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Érkezzünk meg karácsony titkához

Olyan este ez is csak, mint a többi:
olyan a színe, nyirkos ködszaga.
Pedig valahol szent titokpalástban
csodát takargat ez az éjszaka…!
Angyalok húznak a világ fölött.
Hírét hozzák, hogy földre szállt a béke!
Megszületett az Igazság, a Jóság,
akit úgy vártunk: megszületett végre!
Keresik régen bölcsek és királyok,
papok, költők és koldusok.
Világmegváltó konferenciák
várják jöttét és fényes trónusok!

Az adventi várakozás, vágyódás ideje lassan karácsonyba fordul.
Talán lassan megérkezünk a várva-várt ünnephez, mely minden
évben visszatér. Aggódunk, hogyan lesz együtt a család, mi lesz a
főzéssel – sütéssel, talán még nem is végeztünk a ház kitakarításával, lehet, hogy valami elmaradt?! Megérkezünk lassan… Megérkeznek a gyerekek, unokák. Megérkezünk a fényes karácsonyfához, az
ünnepi asztalhoz, az ajándékokhoz. Ám megérkeztünk-e a Titokhoz
is? Karácsony misztériumához? Ahogy Wass Albert fogalmaz: Olyan
ez az este, mint a többi….Pedig valahol szent titokpalástban csodát
takargat ez az éjszaka…! Ezt a csodát szemléljük a betlehemi jászol
előtt leboruló pásztorokkal, a három királyokkal. A csodát, hogy
Isten emberré lett és közöttünk lakozott. Megtestesülése olyan,
mint maga az Isten: csendes, alázatos és éppen ebben van nagysága. A karácsony válasz minden emberi szorongásra, mert Jézus születése óta tudjuk, hogy Benne megjelent Isten emberszeretete. Isten megváltót küldött, üdvösséget hozott, ami azt jelenti, hogy
nincs végérvényesen elrontott élet, hanem mindig van visszaút
minden tékozló fiú számára. A betlehemi gyermek által kinyitott és
nyitva hagyott mennyei kapu azt üzeni, hogy Isten szeret és hazavár! Érkezzünk meg karácsony titkához, öröméhez és ezt adjuk át
egymásnak! Áldott karácsonyi ünnepet!
Köbli Tamás plébános

Megérkezett. Bámulják bamba szemmel
barmok, cselédek, pásztorok.
Talán van olyan is, aki letérdel
s valami együgyű imát motyog.
A jászol fölött fölragyog egy csillag,
néhány angyal és gyermek énekel…
Szelíden száll az ének és a pára
szurtos ólból a fényes égre fel…
(Wass Albert: Karácsonyi versek I. részlet)
Mézeskalács hivatal, készítette: Ifj. Barbarics Sándor és Lánczok Renáta

Kellemes ünnepeket és boldog új évet kíván Őriszentpéter Önkormányzata!
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Közmeghallgatás 2018

Városunk önkormányzata a december elején tartott Közmeghallgatáson számolt be a 2018-as évben végzett munkáról. Őr
Zoltán polgármester éves beszámolójában először tájékoztatást
adott a nagy projektek állásáról. Köztudomású, hogy a megyei
TOP pályázatokon a város mintegy 350 millió forintnyi támogatást nyert, de a látványos változásokat eredményező beruházások még nem kezdődhettek el. A háttérben azonban nagyon
értékes munka folyt, amelynek a megoldás keresés címet lehetne adni. Arról van szó ugyanis, hogy ezek a projektek 2016-ban
lettek beárazva, 2017 májusában és decemberében hirdettek
eredményt, a megvalósításra pedig alig maradt egy év. A terv
ellenőrök és a műszaki ellenőrök szerint ez idő alatt az építőiparban 50-60 %-os áremelkedés történt. Ez azt jelentette, hogy
hiába lettek gyorsan kiírva a közbeszerzések, mind eredmény-

telen lett azért, mert 50-60-%-kal magasabb bekerülési értékkel
vállalták a kivitelezők a munkákat. A pályázatok 100 %-os
támogatottságúak, a felette lévő összeget saját erőből, hitelből,
vagy pedig kiegészítő támogatásból lehetett volna finanszírozni. Mivel azonban a túllépések olyan mértékűek voltak, amelynek fedezetét nem lehetett előteremteni, a közbeszerzéseket
érvénytelennek kellett nyilvánítani. Az irányító hatósághoz
kiegészítő támogatási igények kerültek beadásra, az év így várakozással telt el. Az igényekre még a mai napig nem érkezett
válasz. A másik megoldási mód az volt, hogy a projektek műszaki tartalmát változtassák meg úgy, hogy az eredeti tartalom
és a pályázati célkitűzések ne nagyon sérüljenek. Ez a megoldás sem hozott sikert. A helyzet szeptembertől változott meg,
amikor egy kormányrendelet lehetőséget biztosított arra, hogy
az önkormányzat úgy csökkentsen legálisan műszaki tartalmat,
hogy a projekt indikátorokat és a projekt alapvető célkitűzéseit
nem befolyásolja, de mégis érdemi költségcsökkentésre nyíljon
lehetőség. Ez azonban egy hosszadalmas eljárással tudott csak
megvalósulni, mivel egy új tervezési és egy új engedélyezési
folyamatnak kellet lekövetni, azt pedig le kellett követni egy
közbeszerzési eljárásnak. Szeptembertől ezeket a feladatokat
kellett rohammunkában elvégezni. Sajnos a külső tényezők is
jelentősen befolyásolták a dolgok menetét. Őr Zoltán beszámolt
még arról is, hogy a projektek esetében milyen műszaki tartalom változtatásokat hajtottak végre. A zöld város projektben,
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ahol a sárga ház felújítása is van, elhagyták a vásárcsarnok építését, helyette, a vele azonos helyrajzi számon álló sportöltöző
újítják fel. A 90 millió forintos nagyságrendű csapadékvíz elvezetési projekt is rengeteg háttérmunkát igényelt. Az ingatlantulajdonosok hozzájárulásának beszerzése is sok időt vett el, ezt
ráadásul kétszer is meg kellett tenni. A közbeszerzési eljárás
eredményessége itt is attól függ, hogy a mélyépítés árai milyen
nagyságban növekedtek a pályázat beadása óta, mekkora lesz a
túllépés. Örömteli hír, hogy már van egy érvényes közbeszerzés, mégpedig a vadászati kiállítás Őriszentpéterre telepítésének a tekintetében. Itt minimális a költségtúllépés, amelyet, ha
a hatóság engedélyez, akkor belső átcsoportosítással megoldható lesz. Itt is történtek műszaki tartalom csökkentések, ám az a
végeredményen nem fog látszani. Az óvoda bővítési projekt
esetében, amelyre 35 milliós támogatást nyertek, még nagyon
sok a kérdőjel. Itt már két sikertelen közbeszerzési eljárás is
lezajlott. A gondok, problémák és az átmeneti sikertelenségek
után a város elöljárója a pozitívumokról is szólt. Befejeződött
az önkormányzati konyha felújítása. A munkákhoz a pályázati
támogatáson kívül az önkormányzat közel 10 millió forint saját
erőt tett hozzá. Megtörtént a parkerdő rehabilitációja. A régi
funkció mellett újat is kapott a park, a jövőben az Őrség Történelmi Park nevet viseli. A régió történetét bemutató információs táblákból 20 db-ot helyeztek el itt. A turisták eligazodását
segíti az a 10 db térkép, amelyeket nemrégiben helyeztek ki a
város frekventált helyeire. Hogy a szereken is kiismerhessék
magukat az emberek, a szerek bejáratainál információs szertérképek kerültek kihelyezésre. Ebből 25-öt készítettek. A nyáron
már ki is próbálták a közfoglalkoztatási programból épített közösségi kemencét. A futballpálya tőszomszédságban lévő építmény jó szolgálatot tesz a közösségi rendezvények idején. Humánerőforrás operatív program keretében sikerült vásárolni egy
50 négyzetméteres mobil szabadtéri színpadot és egészségügyi
szűrővizsgálatokat végeztek. Jól sikerültek az önkormányzat
rendezvényei. Az Őrségi Vásár és a Tökfesztivál közül most
már bizonyítottan is utóbbi látogatottságban megelőzte az előbbit. A Szentpéteri Esték népszerűsége töretlen és az idén először megrendezett Pedagógus Piknik is sikeres volt. A közmeghallgatáson szóba került a város pénzügyi helyzete, az idei adózás tükrében tért ki erre a polgármester. A fórumon jelenlévő
városlakók részéről nagy volt az aktivitás. A pályázatokkal
kapcsolatban voltak észrevételeik, javaslataik. Örökzöld témaként az utak állapota is szóba került, ugyanúgy, mint a járda
építés. A lakók jelezték, hogy a szeri utakon a súlykorlátozás
szabályozása ellenére még mindig sok nehéz jármű közlekedik.

Házunk tája - Önkormányzati hírek
Utat javítanak. A szeri utak javításának a folytatásáról döntöttek az őriszentpéteri képviselők. Az utak állapotát már korábban felmérték, a prioritást élvező helyeken a munkákat el is
végezték. Most folytatják az útjavítást, és közel 800 ezer forintos bekerüléssel a hátralévő helyeken javítják a padkákat és
kátyúznak. Sajnos a szeri utak állapota folyamatosan romlik a

VII. évfolyam 6. szám

Őri Hírek

3

rossz alapok miatt, így az útjavítás egy véget nem érő folyamat rendezvény a tornateremben folytatódott, ahol szakképző intézmények tanárai és tanulói, gimnáziumi tanárok és tanulók, kollesz.
légisták és a különböző szakmák képviselői várták az érdeklőA negyedik mobilszolgáltató cég lép be a magyarországi piac- dőket. A körmendi Rázsó Imre szakképző intézmény standjánál
ra, ezért az őriszentpéteri önkormányzattól, mint tulajdonostól különböző szimulációs bemutatókat, motorok működését, faengedélyt kértek, hogy a víztoronyra távközlési antennát he- megmunkálási folyamatokat nézhettek meg a tanulók. Egy
traktort is hoztak magukkal, amelybe a tanulók beülhettek és
lyezzenek. A bérleti szerződést 10-15 évre tervezik, a tornyot
megfigyelhették működését. A bátrabb pedagógusok egy-egy
üzemeltető Vasivízzel egyeztettek, a telepítésnek akadálya kört is mehettek vele. A szentgotthárdi szakképző intézmény
nincs. A képviselők a torony bérbeadásáról döntöttek.
pedagógusai és diákjai élelmiszeripari technológiákat mutattak
be. Az elkészült finomságokat megkóstolhatták a gyerekek.
Tóth László helyi pedagógus amatőr asztalosként a fafeldolgozás eszközeivel, alapanyagaival ismertette meg tanulóinkat. A
szentgotthárdi és körmendi gimnáziumot volt tanítványaink
mutatták be, mint ahogy a Brenner János és a Németh Pál kollégiumokat is. A kárpitos szakma vonzotta a tanulókat, ülőkéket és székeket vonhattak be különböző textíliákkal. Ebben
Kuti Krisztián szülő és az ADA gyár szakmai vezetője volt
segítségünkre. A szülők is kivették a részüket a szakmák bemutatásából. A Mentőállomásról érkezett Könye Attila, akinél az
újraélesztést gyakorolhatták tanulóink, illetve vérnyomás- és
vércukormérés is történt. Baumgartner Anita és Kopácsi Barbara asztali koszorúk, dísztárgyak készítését és alapanyagait mutatta be a diákoknak. Bodoncziné Kisgazda Ildikó fodrásznál és
Bodoncziné Mihály Beatrix gyógymasszőrnél hosszú sor állt,
nagy érdeklődés övezte e két szakmát. Serbán Sarolta babaruA kutak bejelentésével kapcsolatban a kormány két évvel elhalasztotta a végrehajtást az időközben felmerült anomáliák miatt.
Tető kerül a traktor fölé. Döntöttek a képviselők arról, hogy a
nemrég pályázati támogatásból vásárolt traktornak gépszínt
építenek. Helyi vállalkozóktól kaptak erre ajánlatot, azok közül
választották ki a legkedvezőbbet. A gépszínt önkormányzati
ingatlanon az egykori varroda udvarán építik fel.
k.gy.

I. Őrségi pályaválasztási vásár
Intézményünk 2018. november 10-én Pályaorientációs Napot
tartott, melyen az őriszentpéteri, bajánsenyei ás pankaszi tanulóink vettek részt. Az éves munkatervben biztosítani kellett erre
egy tanítás nélküli munkanapot. A nevelőtestület úgy határozott, hogy ez a rendezvény még a 8. osztályos tanulók középiskolai jelentkezési szándékát segítve és támogatva minél előbbi
időpontban kerüljön megrendezésre. Horváth László intézményvezető úr a szombathelyi Képzési Vásár mintájára próbálta eltervezni és megszervezni ezt a napot. Az 1-4. évfolyamos
tanulók számára az alsó tagozat épületében kézműves foglalkozásokat tartottunk. Ebben segítségünkre volt Horváth Csaba
amatőr kosárfonó és Róka Katalin fazekasnő, akik bemutatták
tanulóinknak a hagyományos őrségi mesterségeket. Boórné
Pethő Krisztina anyuka papírból cicát hajtogatott diákjainkkal,
melynek során megtanulhatták, hogy minimális nyersanyagköltséggel lehet ajándékot készíteni szeretteik számára. Mindig
nagy öröm, ha iskolánk volt tanítványai is jelen vannak különböző rendezvényeinken. Így történt ez most is, Sipos Fanni
fodrásztanuló az alsó tagozatos lányok hajából művészi hajfonatokat készített. Az Őrségi Nemzeti Park munkatársai pedig
csoportokban
körbe
vezették
diákjainkat
a
Látógatóközpontban, ahol az Őrség természeti értékeivel ismerkedhettek meg. A felső tagozatos tanulók először Farkas
Richárdot, az őriszentpéteri Pajta Étterem séfjét ismerhették
meg. Fiatalos, lendületes beszámolójában elmesélte eddigi pályafutását, a szakács szakma előnyeit és hátrányait egyaránt. A

hát szabott és varrt a lányokkal. Mihály Ferenc kályhás a cserépkályha készítéséről mesélt és mutatta be diákjainknak. Tóth
János fazekasnál korongozhattak tanulóink, melyet az iskola
kemencéjében égettünk ki. Ezen a napon tanulóink lehetőséget
kaptak arra, hogy betekintést nyerjenek a különböző szakmák
rejtelmeibe. Bízunk benne, hogy minden évfolyamban van
olyan diák, aki kedvet kapott az itt szerzett élmények alapján a
szakmaválasztáshoz. Reméljük, hogy a következő években is
sikerül ilyen tartalmassá és sokszínűvé varázsolni a Pályaorientációs napot! Ezúton szeretnék kollégáimnak, tanulóinknak, a
szülőknek és Őriszentpéter város lakóinak Békés, Áldott Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánni!
Batha Ildikó intézményvezető- helyettes
A pályaválasztási vásárról színes fotó összeállítás a 7. oldalon.
Őri Hírek
Őriszentpéteren élők lapja megjelenik : kéthavonta
Kiadja: Őriszentpéter Város Önkormányzata
Szerkesztőség: Kálmán György, Őr Zoltán, Őr Péter
Fotó: Kemencei Ilona
Cím: Őriszentpéter,Városszer 106. Tel: 94/548-050
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Alszeriek első győzelme
November utolsó szombatján került megrendezésre a Szentpéteri Esték sorozat idei utolsó, őszi állomása. Nem volt egyszerű
időpontot találni az eseménynek a városlakók különböző elfoglaltságai és az amúgy sűrű rendezvény kínálat miatt. A végső
győzelemre mindig esélyes városszeri csapat sajnos még így

maskodott augusztusban a negyedik szertornán is. 2017 januárjában az év első Szentpéteri Estéjén az agyakat kellett megtornáztatni és kolbászt kellett tölteni. Ez alkalommal a Siskaszer
csapata állhatott a képzeletbeli dobogó legfelső fokára. Február
hónapban volt az első szertúra, ahol a csapatoknak túrázás közben kellett megoldani különböző ügyességi feladatokat. Nem
várt nagy sikert hozott ez a változata a versenynek. Az első
ilyen megmérettetésen a baksaszeriek Stu-Dinka névre kesem tudott kiállni, csapattagjaik csatlakoztak más szerek csapataihoz. Ezért most öt csapat mérette meg magát, és ismét egy
szertúra volt a versengés tárgya. A közel négy kilométeres távon hét állomáson kellett feladatokat megoldaniuk a versenyzőknek. Voltak hagyományos feladatok, mint a lövészet, vagy
a jól bevált rókavadászat, és voltak új feladatok, új helyszínnel,
mint a Teleházban tartott kvízfejtés, vagy a „bűnügyi nyomozás”. Az induló Totó kérdései a Rábavidék hetilap régebbi számaiban megjelent, őriszentpéteri témájú cikkekből lettek összeállítva. Szerencsére az időjárás megkegyelmezett a túrázóknak,
és így még mielőtt megeredt volna az eső, majdnem minden
csapat visszaérkezett a művelődési házba. A feladatokat legeredményesebben az Alszer csapata teljesítette. A versenysorozat négyéves történetében először tudtak nyerni, volt tehát mit
ünnepelniük. A második helyezett a Kovács szer gárdája lett,
míg harmadiknak az alsó égésszeriek Nap utca névre hallgató
együttese futott be. Az esti vacsorára aztán már kiegészültek a
csapatok, megérkeztek a színjátszók is, akik amúgy a városszeri csapat tagjai lettek volna, csak az ispánki Idősek Napján történt fellépésük miatt nem tudtak most részt venni a játékban. A
jó hangulathoz minden adott volt, amit csak fokozott a cigányzenekar fellépése. A téli Szentpéteri Esték rendezvény már a
következő év elején kerül majd megrendezésre.

resztelt csapata küzdötte le legeredményesebben az akadályokat. Májusban ismét szertúrán mérték össze az erejüket a csapatok. A cél ezúttal a népszerű Bárkás tó volt. Ezt a versenyt a
Futrinka utca csapata nyerte. Augusztusban a már hagyomá-

Szentpéteri Esték - Történelem
A legutóbbi Szentpéteri Esték szer túrájának győztese az Alszer
csapata lett. A játék 2015. óta íródó történetében először tudtak
diadalmaskodni, volt tehát okuk az ünneplésre. Ennek tükrében
készítettünk egy kis összeállítást a játék eddigi történetéről.
Főleg azért, mert az eddig megrendezett versenyek számára és
a győztesek kilétére mindenki másképp emlékezett. A várossá
válás 10. évfordulójának megünneplésére 2015. júliusában egy
szertornával indult útjára a rendezvénysorozat. Az első alkalommal a Felső-égésszeriek nyerték meg a versenyt. Egy hónap múlva augusztusban következett a folytatás. Ismét a focipályán találkoztak a csapatok és újból a Felső-égésszeriek szerezték meg az első helyet. 2016. júliusában volt a harmadik
szertorna, amelyet ezúttal a városszeriek Futrinka utca névre
hallgató csapata nyert meg. Ugyancsak a Futrinka utca diadal-

nyos szertornán a Felső-égésszeriek bizonyultak a legjobbnak.
Októberben ismét egy szertúrára került sor, és ismét a Felsőégésszeriek diadalmaskodtak. A 2017-es esztendőben az
„agytornával együtt 5 versenynap volt. A versenyek egyre nö-
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vekvő népszerűsége miatt ezután döntöttek úgy a szervezők,
hogy éves szinten négyszer, évszakonként egy-egy alkalommal
rendeznek Szentpéteri Estéket. A 2018-as év már ennek jegyében telt el. Januárban a szertúrát a Futrinka utca csapata nyerte, és a tavaszi akadályversenyen is a Futrinka utcáé lett a
diadal. A szertorna a Felső-égésszeriek specialitása, augusztusban övék lett az első hely. Az év utolsó versenye a novemberi
szertúra volt, ahol végre új arcokat köszönthettünk a dobogón,
mégpedig az Alszer csapatának tagjait. Az alszeri csapatnak a
13-as a szerencseszáma, mivel ez a versenynap volt a 13. a
játék történetében. Öt-öt alkalommal a Felső-égésszer és a Futrinka utca diadalmaskodtak, egyszer nyert a Stu-dinka és az
Alszer csapata. Egy győzelme van még a Siskaszer együttesének, akik az agytornát nyerték. A Szentpéteri Estéken öt
„szertorna”, hét „szertúra” és egy „agytorna” volt eddig. Főzőverseny több alkalommal is színesítette a programot és a csapatok bemutathatták a kolbásztöltő tudományukat is. Volt, amikor
nevezési díjként pogácsát, tortát kellett sütni, vagy pálinkát
kellett hozni. Volt snapszer verseny, amely a késő éjszaka ért
véget és a város közösségi kemencéjét is egyik alkalommal
avatták fel. A Szentpéteri Esték rendezvény népszerűsége töretlen, 2019-ben is folytatódik a játék.
k.gy.

Minden nap lehet találni valami örömöt
Sokszorosan igaz ez az idős emberek életvitelére, ők már jobban keresik, másként értékelik, az apró örömöket is, talán azért
is, mert nekik már gyorsabban pereg az idő kereke. Gyorsabban
múlnak az évek. A napok hoznak jót és rosszat is életünk folyamán, éltünk, élünk, ezzel. 60 éves kortól már elmondhatjuk:
sok mindent megéltünk, sok mindent átéltünk. Sírtunk, nevettünk, szomorkodtunk és mosolyogtunk. Lehet, hogy csak azért,
hogy megvigasztaljuk, hogy erőt adjunk a másiknak, vagy éppen mi magunk merítsünk erőt a másikból. Leírható, szűkségünk van egymásra. Az Idősek Napja a tisztelet napja is, egymásra is tisztelettel közös ünnep ez egy településen, mert
együtt kell, hogy értékeljük az elvégzett munkát, a felhalmozott

tudást, a hagyományok megőrzését, ápolását, az évek óta öszszegyűjtött tapasztalatok továbbadását. Jól van ez így, nagyon
jól! Szükség van a találkozásra a tágabb környezetünkkel,
szükség van a beszélgetésre. Ez az alkalom lehetőséget kínál,
teret ad, az időt magunk adjuk hozzá. Beszélgessünk! Örömről,
bánatról, és nemcsak itt, hiszen a jót meg kell osztani, de a bánatot is ki kell mondani, ki kell sírni, ha arra van szűkség. És
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szükség is van rá, hogy a lelkünk megnyugodjon, békére találjon, mert a test és a lélek összetartozik, egymást erősítik, vagy
gyengítik. A Jóisten mindenkire tesz egy-vagy több terhet, de
engedi, hogy felegyenesedjünk, és erősebben menjünk tovább,
de ehhez kell egyfajta nyitottság egymás irányába. Nem biztat-

nék senkit arra, hogy panaszkodjunk, csak mondjuk el, ha valami rosszul érint, vagy bánt! Más kérdés, hogy hogyan éljük
meg, sorscsapásként, vagy a sorsunk adományaként életünk
történéseit. Szokták mondani általánosságban ”rózsaszín a
szemüveged.” Nem baj, az sem, ha néha azon nézzük a saját, és
a szeretteink tetteit, és azokét is, akikkel évtizedek óta élünk
egymás közelében, egy településen. Meggyőződésem, hogy az
életünk szebb és boldogabb is lesz ezáltal. Az önkormányzat
nem a kijelölt napon, hanem advent előtti héten tartja az idősek
napi ünneplést. Az első szeretet ünnep, szeretetvendégség ez
karácsony előtt. Kicsit előkészítve, polgármesteri köszöntővel,
csekély ajándékkal, ünnepi díszítéssel, mikulás virágokkal, égő
gyertyákkal a családi ünnepet. Adventben a meggyújtott gyertyák fénye erősíti a fényt, minden héten fényesebben világítanak. Nálunk is így van ez embereknél, egyszerű igazság: együtt
minden könnyebb, együtt erősebbek vagyunk. Nekem ez a kis
elmélkedés a szeretetről szólt, hisz mint tudjuk, szeretni jövünk
erre a világra. A közbeeső időben pedig, ahogy azt Arisztotelész leírta: ”Legszebb dolog az igazság, legjobb az egészség,
legkedvesebb pedig az, ha az ember elérheti mindazt, amit szeret” Még szeretnék írni két dologról, mert mind a kettő kedves
esemény. Igaz mind a kettő csak gesztus értékű, de az önkormányzatnak fontosak: a születendő gyermekek, nekik, anyagi
támogatást adunk. A gyermekáldás öröm a családban, de örömhír a városnak is. Fontosak: a 90 év felettiek, nekik ajándékcsomagot viszünk az otthonukba decemberben. Szívesen fogadják,
örömöt okoz és ennél nem is kell több. 2018-ban 6 szépkorút
köszönthetünk. Hankiss János mondta, de ahogy elnéztem a
művelődési házban a régóta ismert arcokat a mi közösségünkre
is igaz: „Úgy élj, hogy visszanézhess” Bizton állíthatom: viszszanézhetünk mindannyian! Köszönöm szépen a figyelmet!
Békés, Boldog, Szeretetteljes Karácsonyt kívánok az önkormányzat nevében: Rimán Lászlóné alpolgármester
Lapunk következő száma március hónapban jelenik meg.
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Köszöntöttük az időseket
Az időseket ünnepeltük településünkön. Az eseményen közel száz 65 év feletti meghívott vett részt,
akiket Őr Zoltán polgármester köszöntött. – Hamar
eltelt egy év. Az Idősek Világnapjához, október 1hez képest két hónap késésben vagyunk a köszöntéssel, de ezt ne vegyék tiszteletlenségnek, ez egy
helyi hagyomány, amely az évek során bevált. Főleg az idén, amikor is októberben még „tombolt” a
nyár. Ilyenkor nehéz kivenni a munkából az embereket, mivel van mit tenni a ház körül, a kiskertben,
a telken. Az idősek pedig nagyon aktívak, mindig
találnak maguknak feladatot. Az Advent és Karácsony szentségének közelsége pedig jobban rá tudja hangolni a lelkünket ennek az ünnepnek a mélységére, gazdag jelentésárnyalataira – folytatta mondandóját a polgármester. - Az idősek napja ugyanis
összetett ünnep, amelyre meg kell érni, amelyet a
maga valójában, a maga teljességében kell tudni
befogadni. És ez érzelmileg egyáltalán nem könynyű feladat sem fiatalabb sem pedig idősebb korban. Az ünnep kapcsán ugyanis önkéntelenül szüleinkre, nagyszüleinkre és azokra a szeretteinkre
gondolunk, akik már nem lehetnek közöttünk. Az ő
állhatatos fáradozásukra, féltő, óvó gondoskodásukra irányunkban és a fiatalabb generációk irányában. Talán szülőként érzi igazán át az ember, hogy
mit jelent az szó, hogy felelősség és törődés. Amikor minden gondolatunk akörül forog, hogy gyermekünknek ne kelljen soha nélkülözni, éhezni,
fázni és félni, ne ismerje meg a kiszolgáltatottság
és kihasználtság érzését és ne szenvedjen szükséget
semmiben, akkor fogjuk átérezni a szeretet igazi
mélységét. Mi itt mindent megkaptunk Őriszentpéteren. Azzal, hogy ide születhettünk, és leginkább
azzal, hogy Önök a szüleink, nagyszüleink, már
megkaptuk a szükséges útravalót. Minden más, az
összes többi figyelem, törődés, gondoskodás már a
ráadás. Mindezt sajnos soha nem tudjuk megköszönni és meghálálni igazán. Annyit tudunk csak
tenni és ezt erkölcsi kötelességünk is megtenni,
hogy kifejezzük a tiszteletünket és köszönetet
mondjunk. – zárta gondolatait. A polgármesteri
köszöntőt követő estebéd remek alkalmat kínál a
beszélgetésre. Az idősek ünnepét a helyi színjátszók, az iskolások irodalmi műsora, a Csesztregi
Pávakör és a rockisok fellépése színesítette. Az
idősek köszöntését a helyi vöröskeresztes aktivisták rendezték meg, az önkormányzat anyagi támogatásával.
k.gy.
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Első Őrségi Pályaválasztási Vásár

A fotókat készítette: Rigó Veronika
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tem énekelni! Abban a templomban koncertezhettem, amelynek falai közt nőttem fel, és ez az az épület, amelynek otthoSorra gyúlnak meg a gyertyák városunk adventi koszorúján. nomnak érzek. Boldog vagyok! – osztotta meg érzéseit a kiváló
Tíz éve annak, hogy ebben a formában várjuk a karácsonyt. énekes, majd köszönetét fejezte ki a koncerten őt kisérő Kardos
Éva zongoraművésznek. Czikora István László külön megköszönte Köbli Tamás atyának a méltató szavakat, valamint azt,
hogy lehetőséget biztosítottak számára a fellépéshez. A műemlék templom megtelt nézőterén helyet foglalóknak csodálatos
élményben volt részük. A közös éneklés a fiatal művésszel
mindenkinek kitörölhetetlen adventi emlék marad. A koncertet
követően szeretet vacsorára került sor, amelyhez a helybéliek
hozták a finom süteményeket.
K.gy.

Sorra gyúlnak meg a gyertyák

Év végi hírek a Művelődési Házból

Akkor az iskola és az óvoda kompetencia pályázatának része
volt ez az ünnepségsorozat. Az adventi vasárnapok előtti tanítási napon az iskolások és az óvodások egy-egy, a karácsonyi
ünnepváráshoz kapcsolódó hagyományt elevenítettek fel. Benépesül ilyenkor a város főtere, a szabadtéri színpadon megelevenednek az események. Az iskolások keze munkáját dicséri a
felállított Betlehem, amelyben az életnagyságú liturgikus alakok köszöntik Jézus születését. Az ünnepség sorozat az elejétől
kezdve nagy népszerűségnek örvend. Az idén az első gyertyát
Rimán Lászlóné alpolgármester, a másodikat pedig Siska Jenőné óvodapedagógus és V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő gyújtották meg az adventi koszorún. Karácsonyi vásárt is
tartanak ilyenkor. Forralt bort, meleg teát, aprósüteményt lehet
fogyasztani és az iskolások által készített ajándéktárgyakat lehet vásárolni. A kompetencia pályázatban vállalt kötelezettség
az idén lejárt, ám az adventi ünnepséget továbbra is meg fogják
rendezni. A jövőben az iskolások és az óvodások mellett az
egyesületek és a civil szervezetek, valamint a felnőttek is bekapcsolódnak a rendezésbe.
k.gy.

Adventi koncert
Fantasztikus Adventi koncertet adott Czikora István László a

Ahogy megérkeztek a hűvösebb nappalok és egyre sürgetőbbé
vált az év vége közeledte, intézményünkben is sűrűbbé váltak a
különféle ünnepváró rendezvények. A sort természetesen már
hagyományosan Advent első hétvégéjén az igazán meghitt hangulatú idősek ünnepe kezdte. Művelődési házunk idén két rendezvény keretében is “vendégül látta” a Mikulást. Elsőként a
három év alatti gyermekek örülhettek a lappföldi télapó ajándékának, majd pedig az általános iskolás korúak vehették át egy
rajzpályázaton való részvételért értékes ajándékaikat a Télapótól és segítőitől. Mikulás ünnepségeinket az Őriszentpéterért
Egyesület színjátszó csoportjának gyermek és felnőtt szereplői,
valamint Kovács Mónika és Esztergályos Dávid közös zenés
énekes műsora színesítette. Köszönjük, hogy előadásukkal
szebbé tették rendezvényeinket! December 15-én tartottuk hagyományos Adventi délutánunkat az intézmény nagytermében,
ahol igazán mindent megtalálhattak az érdeklődők, amik kínálata az üzletek tömegtermékeihez nem fogható izlésesen elkészített kézműves ajándéktárgyak sokakágából tevődött össze. A
v á s á r t k é z m ű v e s fo g l a l k o z á s e g é s z í t e t t e k i .
Az alábbi rendezvényeink még az év hátralévő napjaiban kínálnak mindennyiuk számára tartalmas kikapcsolódást, szeretettel várjuk Önöket! December 22 szombat 18 órai kezdettel
Karácsonyi Koncert Tóth László zongoraművész és az Őrségi
Baráti Kar közreműködésével. December 30 vasárnap 18 órától szeretettel várjuk az érdeklődőket Évzáró Táncházunkra,
melyen a zenét a Boglya Népzenei Együttes szolgáltatja! December 31 hétfő: az Őriszentpéterért Egyesület szervezésében batyus buli keretében búcsúztatjuk az idei évet. A szilveszteri rendezvény részleteiről az egyesület elnökénél kaphatnak bővebb felvilágosítást. Természetesen az Új Évben is nagyon sok szeretettel várjuk Önöket programjainkon, klub és
egyéb foglalkozásainkon, képzéseken! Aktuális rendezvényeinkről az interneten folyamatos tájékoztatást adunk, elsősorban
az intézmény facebook oldalán. Keressenek bátran Bennünket!
Sikerekben gazdag Boldog Új Évet Kívánunk városunk minden lakójának!!!
Az intézmény dolgozói

Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjas operaénekese az őriszentpéteri Árpád kori katolikus templomban. – Ma haza men-
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költözik be a családok szobáiba. Nagyon tartalmas szünetet
kívánok minden kisgyermeknek, felnőttnek, hogy kipihenve,
átlépe az újévbe 2019. január 3-án újra együtt lehessünk és
Csengettyűk szavával karácsony csilingel
folytathassuk a megkezdett munkánkat! Végezetül egy kis
Csengettyűk szavával... karácsony kopogtat hóbundás kabátban;
verssel szeretnénk köszönteni minden újságolvasót, és köszömeghitt meleg lobog minden kis szobában.
netet mondani azoknak, akik bármilyen módon segítették munA karácsony várás hangulata járja át a december napjait óvo- kánkat, programjainkat, gyermekeinket, az Őriszentpéteri KatiBabosné Hajós Marietta Tünde
dánkban. Minden csoport elkészítette a maga kis „koszorúját”, ca Óvodát.
majd meggyújtották az első gyertyát, s a táncoló gyertyalángnál
felidézték a már tanult énekeket, verseket. Az elkövetkező heA szeretet ünnepén
tekben egyre több gyertyaláng fog égni, s mi is újabb és újabb
Eljött
a szeretet ünnepe
dalokat, verseket mondogattunk. Az idén a szokásoknak megmikor
a legfontosabb a
felelően december 6-án látogatott el hozzánk a Mikulás, miután
boldogság és a béke.
A szeretet kibújik minden
szívből, és boldogság árad
minden ember lelkéből.
Váljon valóra minden álmod
Boldog Karácsonyt Kívánok!

Csengettyűk szavával

Rendezvénynaptár 2019.

körbejárta az intézményt, és bezörgetett minden ablakon csoportról – csoportra járva látogatta meg gyermekeinket, és
mondta el, hogy mit látott az ablakon át kukucskálva. Ezt követően minden kisgyermek átvehette megérdemelt csomagját, ami
senki számára nem rejtegetett virgácsot. December 7-én este
kis műsorral köszöntötték a nagyok a város lakóit, a második
adventi gyertyagyújtás alkalmából. Nagyon ügyesek, kedvesek,
vidámak voltak a gyerekek, megérdemelték a dicsérő szavakat
szüleiktől, az óvónéniktől. Igyekszünk a gyerekek tevékenységét úgy szervezni, hogy kellemes várakozással éljék meg a
közelgő ünnepet. Maguk az ünnepségek a felnőttek és a gyerekek számára az ünnepi előkészületekkel kezdődnek. Itt kezdenek megismerkedni a gyerekek az ünnep lényegével, a hozzá
kapcsolódó szokásokkal, hagyományokkal. Az előkészületek
során, mint eddig is a szülők is besegítettek a dekorációkba.
Felállításra került a lelkes apukák segítségével a karácsonyváró
nagy fánk és betlehemünk a zsibongóban, nagy hóember köszönti a gyerekeket. Jó látni a kicsik csillogó szemét, örömét,
amikor reggel érkezvén felfedezik a „meglepetést”, és lélekben
is készülni tudunk a várva – várt ünnepre. Az idén december 19
-én lesz a karácsonyi ünnepségünk. Minden csoport már lázasan készül a kis műsorral, (dalokkal, versekkel,) amit közösen
tartunk a nagy fánál. Ünneplőbe öltözve boldogan várják az
„Angyalka” érkezését a gyerekek. A csoportba visszatérve azután megtörténik a „csoda” hisz mindig sok ajándék várja a
gyerekeket, amit a szülői munkaközösség biztosít minden évben számunkra. Csodálatos érzés látni ilyenkor a gyerekek
arcát, ahogy kifejezik érzéseiket. A rácsodálkozás után boldogan veszik birtokukba az ajándékokat. Az egész nap örömben,
boldogságban, meghittségben telik játék és karácsonyi dalok
hallgatása közben. Délután aztán boldogan viszik haza a gyerkőcök is az általuk készített ajándékot, s mi dolgozók is átadjuk
részükre az apró, kis meglepetéseket. Még két napig élvezhetik
a gyermekek a karácsony érzését, a szeretet ünnepét, és elérkezik a téli szünet, amikor otthon is béke, nyugalom és szeret

A város önkormányzata 2019-es képes falinaptárt szerkesztésébe fogott nemrégiben. A kiadvány hamarosan elkészül, azt az
őriszentpéteri háztartások karácsonyi ajándékba kapják meg.
Olyan falinaptárat terveztek, amelyen az őriszentpéteri események külön meg lesznek jelölve. Ezért az önkormányzatnál és a
művelődési házban összeállították a következő év eseményeinek, rendezvényeinek időpontjait. Azok kerülhettek be a rendezvénynaptárba, amelyeknek állandó dátuma van, vagy már
most tudható, hogy mikor rendezik meg őket. Az Őrségi Vásár,

a Tökfesztivál, vagy éppen a városi gyereknap szerepel az öszszeállításban, de ne keresse senki a Szentpéteri Estéket. Utóbbi
események nem maradnak el, de időpontját mindig a városlakók elfoglaltságához igazítják a rendezők. Azt pedig most még
nem lehet tudni, hogy a tavaszi szertúrának, vagy az nyári szertornának melyik nap lesz a legmegfelelőbb. Ennek kivételével
szinte minden fontos esemény szerepel majd a falinaptárban,
amely így eseménynaptárként is szolgál. Külön jelölést kapnak
még a szelektív hulladékszállító napok is. A januári hónap
egyetlen jelentős eseménye az 1-én megrendezésre kerülő újévi
köszöntő. Februárban a farsangi rendezvények dominálnak.
Ekkor lesz a Városi farsangi ünnepség is (február 23.). Az idén
márciusban lesz a húshagyó kedd, így a hagyományos maskurázást is ekkor tartják. Március 9-én rendezi az iskolai szülői
szervezet a bálját, az 1848/1849-es forradalom és szabadságharcról pedig március 14-én emlékezünk meg. Iskolai és óvo-
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dai beiratkozások hónapja az április, és akkor zajlanak majd a
húsvéti események is. A hónap utolsó napján felállításra kerül a
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Műszaki mentésből volt több

Nem telt eseménytelenül az elmúlt időszak az önkéntes tűzoltóink számára. Az önálló beavatkozásra kiképzett egységük 17
alkalommal vonult ki a 2018-as esztendőben. Ebből tűzesethez
szerencsére csak kétszer kellett menniük. Az egyik alkalommal
egy helybéli családi ház garázsa égett ki a bent levő autóval
együtt, míg a másik alkalommal tűzgyújtási tilalom alá eső
napon volt. A tűzeseteknél a hivatásos tűzoltókkal dolgoztak
együtt. A többi eset műszaki mentés volt. Itt hat alkalommal
önállóan tevékenykedtek. Az elmúlt év történése még, hogy
nagy erőkkel részt vettek a Vadása tónál keletkezett katasztrófa
helyzet elhárításában is. Tűzoltóink mindemelett aktív közösségi életet éltek. Részt vettek a település rendezvényein. Természetesen a szakmai továbbképzéseken és a katasztrófa védelem
egyéb rendezvényein is képviseltették magukat. Az ünnepek
májusfa. Anyák Napi ünnepséggel kezdődnek a májusi rendez- alkalmából tűzoltóink itt kívánnak kellemes ünnepeket és bolvények. Kulturális bemutatót tartanak az általános iskolások dog új évet a városlakóknak.
K.gy.
közreműködésével és másodszor találkoznak a kerékpárosok és
SPORTHÍREK
terepfutók az őrségi fesztiválon. A hónap vége a gyerekeké az
iskolai és az óvodai gyereknapon. A városi gyereknap május
A Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásával a Magyarorszá26-án lesz. Júniusban a tanévzárókra kerül sor az oktatási intézgi Görögök Önkormányzata a magyar labdarúgás napja
ményeinkben, a hónap elején a Pedagógus Pikniken köszöntjük
(november 25.) alakalmából országos Futballtörténeti vetélkea tanárokat, tanítókat és az óvodapedagógusokat. Június utolsó
dőt hirdetett 18 éven aluli fiatalok részvételével. A selejtezők
hétvégéje, 28-30 az Őrségi vásáré. Júliusra jelölt program nincs
két internetes fordulóból álltak, ahol a tanulóknak 100-100, a
Őriszentpéteren, amelynek az oka, hogy a régióban ez a hónap
magyar labdarúgással kapcsolatos kérdésre kellett válaszolniuk.
a legjobban betáblázott. Ekkor van Szalafőn két hétvégén is a
Rottó Kupa kispályás foci torna. Egyik focis nap egybeesik a
magyarszombatfai Fazekas Napokkal. Nagyrákoson Völgyhídi
Vásár lesz, Magyarföldön pedig Fatemplom Fesztivál. A hónap
végén zajlanak Viszákon a Pajta Napok, így nem csoda, hogy
nincs hely más egyéb programnak. Augusztus 10 és 20 között
Hétrétország Köztivál, és 20-án államalapító Szent Istvánt ünnepeljük. Szeptemberben a tanévkezdéssel kezdődik a hónap, jövőre
lesz szüreti felvonulás a hónap közepén, a hó végén pedig ott a Tökfesztivál. Október 19-én harmadik alkalommal rendezik meg az Őrség
Félmaraton közösségi futóversenyt
és 22-én az 1956-os forradalomra
emlékezünk. November 1-én a halottainkról emlékezünk meg, a hó
A vetélkedő témája az immár kb. 130 évet felölelő magyar labvégén kezdődnek az adventi rendezdarúgás története volt, kiemelve az Aranycsapat történetét és
vények és jövőre ekkor köszöntjük
Magyarország világbajnoki szereplését. Az országos döntőre a
az időseket is. Programokban talán a
legjobb 10 iskola (6 általános és 4 középiskola) került be, ameleggazdagabb a december lesz. Mikulás ünnepségek, adventi
lyet november 27-én tartottak Budapesten. A zsűri elnöke Bogyertyagyújtások, karácsonyi vásár és koncert, valamint szilzsik Péter volt, (képünkön középen) volt szövetségi kapitány,
veszteri batyus bál színesítik a hónapot. Egyetlen hétvége sem
magyar bajnok edző és nem mellékesen az Aranycsapat legenlesz mentes valamilyen rendezvénytől. Nos a teljesség igénye
dás játékosának a 101-szeres válogatott Bozsik József fia. A
nélkül készült felsorolásból kitűnik, hogy rendezvényeknek
döntőn az Őriszentpéteri Általános Iskola csapata az általános
nem leszünk híján 2019-ben sem. A falinaptár segít abban,
iskolások között a 2. helyet szerezte meg. / (felkészítőjük Sebők
hogy ne feledkezzünk meg rendezvényekről, eseményekről,
Csaba volt) a szerk./ A csapat tagjai balról jobbra Fekete
programokról.
K.gy.
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Attila, Horváth Balázs, Bodonczi Lóránt és Bodonczi Vince
voltak. Az okleveles jutalom mellett minden résztvevő könyvjutalomban és egy jövőre sorra kerülő válogatott mérkőzés
megtekintésében – a telki edzőtábor látogatása mellett – részesült.
Sebők Csaba

A rosszabb, a jobb
Befejeződött a labdarúgó bajnokság őszi idénye a megyei másodosztály Déli csoportjában. Mivel ebben a csoportban 17
csapat van, egy héttel később vonultak pihenőre a csapatok.
Ilyenkor év végéhez közeledve szoktuk értékelni az együttes
teljesítményét. Mivel azonban a fociban őszi-tavaszi lebonyolítási a rend, decemberben az őszi szezon kerül terítékre. A mögöttünk lévő év kapcsán azonban jegyezzük meg azt, hogy a
2017/2018-as bajnokságban csapatunk végül a 7. helyet szerezte meg. Voltak időszakok, amikor a dobogó is kézzel fogható
közelségben volt, ám végül meg kellett elégedni ezzel az eredménnyel. A nyári erősítést követően bizakodva vágtunk neki a
2018/2019-es bajnokságnak, amelynek most vagyunk félidejénél. Lapunk novemberi számában a 14. fordulóig jutottunk, az
őszi pontvadászatból együttesünknek még négy mérkőzése
hátra volt. Összességében ezeken jól szerepeltek a fiúk, hiszen
csak a Körmend VSE elleni idegenbeli mérkőzésen nem sikerült pontot szerezni. A Balogunyomot idegenben, a Csákánydoroszlót hazai pályán vertük meg, és Rábatótfaluban csak azért
lett döntetlen, mert az előző évben még nálunk játszó Náricza
Róbert a 90. percben egyenlített. Ezzel a négy meccsel együtt
16 alkalommal léptünk pályára az ősszel. A 9 győzelem és a
két döntetlen mellett 5 alkalommal szenvedtünk vereséget. 29
pontot szereztünk, rúgtunk 46 gólt és kaptunk 32-t. A táblázaton ez a 6. helyhez volt elég. Ez az eredmény helyezésben
gyengébb a tavalyi félidei eredménynél, hiszen akkor a 4. helyen álltunk. Az összehasonlításnak azonban most nincs semmi
értelme. A nyáron átszervezett bajnokság az egyik ok, amiért
nem érdemes összevetést készíteni. Az előző évi 11 csapat helyett most 17 gárda van a csoportban. A három körös pontvadászatot most ismét az őszi-tavaszi váltotta fel, akkor 15 meccset
kellett játszani az ősszel, most 16-ot. Ami a legfontosabb viszont, hogy most nyolc új, számunkra ismeretlen csapat került
hozzánk a szombathelyi csoportból. Ennek a nyolc csapatnak a
fele komoly játékerőt képvisel, és ezért nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy a jócskán megerősödött csoportban elért hatodik
hely jobb, de legalábbis felér az egy évvel ezelőtti negyedik
hellyel. A két listavezetőt, a Szarvaskendet és a Körmend VSEt leszámítva az előttünk állók előnye nem akkora, melyet tavasszal ne lehetne ledolgozni. Főleg akkor, ha a mérkőzések
utolsó perceiben jobban összpontosítunk. Történt ugyanis, hogy
az ősszel 5 pontot hullajtottunk el az utolsó percekben vagy a
hosszabbításban. Játszunk el a gondolattal és adjuk hozzá ezt az
eredményünkhöz, ugye mennyivel más a helyzet! Házi gólkirályunk Horváth Zoltán 11 góllal. Gerencsér Attila 8, Szép Barnabás 6 találatig jutott. Őr Péter és Pónácz Sándor 5-5 alkalommal, Kovács Roland 4, Horváth Alex 3 alkalommal voltak

eredményesek. Az utolsó három bajnoki mérkőzésre visszatérő
és egyszer kezdő, kétszer pedig csereként pályára lépő Baján
Róbert két találatot jegyez. A közel három hónapos szünet lehetőséget biztosít a sorok rendezésére, a csapat megerősítésére
és a jó felkészülésre. Az őszihez hasonló teljesítmény esetén,
nagyobb összpontosítással és egy kis szerencsével lesz mit ünnepelni a pontvadászat végén.

Az utánpótlás remek idénye
Lapunk szeptemberi számában az utánpótlás labdarúgó csapatunkról azt írtuk, hogy mióta visszakerült a csapat a megyei
másodosztályba, ilyen remek rajtot még nem vett a gárda. Most
azzal folytatjuk ezt, hogy amióta visszakerültünk a másodosztályba ilyen remek őszi teljesítmény még nem volt. Novemberi
jelentkezésünk után, akárcsak a felnőtt csapat, a fiataloknak is
négy meccsük volt hátra. Sajnos a záró sorozat nem sikerült
valami fényesen. Két vereség mellé még két döntetlen került a
csapat neve mellé. Az is igaz, hogy a Rábatótfalut leszámítva a
másik három együttes a táblázaton előttünk áll. Az őszi idényt
a fiatalok a 7. helyen zárták. A 16 mérkőzésből 7-et megnyertek, 5 döntetlenre végződött és csak négyszer hagyták el vesztesen a pályát. Ezzel 26 pontot szorgoskodtak össze, ami már
most több, mint ami az előző bajnokság végén a csapat neve
mellett állt. Pedig akkor már mutatkoztak a komolyan vett
munka jelei és tavasszal jól szerepelt a csapat. Ha a tavalyi évet
leszámítjuk, akkor az azt megelőző három bajnokság végeredményét összeadva sem kapunk annyi pontot, mint amit most
szereztek félidő alatt. Ezt csak azért érdemes megjegyezni,
hogy lássuk milyen mélységből kellett felkapaszkodni a csapatnak. Persze ami a legfontosabb, hogy rend van az együttes háza
táján. Sebők Péter személyében van edzője és „gazdája” a gárdának. A srácok rendesen járnak edzésre,
az egyesület vezetése
pedig megteremti a
feltételeket a zavartalan munkához. Ugye,
hogy nem is kellenek
nagy dolgok a sikerhez! Mivel a fiataljaink életkora az utánpótlás korosztály alsó
határához áll közelebb, a csapat még
sokáig tud együtt
játszani. Az ősszel
szerzett 34 gólunkon
tizenegyen osztoztak. Házi gólkirály Mihály Bence lett 9 góllal.
A még csak 13 éves Farkas Márk 6 találatot ért el, megelőzve
ezzel az 5 gólos Gaál Balázst és a 4 gólos Ozsváth Imre Mózest. Iván Levente és Róka Dávid 2-2 alkalommal volt eredményesek. Kulcsár Márk Attila, Szabó Márk, Tamaskó Richárd
Levente, Tóth Ádám és Tóth Dávid 1-1 gólt rúgtak. A sikeres
ősz krónikájához tartozik még, hogy csapatunk volt legtovább
veretlen a csoportban. Egészen a 9. fordulóig nem szenvedtünk
vereséget, ami nagyon jó önbizalom növelő tényezőnek bizonyult. Bízunk abban, hogy a tavaszi folytatás hasonlóan örömteli lesz!
K.gy.
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Álló sor balról: Mihály Ferenc elnök, Horváth Zoltán, Gerencsér Attila Zsolt, Pongrácz Gergely, Őr Péter, Sebők Péter utánpótlás edző, Baján Róbert, Szép Barnabás. Guggolnak balról: Sály Károly, Kovács Roland, Rozsnyai Mihály, Embersics Péter,
Pónácz Sándor, Iván Sándor. Elöl: Szukics Máté A képről hiányzik: Kis-Nemes Milán, Horváth Alex, Somogyi Zsolt, Horváth
Csaba

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk
partnereinknek, vásárlóinknak, vendégeinknek!

FE-ZO 8. sz. diszkont Őriszentpéter

Festék és építőanyag bolt

Mihály Ferenc mintaszerű füstkormányzó

