalafői rendezvény helyszíneket.
A Tökfesztivál látogatása ingyenes. A gépjárművel érkezők a
város egész területén parkolhatnak, ahol az nem tiltott. Parkolni
azonban csak érvényes parkolójeggyel lehet, amelyet jól látható
helyre a szélvédő alá kell kitenni. Parkolójegyeket a város bevezető útjainál lévő rendezőknél és a parkolóknál lehet váltani.
A vásár mindkét napján napközben a város központjától a
szalafői keresztútig terjedő útszakasz egyirányúsításra kerül.
Közlekedni a központtól a keresztút felé lehet. Ezen útszakasz
bal oldalán parkolójegy ellenében lehet parkolni. A szerek útjain is csak parkoló jegy vásárlása után lehet parkolni.

Együtt ünnepeltek
Akárcsak a korábbi években, az idén augusztus 20án rendezték meg Őriszentpéteren Államalapításunk Ünnepét. A város
önkormányzata és az Őrségi Római Katolikus
Egyházközség közösen
tartották meg Szent István
király, illetve a magyar
államalapítás tiszteletére
az ünnepséget. A megemlékezés része volt az Árpádkori katolikus templomban celebrált szentmise, majd az azt követő kulturális műsor és az ökumenikus kenyérszentelés. A koszorúzásra a Szent István szobornál került
sor, ahol ünnepi beszédet Loós Zsuzsanna evangélikus lelkipásztor mondott.

k.gy.

meket egymással. Értékmentőink a magyar népmesék világában kalandoztak, ahol is megismerkedtek egy-egy népmesével,
majd báb formájában, varrással hívták életre legkedvesebb szereplőjüket. A mesét elő is adták a táborzáró ünnepségen, melyre nagyon sokat próbáltak és még a díszletet is saját kezűleg
készítették el, szintén varrással, festéssel, a környezetünkben
található anyagok felhasználásával. Kijelenthetjük, hogy nagyon mozgalmas heteink voltak, de mindennél többet jelent
számunkra táborozóink elégedett arca, mosolya, ölelése, a táborozás közben legurult könnycseppek az arcokon és az, hogy
már idén jelentkeztek a jövő évi táborainkba. Olyan különlegesen felemelő érzés közösen imádkozni és közösen énekelni
nemzeti imádságunkat. Szívet melengető látni a gyermeki izgalmat a bemutatók előtt és a büszkeséget, amikor a szülők
arcán az látszik, hogy gyermekük teljesítménye különleges
számukra. Köszönjük a márokföldi és az őrségi önkormányzatoknak, az Őrségi Nemzeti Park munkatársainak, a szolgáltatóknak és a civil szervezeteknek, magánembereknek, hogy segítették célunk megvalósulását! Köszönjük a szülőknek, hogy ránk
bízták gyermekeiket! Köszönet a gyermekeknek az önfeledt
mosolyaikért, a dicsérő mondataikért és a gyermeki hitükért,
amely bearanyozta napjainkat!
Balek Bernadett
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Sporttábor a Velencei-tó mellett

Ebben az évben 24. alkalommal szervezte meg Horváth Laci
bácsi a sporttábort. Helyszíne a Velencei-tó melletti Gárdony
volt, ahol egy kőépületben és faházakban lakott a 43 diák és 4
kísérő tanár. Az utazás napján a fürdésé volt a főszerep. A szál-
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jégkrémet kaptak jutalmul. Gyalogtúra is szerepelt a programban. Átsétáltunk a tóparton az agárdi strandig, ahol fagyiztunk,
játszottunk és a hattyúkat etettük. Már hagyomány, hogy esténként műsort állítunk össze szobánként az utolsó alkalomra.
Szinte minden csoport a tábor élményeiről tartott egy kis bemutatót. A produkciók után jött a buli, ahol táncoltunk, énekeltünk, jól éreztük magunkat. Nagyon hamar eltelt az egy hét. Az
időjárás is kegyes volt hozzánk, nem volt szűkség esőkabátra.
A programok szórakoztatóak, változatosak, élménydúsak voltak. Jövőre is biztosan ott leszünk a barátainkkal. Köszönjük
szépen!
Keserű Eszter és Bodonczi Orsolya

Félmaraton másodszor
Második alkalommal rendezik meg Őriszentpéteren az Őrség
félmaraton közösségi futóversenyt. A rendezvényre október 20án szombaton, az október 23-i ünnepi hosszú hétvége első napján kerül sor. Így a résztvevőknek a versenyt követően lesz
még több napja, hogy az Őrségben kiránduljanak. Maga a verseny is ebből az apropóból jött létre, megismertetni a futás szerelmeseit egy csodálatos tájjal. A szervezők, a GoodFoot
Running egyesület tagjai a sportszeretetüket és a természet
iránti szeretetüket mixelték össze és indították útjára a rendezlás elfoglalása után vacsoráig strandoltunk, élveztük a hűsítő
habokat. Az elkövetkező napokat aktív mozgással töltöttük.
Két napon kerékpározással mozgattuk meg izmainkat. Körbetekertük a tavat, miközben megálltunk a Pákozdi csata emlékhelyénél, és a legmagasabb pontról tekintettünk le a tó élővilágára. Majd Velence gyönyörűen kiépített homokos strandján
fürödtünk. Székesfehérvárra is kerékpárral mentünk, ahol egy
játszóparkban töltöttük el kalandos játékokkal az időt. Az alsó
tagozatosok is remekül helyt álltak, de este egy kicsit korábban
elaludtak. Egyik nap olyan élményben volt részünk, amit csak
kevesen élhetnek át. A tó közepén kenukban ülve élvezhettük a
napfelkeltét. Hajnali 3 óra után indulva, egy órás gyaloglást
követően húztuk az evezőket, hogy le ne maradjunk az élményről. Felejthetetlen marad számunkra. A szabaduló szoba is új
volt. 6-8 fős csoportokban bezártak egy-egy szobába bennün- vényt tavaly. Nem titkolt céljuk volt, hogy hagyományt teremtsenek ezzel. Nos úgy tűnik, jó úton járnak. Egyre nagyobb divattá válik a hosszútávfutás. Szinte minden hétvégére esik/
esett egy-egy maraton, félmaraton. Ezek közé tartozik most
már az Őrség Félmaraton is, amely várja a jelentkezőket és a
részvevőket. A tavalyi pályán lehet ismét bizonyítani, amely
Őriszentpéter mellett még két őrségi települést, Nagyrákost és
Ispánkot is érint. A 11 és fél kilométeres kört a
félmaratonistáknak mégegyszer meg kell ismételniük. Választható negyedmaraton is, vagy váltóban lehet futni egészet. 5 km
-es shot run táv is lesz. Nevezni még lehet a versenyre. kgy.
Remekül kezdte csapatunk a megreformált bajnokságot
ket. Történelmi, irodalmi, gyakorlati ismeretekre, kreatív gondolkodásra volt szükség ahhoz, hogy megtaláljuk a kulcsot,
vagy a különböző kulcsszavakat, hogy kijussunk a szobából.
Végül minden csoportnak sikerült, vagy önálló feladatmegoldással, vagy egy kis külső segítséggel megoldani a feladatot.
Közben élőcsocsó verseny is zajlott, ahol a győztes csapatok

Mivel a megyei II. osztályú bajnokságokba 31 csapat nevezett,
megérett tehát az idő, hogy az eddigi három másodosztályú
csoportból kettő legyen. Első lépésként a két kiesővel, az Ölbővel és a Viszákkal feltöltötték a mezőnyt, majd területi elven
elosztották a 33 csapatot, „ÉSZAKI” és „DÉLI” csoportra. Az
egykori körmendi csoportból 9 csapat maradt, ide került 8 a
szombathelyiből. Ez a 17 gárda alkotja a „DÉLI” csoportot. A
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„DÉLI” csoportban az alábbi együttesek lettek az ellenfeleink:
Bajánsenye, Balogunyom, Csákánydoroszló, Felsőcsatár,
Gyöngyöshermán-Szentkirály, Ják, Körmend VSE, Körmendi
Téglagyár, Nádasd, Nárai, Rábatótfalu, Szarvaskend, Szentpéterfa, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Viszák. Az biztos, hogy
ebből a csoportból egy csapat biztosan kiesik, mivel a következő bajnokság versenykiírásában már itt is 16 csapat kap helyet.
A rajt előtt általános volt az a vélemény, hogy régen látott izgalmas pontvadászat elé nézünk a másodosztályban. Főleg annak tükrében, hogy a szombathelyi csoportból a 2. Tanakajd, a
3. Balogunyom, az 5. Szentpéterfa és a 9. Ják, hogy csak a legerősebbeket vegyük, a mi csoportunkba kerültek. A harmadosztályú bajnok Nárai pedig mindenki számára ismeretlen erőt
képvisel. A megyei másodosztályú bajnokság reformja már
évek óta a levegőben lógott. Nem akármekkora vállalkozás ez,
ilyen mértékű átalakítás már nagyon régen volt. Ezért is vártuk
nagyon a rajtot és ezért is kellett megerősíteni a csapatot és jól
felkészülni a pontvadászatra. A nyári átigazolási időszak jól
sikerült. Gerencsér Attila (Körmendi Téglagyár), Horváth Zoltán (Körmendi Téglagyár), Horváth Alex (Pankasz), KisNemes Milán (Magyarszecsőd), Szukics Máté (Szakonyfalu) és
Sömenek Péter (Szakonyfalu) személyében olyan játékosok
kerültek a csapathoz, amelyek tényleg erősítést jelentettek, és
azonnal bevethetők voltak a másodosztályba. Azt is szokták
mondani, hogy nagy erősítés az, amikor egy csapatot egyben
lehet tartani. Nyáron csak Náricza Róbert és Tuboly Martin
távoztak. Csatasorba álltak még régebbi játékosok, mint Rozsnyai Mihály és Póczak Bence, így a csapat létszáma is elfogadható. Négy forduló telt el a 2018/2019-es bajnokságból. Csapatunk remek rajtot vett. Mindjárt az első játéknapon egy számunkra ismeretlen gárdát, a Jákot fogadtuk. A vendégek ránk
is ijesztettek, hiszen egy gyors gólváltást követően egészen a
80. percig partiban voltak velünk. Szerencsére a hajrá nekünk
sikerült, a vége 3-1-es győzelem lett. A második fordulóban azt
a Téglagyárat fogadtuk, akikkel mindig kiélezett, változatos
mérkőzéseket vívtunk az utóbbi időben. Most nem így történt,
magabiztos győzelmet arattunk, amely akkor is értékes, ha tudjuk, hogy a Téglagyár már nem a régi. A sorsolás szeszélye
folytán ismét egy új „arccal” ismerkedhettünk meg hazai pályán. A Felsőcsatár az előző évben nem volt éppen veretes gárda a másik csoportban, ám ez egy új helyzet, egy új bajnokság.
Jó és gólerős játékkal magabiztos győzelem lett a vége. És ha
már belejöttünk, a negyedik játéknapon ismét megismerkedtünk egy újabb gárdával. Szentpéterfai kirándulásunk összességében nem sikerült rosszul, ám győzelmet engedtünk ki a kezünkből. Ami bosszantó, hogy emberelőnyben voltunk, amikor
sikerült kiegyenlítenie ellenfelünknek. A veretlenségünk megmaradt, a három hibátlanul teljesítő csapat van csak előttünk.
Csapatunk gólerős, csak a Körmend VSE és a Szarvaskend lőtt
több gólt nálunk. A 15 találatunkon hat játékos osztozott. A
következő fordulóban a Táplánt fogadjuk, utána hétvégén szabadnaposak leszünk, majd az Őrségi Tökfesztiválkor Bajánsenyére látogatunk. Az őrségi rangadó és az azt követő
Gyöngyöshermán-Szentkirály elleni találkozók lesznek az igazi

mérföldkövek, hiszen mindkét csapat még hozzánk hasonlóan
veretlen. Nem kis feladatok állnak előttünk, de megoldhatók.

Jól végzett munka gyümölcse
Mióta az őriszentpéteri labdarúgócsapat visszakerült a megyei
másodosztályba, és utánpótlás csapatot is ki kell állítani, ilyen
remek rajtot még nem vett a csapat. Már az előző bajnokság
tavaszi idénye alatt látszott, hogy valami elindult a fiataloknál.
Akkor annyi pontot szereztek, mint korábban három teljes bajnokság (!) során. Úgy tűnik sikerült átmenteniük a tavaszi formájukat és remekül kezdték a 2018/2019-es bajnokságot. Az
eddig lejátszott négy mérkőzésükből hármat megnyertek és egy
alkalommal döntetlent értek el. Jelenleg a listavezetővel azonos
pontszámmal állnak a második helyen. A fiatalok 10 pontot
szereztek, 12 gólt rúgtak és csak négyet kaptak. A megyei másodosztályú bajnokság komoly változáson esett át a nyár folyamán, 17 csapatos lett a mezőny, 8 új csapat került a régiek mellé. Az új gárdák utánpótlás szinten teljesen ismeretlenek, tudásukról, erejükről nem sokat lehetett tudni. A sorsolás szeszélye
folytán az eddig lejátszott négy mérkőzésből háromszor új csapattal találkoztak fiataljaink is. Az első fordulóban ilyen gárda
volt a Ják, akiket 3-1-re sikerült legyőzni. A második fordulóban ahhoz a Körmendi Téglagyárhoz látogattunk, akik az előző
bajnokságban a második helyet szerezték meg. Ez a Téglagyár
azonban már nem a régi, ez azonban semmit nem von le fiataljaink győzelmének értékéből. 4-0-ra vertük a körmendieket. A
Felsőcsatár ellen kérésünkre felcseréltük a pályaválasztói jogot,
mivel szeptember 2-án a tanévkezdés miatt több játékosunkra
sem számíthattunk volna. Jó döntés született, augusztus 31-én,
pénteken este lebonyolított találkozón 3-1 arányban jobbnak
bizonyultunk vendéglátónknál. A Felsőcsatárt sem ismerhettük
korábbról, mint ahogy a 4. fordulós ellenfelünket, a Szentpéterfát sem. Ellenük nagyot küzdött a csapat és sikerült is egyenlíteni a találkozó végére. Ezzel megőriztük a veretlenségünket.
Az eddigi siker értékét növeli, hogy csapatunk átlagéletkora
alacsony, az eredményeket túlkorosok nélkül érték el. A bajnoki kiírás ugyanis megengedi öt túlkorosnak (1996. január 1.
után született) a jegyzőkönyvben, és a pályán való egyidejű
szereplését. A fiatalokat Sebők Péter edző irányítja, aki Mihály
Ferenc sportköri elnökkel együtt elkötelezett híve az utánpótlás
nevelésének. A nyáron mindössze egy játékos érkezett erősítésként, Ozsváth Imre Mózes Bajánsenyéről. Egyszerűen rend van
a csapat háza táján. A fiatalok rendszeresen járnak edzésre,
igyekeznek a legjobb tudásuk szerint végrehajtani a kért taktikai utasításokat. A siker is kezdi összekovácsolni őket, igazi
csapattá kezdenek válni. Helyén kell kezelni azonban a mostani
sikereket és örülni kell neki. Jelenleg sok erős csapat van a
mezőnyben, lesznek vereségek, még az is lehet, hogy súlyosak.
Mindenesetre a fiataljaink már megmutatták, hogy tudnak örömet szerezni a szurkolóknak, érdemes tehát megnézni őket és
szurkolni nekik.
/Lapunk hátsó oldalán színes fotót láthatnak az utánpótlás
csapatról. /
kgy.
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REMEKÜL RAJTOLÓ UTÁNPÓTLÁS CSAPATUNK

Álló sor balról: Sebők Péter (vezetőedző), Tamaskó Richárd Levente, Osváh Imre Mózes, Iván Levente, Gaál Balázs, Róka Dávid,
Berke Bence, Mihály Ferenc (egyesületi elnök), Alsó sor balról: Tóth Ádám, Farkas Márk, Tóth Dávid, Szemán Máté, Kulcsár
Márk Attila, Mihály Bence Ferenc, A képről hiányoznak: Szabó Márk, Simon Dávid Vince, Ruzsits Denton Levente, Gaál Péter
János, Batha Bence, Németh Zsolt

