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Csúcsot döntött a fesztivál  

Minden idők leglátogatottabb Tökfesztiválja volt 

az idei. A vendégek számának mérésére nincs ki-

alakult módszer. A szervezők, azt a szemükre ha-

gyatkozva, illetve a parkolójegyek értékesítéséből 

befolyt összeg alapján szokták lemérni. Őriszentpé-

teren a nagyrendezvények esetén – Őrségi Vásár, 

Tökfesztivál - 2004-es esztendő óta kell fizetni a 

parkolásért. Az óta, mindkét eseményt figyelembe 

véve most váltottak legtöbben parkolójegyet. Több 

mint háromezer autós fizetett és ezernél is több 

azoknak a száma, akik „blicceltek”. Ha autónkként 

csak három főt számolunk, akkor is kijön egy ma-

gas látogatószám. A Tökfesztivál jellegzetessége 

ellentétben az Őrségi Vásárral, hogy idegenforgal-

mi irodák szervezett csoportokat indítanak ide. 

Most is rengeteg különjáratos busz is jött, és érkez-

tek látogatók a menetrendszerinti buszokkal, vala-

mint vonattal is. Az időjárás alakulása sem elha-

nyagolható tényező egy rendezvények látogatottsá-

gának szempontjából. Az idei Tökfesztivál mindkét 

napján remek napsütéses őszi idő volt. A szombati 

szél még egy kicsit zavarta a komfortérzetünket, 

ám vasárnap semmilyen panaszunk nem lehetett.                      
    (folytatás a 2. oldalon) 
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Lehet azonban bármilyen szuper idő, ami még vonzóvá teszi az 

eseményt, az a programkínálat. Az idén ezzel sem volt gond, 

hiszen korra és nemre való tekintettel mindenki talált magának 

szórakozási lehetőséget. A két nagy élőkoncert – Hooligans 

együttes és a Pál Utcai Fiúk - is sok érdeklődőt vonzott. Azt 

pedig, hogy a Tökfesztivál a családok rendezvénye az támaszt-

ja alá, hogy nagyon hamar elfogyott a tökfaragásra szánt tök, és 

egész nap gyermekzsivajtól volt hangos a játszótér. Mindent 

összevetve nem jár messze az igazságtól, aki azt állítja, hogy ez 

volt az Őrség eddigi legnagyobb rendezvénye. Már a megnyitó 

ünnepség alatt hömpölygött a tömeg az úgynevezett „vásár 

utcában”. A főrendező őriszentpéteri önkormányzat nevében 

Őr Zoltán polgármester köszöntötte a vendégeket. Az őrségi 

ősz legnagyobb ünnepének nevezte a Tökfesztivált, amely a 

leginnovatívabb eseménye a régiónak. Évről évre található va-

lamilyen újdonság. Az idén a nemrégiben rehabilitált parkerdei 

pihenőhelyet vonták be a programokba és mindkét nap gyalo-

gos csoportok számára szerveztek túrákat oda. A töklámpás 

felvonulásnak és a tűzzsonglőr bemutatónak is a parkerdő adott 

helyszínt. A társrendező Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága 

részéről Dr. Markovics Tibor igazgató mondott köszöntőt. Be-

számolt egyebek mellett az idén befejezett nagyberuházásukról, 

a látogató központjuk átadásáról, és az erdei iskola újra indítá-

sáról. Kondora Bálint, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke is 

köszöntötte az esemény résztvevőit, majd V. Németh Zsolt, a 

térség országgyűlési képviselője nyitotta meg a XV. jubileumi 

fesztivált. A politikus a töknek a gasztronómiában betöltött 

szerepét emelte ki, kitérve az ikonikus tökös-mákos rétesre és a 

tökmagolajra, az „Őrség aranyára”. A megnyitó ünnepség része 

volt a történelmi egyházak által bemutatott ökumenikus ter-

ményáldás és az Őrségi Baráti Kar fellépése. Az őriszentpéteri 

fő helyszín mellett még Nagyrákoson, Szalafőn és Magyar-

szombatfán is voltak tökös programok ezen a hétvégén.  K.gy. 

Szeretek írni, mindig szívesebben fejeztem ki a gondolataimat 

írásban, mint szóban, de az ilyen, vagy hasonló jellegű írások-

hoz azért nekem mindig kell egy kis érzelmi indíttatás, legyen 

az bármilyen csekély. Én csak arról tudok írni, amit átélek, 

amit megtapasztalok, arról viszont pillanatok alatt a gondolat és 

a számítógép gyorsaságával. Emiatt elnézést is kérek itt rögtön 

az elején, ha nem minden feltételnek felelek meg, de amit leír-

tam, én már nem változtatom meg. Úgy vagyok ezzel, mint a 

kimondott szóval, nem alakítgatom. Lehet, hogy valaki úgy 

ítéli meg, családi dolog sem kellene az újságba, de én már csak 

ilyen vagyok, nekem a család a legfontosabb az életemben, 

azután jöhet a közélet és minden más. Meg hát ez az újság ró-

lunk szól, erről a közösségről, erről a kisvárosról, az életünkről, 

az örömökről, a sikerekről, tervekről, ezzel együtt talán a közös 

erővel megvalósítható álmainkról is.  

 Nos: Tökfesztivál volt szeptember utolsó hétvégéjén 

már 15. alkalommal, Őriszentpéter városában és a rendezvény-

hez társult községekben, Szalafőn, Nagyrákoson és Magyar-

szombatfán. Hazajött Gödöllőről a kézműves vásár miatt is az 

unokánk, ez már magában egy örömforrás, de 2 nap múltán a 

reggeli e-mailek között elsőként tőle kaptam üzenetet. Előző 

éjszaka már majdnem a másnapba nyúlóan azzal foglalkozott, 

hogy küldjön pár képet az eseményen fotózott képeiből. Szépek 

lettek, találóak, a szombati napról. Szeretném megosztani, lát-

tatni, emiatt írtam ezt a szösszenetet. Mert a büszkeség is egy 

olyan dolog, amit érdemes belekiáltani a világba, mert igenis 

legyünk büszkék, lehetőleg minél többen, sok tevékenységre, 

gyermekre, unokára, szülőre, talán kicsit magunkra is,mert ak-

kor a példa is ott van a rendszerben. Mit írhatnék még, hiszen 

azért a Tökfesztivál az apropó és az ősz.   Olyan sokan, olyan 

szépeket írtak, írnak az őszről, sokan kicsit szomorkásan az 

elmúlásra hajazva. Nekem a simogatóan meleg indián nyáros 

időszaka a legszebb, az aranyló vörösesbarna levelek, a még 

melengető napsugár a kósza, hajunkba kicsit belekapó szél. A 

termények beérése, betakarítása a szőlőszüretek, a töklámpás 

faragás. A vidám mulatságok, fesztiválok, jutnak az eszembe.   

Lezárják ugyan a nyarat, de széppé teszik az életünket, a kirán-

dulásainkat, a családdal, barátokkal töltött időnket. Versidézet 

nekem már pedig minden írásomhoz szintén kell, ezért legye-

nek itt a végén Petőfi Sándor gyönyörűen megfogalmazott gon-

dolatai: 

”Itt van az ősz, itt van újra, 

szép, mint mindig énnekem. 

Tudja isten, hogy mi okból Szeretem? 

de, szeretem” 

                              Rimán Lászlóné 

Hulladékgyűjtésre pályáznak 

 Legutóbbi testületi ülésén arról döntöttek az önkormányzati 

képviselők, hogy Sárvár város konzorciumi partnereként, több 

őrségi településsel együtt csatlakoznak egy hulladékgyűjtési 

mintaprojekthez. Magyarország területén ilyen átfogó, egész 

településeket lefedő rendszer kiépítésére még nem került sor. A 

felszín alatti hulladékgyűjtő rendszer hosszú távon alkalmas 

Hangulatok, pillanatok - tökfesztivál volt az  

Őrségben 

Házunk tája - önkormányzati hírek 
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arra, hogy a meglévő kommunális és szelektív hulladékgyűjtő 

rendszert teljes egészében felváltsa. A projekt megvalósítására 

2019. őszéig kerülne sor. A pályázatban résztvevők körére való 

tekintettel a pályázatot konzorciumi formában lehetne benyúj-

tani, a konzorcium vezetője Sárvár város önkormányzata lenne. 

A hulladékgyűjtő rendszerről érdemes tudni, hogy ezek 1,3 

vagy 5 m3-es földbe süllyesztett fémtartályok lesznek. A tartá-

lyokba egy nagy szakítószilárdságú zsák kerül, amelyet az ed-

digi gyakorlattól eltérően nem ciklikusan ürítenének, hanem 

akkor, amikor egy GPS típusú jeladó jelzése alapján megteltek. 

A hulladékgyűjtő a felszín alatt helyezkedik el, csak a bedobó 

nyílása lesz a felszín felett. A gyűjtőtartály zsákjainak ürítését 

egy speciális gyűjtőautó végzi. A hulladékgyűjtő tartályok és 

zsákok nem büdösek, nem felgyújthatók. a tartályok helye 

könnyen előkészíthető, csupán önkormányzati területen kell 

lennie. Őriszentpéteren 5 db hulladékgyűjtő sziget – papír üveg 

és műanyag hulladékgyűjtésére szolgáló 3-3 m3-es szelektív 

tartály és 1 db 5 m3-es kommunális hulladékot befogadó tartály 

– lenne kiépítve. A mintegy 150 millió forintos támogatástar-

talmú pályázatban elszámolható költség lesz a speciális autó 

beszerzése, a gyűjtőtartályok beszerzése és elhelyezése, a zsá-

kok beszerzése, lakossági szemléletformálás és a közbeszerzés 

és műszaki ellenőrzés költségei. Várhatóan nem lesz elszámol-

ható a különleges igényű föld feletti rész és bedobó nyílás több-

letköltsége, a tartályok körüli eredeti állapot helyreállítása és a 

tartályok elhelyezése miatti közműkiváltások. A képviselőtes-

tület csatlakozni kíván a hulladékgyűjtési mintaprojkethez, 

előzetes szándéknyilatkozatával vállalja, hogy a többi részt 

vevővel együtt – amennyiben a kiírásra kerülő pályázati felhí-

vás alapján szükséges – konzorciumi megállapodást köt.                                                                                                       

Műszaki tartalmat csökkentenének 

 Az önkormányzati képviselők döntöttek arról, hogy kérelmet 

nyújtanak be a Magyar Államkincstárhoz a „Zöld város kiala-

kítása” című pályázati felhívásra benyújtott „Zöld Őriszentpé-

ter” című pályázat projektartalmának módosítására. Ebben a 

projektben szerepel az úgynevezett „sárga ház” felújítása, vá-

sárcsarnok építés, szabadtéri tornapálya kialakítása, zöldfelü-

let megújítása és soft tevékenységek. A mintegy 155 millió fo-

rintos támogatású pályázat támogatási szerződését 2018. janu-

ár 1-én írták alá. Ennek a projektnek a központi eleme a telepü-

lés emblematikus épületének, a „Sárga Háznak” a felújítása, 

amely az 1900-as évek elején épült és helyi védelem alatt áll. 

Őriszentpéteren az elmúlt években eredményes pályázatoknak 

köszönhetően megújultak, korszerűsítésre kerültek az önkor-

mányzati intézmények és épületek. Egyedül erre az épületre 

nem sikerült eddig még támogatási forrást találni. A projekt 

során ennek, a város frekventált területén elhelyezkedő, mére-

teiből és megjelenéséből adódóan reprezentatív épületnek a 

felújítása és új funkcióval (kereskedelmi és szolgáltató ház) 

történő megtöltése valósulhatna meg. A település vezetése ki-

emelten kezeli ezt a kérdést, mivel az épület állapota jelentősen 

befolyásolja a településre érkezők megítélését a várossal kap-

csolatban. A korábbi sikertelen pályázatok tükrében kérdéses, 

hogy amennyiben a nyertes „Zöld Őriszentpéter” pályázat nem 

tud megvalósulni, lesz-e még lehetőség támogatást nyerni. Az 

önkormányzat a támogatói döntést követően megkezdte a pro-

jekt megvalósítását. Közbeszerzési eljárás első körében a terv-

dokumentáció alapján a „sárga ház” kivitelezési munkáira a 

2016-os tervezett árakhoz képest 42 %-al magasabb ajánlat 

volt a legkedvezőbb. A vásárcsarnok építésénél ez a költségnö-

vekmény 25%-os mértéket érte el és eredménytelen volt a másik 

két elem közbeszerzése is a költségek növekedése miatt. Az ere-

deti terveknek megfelelően a sárga ház felújítása 86 millió, a 

vásárcsarnok építése közel 52 millió, a zöldterület növelése 1,8 

millió, a szabadtéri tornapálya 3,3 millió forintba került volna. 

A megítélt támogatás mellé még 40 millió forintra lenne szük-

sége az önkormányzatnak a projekt megvalósításához. Ekkora 

összeget az önkormányzat nem tud előteremteni. Ilyen jellegű 

problémái nemcsak az őriszentpéterieknek vannak, hanem 

mindazoknak, akik még 2016-ban nyújtottak be TOP-os pályá-

zatott. Az építőipari anyagárak és a bérek emelkedése miatt a 

projektek az eredetileg elnyert összegekből nem kivitelezhetők. 

A projekt megvalósítását veszélyeztető problémákról Majthényi 

László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke és Őr Zoltán Őriszent-

péter polgármestere közös levelet intéztek Oláh Gábor Regio-

nális Programokért Felelős helyettes államtitkárnak. Megvaló-

sítási határidő hosszabbítást és forrás kiegészítést kértek eb-

ben. A határidő hosszabbítást engedélyezték, a 

forráskiegészítésről nem született érdemi döntés. Augusztus 

hónapban a MÁK Vas Megyei Igazgatóságának és a Megyehá-

za illetékes munkatársinak bevonásával konzultációt tartottak a 
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témában. Itt került szóba a projekt célt és az indikátor vállalá-

sok teljesülését nem veszélyeztető műszaki tartalmának csök-

kentése, egyes projektelemek elhagyása, tartalmi és értékelési 

szempontokat nem érintő projektmódosítás kidolgozása. Ez 

alapján nyújtottak be az őriszentpéteriek műszaki-szakmai tar-

talom módosítására irányuló kérelmet. A „Zöld Őriszentpéter” 

pályázatból így kikerült a vásárcsarnok építése projektelem. A 

vállalt indikátor teljesülése érdekében a sportöltöző felújítás 

került be oda, amely ugyanazon a helyrajzi számon található, 

mint a vásárcsarnok. Beszereznének továbbá 10 db árusító 

pavilont a már meglévő 20 mellé, amellyel a termelőipiac igé-

nyeit elégítenék ki. A megváltoztatott műszaki tartalommal van 

esély a beruházások megvalósítására, ezért is kérik a 

projektartalom változtatás pozitív elbírálását. Az önkormányzat 

forrás kiegészítésre beadott kérelme így okafogyottá vált, főleg 

mert vagy azt, vagy pedig a projekttartalom csökkentést lehetett 

választani. A képviselők az utóbbi mellé tették voksukat. Így áll 

jelenleg a „Zöld Őriszentpéter” pályázat.                                                                                                                             

Befejeződött a parkerdei projekt 

Befejeződött városunk egyik legrégebbi és legnépszerűbb ren-

dezvényhelyszínének a rehabilitációja. A korábban Parkerdő-

ként, vagy Laczó erdőként ismert terület most az Őrségi Törté-

nelmi Szabadidőpark nevet kapta. A város önkormányzata sike-

resen pályázott a park felújítására, melynek eredményeképpen 

játszótér, szalonna-sütő helyek, grillezők, esőbeálló, parkoló, 

szemetesek, és kerékpártárolók lettek építve és kaptak helyet 

itt. Két gyalogösvény is kialakításra került, melynek mentén az 

Őrség természeti, történelmi és épített örökségét bemutató táb-

lákat helyeztek el. Ennek a projektnek az eleme az az informá-

ciós rendszer, amelynek a táblái nemrégiben lettek elhelyezve. 

A város frekventált pontjain 10 db 2x1 méteres információs 

tábla segíti a tájékozódást, a szereken való eligazodást pedig 25 

db 1x0,5-méteres szertérkép segíti. Szervesen a pályázathoz 

tartozik még két kiadvány megjelentetése is. Az egyik a hatá-

ron átnyúló projektben résztvevő települések fejlesztéseit mu-

tatja be. Ez 10 ezer példányban, magyar, szlovén, angol és né-

met nyelven került kiadásra. A másik kiadvány az Őrség érté-

keit mutatja be 30 ezer példányban, melyből 15 ezer magyar, 5-

5 ezer pedig szlovén, angol és német nyelvű. Hamarosan meg-

jelenik még egy színes fotóalbum is az Őriszentpéterről, ame-

lyet tematikusan mutatja be értékeinket. A parkerdőt már ko-

rábban birtokba vette a nagyközönség, tavasszal a Szentpéteri 

Estéknek adott otthont, kora nyáron a Pedagógus Pikniket ren-

dezték ott, nemrégiben pedig a Tökfesztiválkor a töklámpás 

felvonulásnak volt a végállomása. A parkerdő rendezvényhely-

színként kitűnőre vizsgázott.                          

Megérkezett a traktor 

Még a 2017-es év elején Őriszentpéter és Nagyrákos konzorci-

umban nyújtottak be pályázatot a Vidékfejlesztési Programba a 

„Közterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak keze-

léséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 

munkagépek beszerzése” címmel. A pályázat sikeres volt, így 

lehetőség nyílt egy univerzális traktor és különféle adapterek 

vásárlására. Nemrégiben vette át Őr Zoltán őriszentpéteri és 

Németh Istvánné nagyrákosi polgármester a munkagépet és a 

hozzá tartozó adapterek egy részét. A traktornak jelenleg a 

bejáratását végzik. Mintegy 60-80 órán keresztül könnyebb 

feladatokat látnak el vele, majd az első kötelező szervízt követő-

en lehet a neki szánt feladatokra befogni. A traktor Őriszentpé-

ter és Nagyrákos önkormányzatainak tulajdona, a közös üze-

meltetésről hamarosan döntés születik.  

A szokott helyszínen, a művelődési házban tartották meg az 

1956-os forradalom tiszteletére rendezett ünnepséget. A meg-

emlékezés az előző évekhez hasonló forgatókönyv szerint zaj-

lott. Az idei ünnepség szónoka Őr Zoltán polgármester volt. 

Ünnepi beszédében a következőket mondta:  

 

Tisztelt Ünneplők! Sokan azt gondolják, hogy minél többször 

ünnepeljük ugyanazt az ünnepet, annál kevésbé lesz érdekes, és 

annál inkább lesz elcsépelt, hiszen egyre nehezebb olyan dolgo-

kat mondani, amit már ne hallottunk volna korábban. Valójá-

ban azonban minél több ünnepet, minél több időt élünk meg – 

jót és rosszat ez utóbbi esetben – annál nyilvánvalóbban tárul-

nak fel erkölcsi mélységek, mély mondanivalók és összefüggé-

sek nemzeti ünnepeink kapcsán. De ugyanilyen direkt módon 

kerülnek a felszínre az ideológiai baklövések, megtévesztések, 

szélhámosságok és átverések is. 1956. október 23-a ünnepének 

Forradalomra emlékeztünk 
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62. évfordulóján államférfiakra és tizenévesekre, egyetemisták-

ra és hétköznapi emberekre emlékezünk, akikben az volt a kö-

zös, hogy akkor az a bizonyos belső iránytű, amely az erkölcsi 

értékítélet, becsület, emberi tartás és hazaszeretet kifejeződése, 

nos, ez a bizonyos iránytű egyazon irányba, az egyetlen helyes 

és vállalható irányba mutatott. És közös persze az is, hogy 

egyikük sem a saját biztonságával foglalkozott. Egyikük sem a 

saját előbbre jutását, boldogulását nézte, de még csak azt sem, 

hogy ép bőrrel megúszhatja-e ezt az egészet. Számukra nem az 

egyéni kockázatok és veszélyek kérdése volt a vezérlőelv, ha-

nem egy sokkal magasztosabb és mindenekfelett álló eszme, a 

nemzetsors. Az akkor történteket a nagyszerű előadások már 

felelevenítették. Hogy juthattunk el idáig? Miért van az, hogy a 

történelem hullámai ide mindig a legsötétebb tajtékjukat vetik? 

Ha meg szeretnénk érteni, hogy mi miért történt, miért úgy tör-

tént, akkor tekintsünk az előzménytörténetre. Egyrészt van egy 

1000 éves előzménytörténetünk. A Kárpát-medencében eleink a 

bőséges termést ígérő alföldekre, ideális természeti adottságok-

kal rendelkező területre leltek és itt – ahogy a dal is szól – ha-

zára találtak. Ugyanakkor a kelet és nyugat határán, nagyha-

talmai ütközőzónában, divatos szóval a különböző befolyási 

övezetek határán lévő Magyarország geopolitikai szempontból 

rendkívül veszélyes helyen van. Nem csak a nagy világégésekbe 

keveredtünk bele, de a XX. század második felének békésebb 

időszaka is erős politikai függőségi viszonyban, annak minden 

megpróbáltatásában, gyakorlatilag rabságban telt. Tudjuk, 

hogy a kommunizmus béklyójáról beszélünk, amit a bolsevik 

terror készített elő, aztán a bolsevik elnyomás tartott fenn. Köz-

vetlen előzményként legtöbben a vesztes világháborút említik, 

amit rossz oldalon kezdtünk el és ott is fejeztünk be. De talán 

érdemesebb egy kicsivel még korábbra tekinteni. Van ugyanis 

egy sokkal érdekesebb és talán sokkal borzasztóbb ideológiai 

előzmény, ami azért teljesebb, mert a háborút is és a háború 

utáni magyar nemzetsorsot is megmagyarázza. A dátum érde-

kes módon október 24-e, méghozzá 1929-ben, a helyszín pedig 

New York és a Wall Street. Az a bizonyos fekete csütörtök, a 

részvényárfolyamok őrült zuhanása, amely aztán gazdasági 

világválságba torkollott. Az újonnan formálódó politikai erők a 

kapitalizmus és a nyugati típusú demokráciák működésképte-

lenségét, teljes kudarcát és anakronizmusát látták és láttatták 

benne, amit tömegek hittek el azonnal, kételkedés nélkül. Ez 

pedig a szocialista és nemzeti szocialista eszme esztelen és vi-

lágméretű térhódítását hozta magával. Új diktatúrák születtek 

és régi diktatúrák erősödtek meg, mindennek pedig elnyomás, 

kiszolgáltatottság és terror volt a következménye világszerte. 

Komoly, drámai változások zajlottak le tehát az értékrendben. 

Millióknak vált szimpatikussá és példává Hitler barnainges és 

Mussolini fekete inges hordája, az erőszak és a harc dicsőítése. 

Hatékonyságot és rendet láttak benne a zűrzavaros időkben, a 

bizonytalanságban, mindennek azonban komoly ára volt. Mind-

eközben a Szovjetunióban – ami történetünk szempontjából 

igazán érdekes – már kiépült a kommunista diktatúra. 

Megalomán iparosítási programok, 4 év alatt teljesíteni kívánt 

5 éves tervek, erőszakos kollektivizálás, kolhozosítás, a mező-

gazdaságban exportra termelési igény úgy, hogy a saját szük-

ségletekre sem futotta. Gyakorlatilag teljes őrület jellemezte a 

30-as éveket. Az esztelen gazdaságpolitika miatt milliók haltak 

éhen. Aki nem tudta teljesíteni a beszolgáltatási kötelezettségét 

– ami minden esetben a teljes termésre vonatkozott, így a csa-

ládnak semmije sem maradt volna, - azt először a 

pjatyikratkára (ötszörös beszolgáltatási kötelezettség), utána 

pedig kényszermunkatáborra ítélték. Akit a termelőszövetkezet, 

azaz a szovjet állam tulajdonát képező élelemmel a kezében 

kapnak el, legyen az csak egy marék kukorica, az „golyó általi 

halálra ítéltetik”. A szabály felnőttre és gyermekre egyaránt 

érvényes volt. A népet felszabadítani hivatott kommunizmus 

rabszolgasorba kényszerített mindenkit. „Az ország tudatlan és 

fanatikus emberek kezében van, akiknek teletömték az agyát az 

őket minden vád alól felmentő klisékkel. Ha a rendszer nem 

működik, az a szabotőrök hibája. Ha a kolhozok nem termel-

nek, az az ellenforradalmárok felelőssége. Ha az emberek any-

nyira elgyengültek, hogy már dolgozni sem tudnak, akkor ők a 

paraziták. A kommunisták semmiért sem bűnösek, a rendszer a 

gyakorlatba átültetve is tökéletes, minden rossz valaki másnak 

a felelőssége” – írja egy a témával foglalkozó könyv. Hát ennek 

az embertelen és esztelen rendszernek a következményeit nyög-

te az 50-es években Magyarország és ebből volt 1956-október 

23-a a menekülési kísérlet. És természetesen van egy legrégeb-

bi előzménytörténet, amely minden tragédiának, minden jónak 

és minden rossznak a megtestesítője, maga az emberi természet 

minden összetevőjével, így az ösztönszerű viselkedéssel és az 

erő elvével. Miért említem ezt a végletekig triviális kategóriát a 

történelmi okok között? Hát azért, mert nagyon könnyű eltéved-

ni. A nyilvánvaló, jól felismerhető veszélyek mellett sérüléke-

nyek és védtelenek vagyunk a láthatatlanabb, nehezebben érzé-

kelhető veszélyekkel szemben is. Hiszen továbbra is ideológiák 

és izmusok rabságában vergődünk. Mindennapi ártalmatlannak 

tűnő gondolataink, döntéseink, választásaink súlyos következ-

ményekkel járhatnak.  Ne feledjük, a háborúkat mindig béke-

időben készítik elő! Érzelmeinkben is kiszolgáltatottak és meg-

lehetősen következetlenek vagyunk. Ma itt, a hétvégén pedig 

országszerte mindenhol az 56-so forradalmat és Nagy Imrét 

ünnepeljük, a szónoklatokkal, ünnepi műsorokkal és koszorú-

zással rójuk le tiszteletünket, ugyanakkor – a közvélemény ku-

tatási adatokból ez egyértelműen kitűnik – milliók viseltetnek 

nosztalgiával az iránt a Kádári-korszak iránt, amely tagadta a 

forradalmat, kivégezte Nagy Imrét és besározta az emlékét. 

Nem engedte hősként tisztelni a hősöket. Éppen ezért kötelessé-

günk érteni és kötelességünk ünnepelni. A közösen felidézett 

személyes tragédiákon, emberi sorsokon, történelmi példákon 

keresztül jobban átérezzük a borzalmakat. Eljutunk a hősökig, 

akik mártíromsággal fizetnek hazafias tetteikért, azért, mert 

felvették a harcot az embertelenséggel szemben. Szívbéli köte-

lesség emlékezni rájuk és minden évben megemlékezni róluk. 

Soha nem feledhetjük az önfeláldozást, a hazáért és a magyar-

ságért hozott súlyos áldozatot! A tiszteletünket pedig akkor 

rójuk le igazán, ha a saját belső erkölcsi iránytűinket valam-

ennyien megtisztítjuk az eltérítő hatásoktól és hozzáigazítjuk a 

hőseinkéhez, mert az biztosan nem téved egyetlen fokot sem. 

Gyermekeinkkel, unokáinkkal és önmagunkkal szembeni köte-

lességünk pedig észben tartani, hogy ezek a régmúlt idők letűnt 

emlékeinek tűnő borzalmak bármikor, újra bekövetkezhetnek.  

Ünnepelni ugyanakkor nem csak kötelesség, hanem felemelő 

érzés is, mert a mély erkölcsi azonosulás, melyet együtt élünk 

át, katartikus élmény. Egy ünnep soha nem is lehet pesszimista. 

Különösen akkor nem, ha a hősei mártírokká lettek. Az ünnep 

erőt ad és reményt ébreszt: Magyarországnak mindig lesznek 

hősei, akik tisztán látnak, akik hetykén kiállnak, dacolnak bár-

milyen nagyhatalom erejével, bármilyen ideológia embertelen-

ségével a legkilátástalanabb helyzetekben is. Szép Ünnepet 

kívánok!   

 
 Az ünnepi műsort az iskolások és az iskolai énekkar adták, 

majd koszorúzásra került sor a református templom kertjében 

és a város központjában lévő emlékműnél.                     kgy  

Lapunk következő száma december hónapban jelenik meg. 
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Iskolabuszt kaptak 

Október elejétől iskolabusz hordja a gyerekeket az 

iskolába Őriszentpéteren és Csákánydoroszlóban. 

A gépjárművek ünnepélyes átadására Őriszentpéte-

ren került sor. Horváth László, az őriszentpéteri 

iskola intézményvezetője az ünnepségen arról be-

szélt, hogy egy régió népességének megtartásában 

fontos szerepe van az iskolának. Mindkét intéz-

ménynél komoly fejlesztések várhatók, Csákány-

doroszlóban 600, Őriszentpéteren 400 millió forin-

tos összegben. Ezeknek a komplex fejlesztéseknek 

a részei a most átadásra került iskolabuszok. Az 

Őrségben ez a busz hordja majd iskolába a viszáki, 

kisrákosi, pankaszi és nagyrákosi gyerekeket reg-

gel és viszi haza őket délután. Napközben ezzel a 

járművel lehet utaztatni a gyerekeket különböző 

versenyekre, kirándulásokra, vagy éppen uszodába. 

V. Németh Zsolt, a régió országgyűlési képviselője 

is azt emelte ki az átadó ünnepségen, hogy ezek az 

iskolabuszok az elsődleges feladatuk mellett a diá-

kok élményszerzéséhez is hozzájárulnak. A buszok 

fenntartását az iskolák költségvetéséből finanszí-

rozzák. Az avató ünnepségen a gyerekek kipróbál-

hatták a kényelmes járműveket. Az Őrségben nem 

teljesen ismeretlen az iskolabusz intézménye, hi-

szen annak idején az Őrségi Többcélú Kistérségi 

Társulás autóbusza is látott el iskolába szállítást. A 

társulás megszűnésével és vagyonának felosztásá-

val ez a szolgáltatás is megszűnt.     K.gy. 



8  VII. évfolyam 5. szám 

 

Őri Hírek 

Az októberi ünnepi hétvégén rendezték meg Őriszentpéteren a 

Természetesen Őrség fesztivált. A korábbi években a gasztro-

nómia, az öko- kiállítás és vásár adta az alapját a rendezvény-

nek és ehhez kapcsolódtak a kulturális programok. Az idén új 

alapokra helyezték a fesztivált, elmaradtak a gasztronómiai 

rendezvények, kulturális programokkal várták a vendégeket. 

Sülyi Péter a rendező Őri Alapítvány kuratóriumának elnöke 

elmondta, hogy csak a nevét hagyták meg a korábbi esemény-

nek és a kisérő programokat tartották meg. Ezzel az esemény 

folytonosságát kívánták jelezni. Két korábbi rendezvényükről 

Sülyi Péter elmondta, hogy a Virágzás Napjai művészeti feszti-

vált negyedszázados jubileumát követően lezárták, ebben a 

formában többé nem rendezik meg azt. A Hétrétország 

Köztiválnak augusztusban adott helyt a város és a régió. Ezt 

változatlan formában folytatni kívánják. Hétrétországnak része 

a helyi termékekre épülő vásár, a gasztronómiával fűszerezett 

nyitott porták és a művészeti fesztivál. Mivel itt a kulturális 

vonal mellett erős az öko- vonal, utóbbit kivették az őszi prog-

ramból. Akárcsak a korábbi években, a Természetesen Őrség-

nek a Malom Látogató központ adott otthont. A hosszú hétvége 

eseményei Hamvas Bélával voltak kapcsolatosak. Korábban, 

Virágzás Napjain már foglalkoztak a jeles esztéta életútjával, 

most halálának 50. évfordulója alkalmából ismét rá emlékeztek 

a „Nevezetes névtelen” című dokumentumfilmmel, amely az 

életútjáról szólt és egy részét Őriszentpéteren forgatták. Az 

életrajzi filmnek „Igy látták ők” címmel elkészült a folytatása 

is. Katona Zsuzsa szerkesztő-rendező és Nyeste Zsolt producer 

munkáját dicséri az alkotás, amelyben azok az emberek szólal-

nak meg, akik ismerték Hamvas Bélát. A filmvetítést követően 

az alkotókkal találkozott a közönség. A filmvetítések sora 

Enyedi Ildikó „A testről és lélekről” című alkotásával egészült 

ki. A filmdráma 2017-ben elnyerte a Berlini Nemzetközi Film-

fesztivál fődíját, az Arany Medvét. A komolyzenét kedvelők a 

reformárus templomban Érdi Tamás zongoraművész előadását 

csodálhatták meg. Ez a koncert volt a záróakkordja a „Zene 

templomai” – koncertek az Őrség szakrális helyszínein elneve-

zésű sorozatnak, amelyet még a tavalyi Virágzás Napján indí-

tottak el. A Természetesen Őrség zenei és filmes programjait 

ingyen tekinthették meg az érdeklődők az októberi ünnepi 

hosszú hétvégén.                                            K.gy. 

 

Nemrégiben tartottuk meg az Őriszentpéterért Egyesület ha-

gyományos őszi kirándulását. Az úticélunk ezúttal az osztrák 

főváros, Bécs volt. A kirándulásunkra 45-en jöttek el, Bécsben 

csatlakozott hozzánk Tenkei Liza, aki egész nap az idegenveze-

tői feladatokat is ellátta. Első állomásunk a Schönnbrunn-i kas-

tély volt, ahol végig jártuk a gyönyörű virágos parkot. Ezután a 

belvárosba mentünk, ahol Liza érdekes előadásának köszönhe-

tően megismerkedhettünk Bécs régmúltjával és jelenével. Ki-

rándulásunkat a Práterben fejeztük be, ahol épp egy sörfesztivál 

forgatagába csöppentünk. Vidám, tartalmas napot töltöttünk 

együtt, végre felvehettük az egyesületi egyen-kabátunkat is-

  Kovácsné H. Katalin  

A nyári szünetet követően folytatódnak a QuizNight Esték ren-

dezvényei az őriszentpéteri Malom Látogatóközpontban. A 

Teleház ezzel a szolgáltatással tavaly jelentkezett először, ami-

kor csatlakoztak a játékhoz. Nemcsak őriszentpéteriek, hanem 

a környező településeken élők is élnek a játék lehetőségével. 

Már az első alkalommal látszott, hogy népszerű lesz a játék. A 

nyári szünetet megelőzően már mintegy negyven játékos kedvű 

ember töltögette a többfordulós kérdéssort. Az angolszász 

nyelvterületről indított játékot országszerte sok helyen űzik, így 

a hatfős csapatok nemcsak helyben egymással, hanem több 

száz csapattal küzdenek. A kérdések vegyes összetételűek, és 

az elmúlt időszak azt bizonyítja, hogy ez a csapatok kedvére 

való. Megkezdődött az idei immár kilencedik bajnokság, 

amelyhez ismét csatlakoznak az őrségiek, ezért hétfőnként vár-

ják a játszani szeretőket a Malom Látogatóközpontban.  K.gy. 

Természetesen Őrség Irány Bécs 

Folytatódnak a QuizNight esték  
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Kvasznicza Ferencet az őriszentpéteri Pajta Bisztró tulajdono-

sát is meghívták egy előadás tartására a Fiatal Vállakozók Hete 

eseménysorozat vas megyei rendezvényére.  Szombathelyen a 

Megyeházán sorra kerülő fórumon a fiatal vállalkozó saját 

sikersztoriját mu-

tatja be a Pajta 

Bisztró tükrén 

keresztül. A ven-

déglátóhelynek a 

francia ételkritiku-

sok által alapított 

Gaut & Millau 

gasztronómiai ma-

gazin 2017-ben az 

„Év feltörekvő 

étterme” címet 

a d o m á n y o z t a . 

Ugyancsak ez az 

éttermi kalauz a 

2015-ös teljesítmé-

nyüket értékelve beválasztotta őket a legjobb 100 magyar étte-

rem közé. Nem akármilyen elismerés volt ez, hiszen a megyé-

ből egyedüliként tudtak bekerülni a Top 100-ba. A Pajta az 

Őrség iránt érzett szenvedélyük megtestesülése. Olyan épület-

együttest álmodnak meg a Szala-völgyére néző egykori pajta 

köré, ahol a gasztronómia, az igényes kultúra, a hagyományőr-

zés és a közösségteremtés együtt alkotnak egy egészet – vázol-

ta fel az üzletvezető. A bisztró konyhája mára híressé vált, egé-

szen messziről is érkeznek ínyenc vendégek. Ételeiket őrségi 

alapanyagokból készítik a modern gasztronómia igényességé-

vel. A díjak nagyrészt a konyhának szólnak, hiszen a gasztro-

nómiai kalauz az éttermek pontozásánál az ételekre fekteti a 

hangsúlyt. A Pajta számos térségi nagyrendezvényhez csatlako-

zott az elmúlt időben, de önállóan is adtak már helyt táncház-

nak, népzenei és dzsessz koncerteknek, irodalmi esteknek és 

borvacsoráknak. Mára a régió gasztronómiai és kulturális za-

rándokhelyévé vált az őriszentpéteri Pajta Bisztró. A Fiatal 

Vállalkozók Hetén az ország legnagyobb és legsikeresebb vál-

lalkozói adnak elő, mesélik el saját sikertörténeteiket. Az idén 

már XI. alkalommal rendezi meg az eseménysorozatot a Fiatal 

Vállalkozók Szövetsége a világ 170 országához hasonlóan. Az 

eseménysorozatra a Global Entrepreneurship Week nemzetközi 

mozgalom keretében kerül sor, mely a világ legnagyobb vállal-

kozásösztönző rendezvénysorozata. A GEW küldetése a világot 

előre mozdítani és kivezetni a válságból a vállalkozók és az 

innováció inspirálása révén.      kgy.  

 

Halottainkról emlékeztünk Mindenszentek ünnepén, 2018. nov-

ember 1-én. A város köztemetőjében tartott Ökumenikus Halot-

tak Napi ünnepi megemlékezését Major Lehel református lel-

kész celebrálta. Az ünnepségen az Őrségi Baráti Kar működött 

közre. 

Zongorát kapott ajándékba az önkormányzat. Az Ispánkon élt 

Dr. Világhy István szülész-nőgyógyász szakorvos, antropozófus 

felesége Kroll – Dulay Emőke ajánlotta fel a doktor úr kérése 

alapján az őriszentpéteri önkormányzat részére. Az 1873-ban 

Bécsben készült zongorát a polgármesteri hivatal dísztermében 

helyezik méltó helyére.  

Mintegy 400 millió forintos támogatással iskolafelújítás és bő-

vítés kezdődik hamarosan Őriszentpéteren. A projekt a tervezé-

si szakaszában van. A tervezést végző mérnöki iroda jelezte, 

hogy helyi rendezési terv alapján az iskolabővítés csak 

telekátalakítási eljárás után kaphat építési engedélyt, mivel a 

beépítettség meghaladná az előírt mértéket.  A képviselő testü-

let döntött arról, hogy   az iskolával szomszédos önkormányzati 

területekből növelnék meg szükséges méretűre az iskolához 

tartozó területet. A telekátalakítás költségeit az önkormányzat 

vállalja. 

Az idén is megrendezésre kerül az Adventi ünnepségsorozat. A 

tíz évvel ezelőtt elkezdett és az óta is nagy népszerűségnek ör-

vendő ünnepi sorozat első alkalma 2018. november 30-án pén-

teken lesz. Az ünnepi műsort most is az iskolások és az óvodá-

sok adják majd, és ilyenkor lesznek meggyújtva a gyertyák a 

város adventi koszorúján.  

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az 

Idősek Világnapjává. Az óta minden év október első hétfőjén 

emlékezünk meg a környezetünkben élő időskorúakról. Telepü-

lésünkön már régóta hagyomány, hogy ezt az ünnepet egy ki-

csivel később, az adventi időszak kezdetére halasztjuk és így a 

karácsonyt, a szeretet ünnepét összekötjük az idősek köszönté-

sével. Az idén az Idősek Napi ünnepség december 1-én szom-

baton délután lesz a művelődési házban. Őriszentpéteren több 

mint 250 a 65 év felettiek száma. Őket várjuk és köszöntjük az 

idén is.  

2019-es Falinaptár összeállítását és kiadását tervezi az önkor-

mányzat. A 12 lapos + fedőlap A/3-as lapokból álló kiadvá-

nyon szereplő a fotók az elmúlt esztendő őriszentpéteri rendez-

vényei és eseményei szerepelnek majd. A naptári része hasonlít 

majd a város honlapjáéhoz, a település rendezvényei is meg 

lesznek rajt jelölve. Ugyancsak tartalmazza majd pl. a szelektív 

zsákos szemétgyűjtéseket és az állandó dátummal rendelkező 

eseményeket. A naptárt igényesre tervezik, amely a lakás dísze 

is lehet, vagy akár karácsonyi ajándékként is megállja a helyét.  

A parkerdei projektünk eredményeként elkészült kiadványok-

ból 1-1 példányt lapunk mellékleteként fogadjanak szeretettel! 

Nagyobb mennyiséghez az őriszentpéteri szállásadók a tavaszi 

turisztikai szezon kezdetekor juthatnak hozzá. 

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 

Pajta sikersztori Hírek  
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A „Család és a munka harmóniában” családi rajpályázatot hir-

dettek meg „Anya, segíthetek a munkádban?” címmel a göcseji 

és az őrségi kistérségben. A téma, amelyet édesanyák gyerme-

keikkel közösen dolgoznak fel, hogy hogyan tudnak egyensúlyt 

teremteni a munkahely és a család között. A rajzpályázaton 

édesanya és 1-8. osztályos gyermeke vehettek részt a Göcsej és 

az Őrség vidékéről. Az A/4-es méretű alkotás technikája szaba-

don választott volt. Gyermekenként egy alkotást értékelnek, az 

édesanyák több gyermekkel is indulhatnak. Díjazzák a legkrea-

tívabb és a legötletgazdagabb pályaművet. A gyermek és anya 

közös munkáját legjobban kifejező, a családbarát munkahelyet 

legjobban bemutató rajzok is díjat kapnak. A facebook szava-

zás győzteséét is jutalmazzák. Kategóriánkként a díj egy 8 co-

los tablet android operációs rendszerrel. Mindkét kistérségből 

az első ötven pályamű automatikusan ajándékcsomagot kap. A 

pályázatra személyesen vagy postai úton lehetett jelentkezni az 

őriszentpéteri Művelődési Ház és Városi Könyvtárban. A pá-

lyaműveknek 2018. november 12. hétfő 12 óráig kellett beér-

kezniük. 2018. november 14-én minden rajz felkerül a 

facebookra és ott az oldal és a rajz lájkolásával válik hivatalos-

sá a szavazat. A facebook szavazás 2016. november 20-án 10 

órakor zárul. A rajzpályázat győztes képeit a decemberi Őri 

Hírekben láthatják majd.  K.gy. 

SAKK 

Megkezdődött a vas megyei amatőr sakkszezon, de mielőtt 

erről tájékoztatnám a kedves olvasókat, pár szót az előző évről. 

Hogy miért csak most? Nos, nagyon elhúzódott a bajnokság, 

mivel két mérkőzés is elmaradt, emiatt aztán vita alakult ki, 

végül a szövetség döntése alapján lejátszották a mérkőzéseket 

és kialakult a végső sorrend. A nyolc csapatot felvonultató me-

gyei III. osztályú csoportban 1. helyezett Sitke csapata lett 46 

ponttal, 2. Lukácsháza 45 ponttal, 3. Pankasz 42 ponttal. Az 

őriszentpéteri csapat az 5. helyet szerezte meg, 38 pontot ért el. 

Figyelembe véve az erőviszonyokat, ez a realitás. A csapat 

hiába győzött nagy arányban Torony és Vönöck ellen, az előt-

tünk végzett csapatoktól kikaptunk. Ráadásul a Pankasz elleni 

7,5 - 2,5 és a Sitke ellen 8 - 2 elég rosszul fest. A csapatban 11 

játékos jutott szóhoz a legeredményesebb pontszerzők táblasor-

rendben: Császár László 7/10, Pintér József 6/8 és Kovács Já-

nos 6,5/12 voltak. 

A 2018/19-es szezonról 

A Vas megyei Sakk Szövetség összevonta a két amatőr osz-

tályt, így az új szezonban a csapatok a megyei II. osztályra ad-

hatták le jelentkezéseiket. Végül 11 csapat adta le a nevezését, 

ebből 7 csapat a megyei III. osztályban szerepelt és ehhez csat-

lakozott Celldömölk, Vasalja, Sportiskola és Bük csapata. Az 5 

fős csapatokban 1800 élőpont alatti játékosok szerepeltethetők 

(kivéve 70 év felett). A bajnokság ereje így sokkal nagyobb, 

mint a tavalyi megyei III. osztály, amiben eddig az őriszentpé-

teri csapat szerepelt. Újdonság a szezonban az is, hogy az első 

forduló egyszerre, közös helyszínen került lebonyolításra. Ez 

október 28-án zajlott a szombathelyi Tóvendéglőben. Csapa-

tunk súlyos 9-1 arányú vereséget szenvedett Celldömölktől. Az 

első forduló további eredményei: Pankasz - Vönöck 8 – 2, 

Sportiskola - Torony 7,5 - 2,5, Vép - Vasalja 7,5 - 2,5. Bár a 

bajnokság már zajlik, az erősorrendi íveket egyszer egy évben 

módosítani lehet. Ez azt jelenti, ha lenne olyan játékos, aki 

csatlakozni szeretne a csapatunkhoz, azt szívesen látjuk. Edzés 

hétfő esténként a Pitvar presszóban.                 Császár László 

LABDARÚGÁS 

Utánpótlás - várakozáson felüli teljesítmény 

Tovább folytatja várakozáson felüli szereplését labdarúgó után-

pótlás csapatunk. Hasonlóan a felnőttekhez őket is a 4. forduló-

ig követtük előző lapszámunkban, és a 14.-ig követjük most. 

Tíz játéknap volt ez idő alatt, a szabadnap és a Körmend VSE 

ellen elhalasztott találkozót leszámítva nyolc mérkőzést játszot-

tak. Az 5. fordulóban a Táplán elleni hazai   találkozót a máso-

dik félidőben, részben már emberhátrányban biztosította be a 

gárda. A szabadnapot követően Bajánsenyén döntetlen ered-

mény született. Az akkor még sikerként megélt döntetlen ma 

már inkább számít pontvesztésnek a bajánsenyeiek eredménye-

inek tükrében. A 8. játéknapon a Gyöngyöshermán-Szentkirály 

elleni döntetlen viszont inkább tartozik a siker kategóriába. 

Még akkor is, ha a hazai találkozón a vezetést mi szereztük 

meg.  Egy héttel később Szarvaskenden egy gól az első, egy 

gól a második félidő közepén és három ponttal gazdagodtunk. 

Ekkor már 9 forduló telt el és egyedüli veretlen csapat voltunk 

a mezőnyben. A 10. játéknapon aztán megszakadt a veretlensé-

gi széria, a nagyobb játékerőt és több játékost is felvonultató 

Nádasd otthonában fejet kellett hajtanunk. Az igazsághoz tarto-

zik, hogy ezen a találkozón éppen csak megvoltunk tizenegyen. 

Oda a veretlenség, ám semmi gond, folytatni kell a munkát. A 

Körmend VSE elleni összecsapás el lett halasztva. A 12. fordu-

SPORTHÍREK 

Rajzpályázatot hirdettek 
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lóban a Nárai ellen, ha szoros mérkőzésen is, de sikerült kikö-

szörülni a nádasdi csorbát. Ezen a mérkőzésen a csapat bebizo-

nyította, hogy van tartása, hiszen hátrányból fordítottak, majd 

az újbóli döntetlen állásnál még rá tudtak tenni egy lapáttal. A 

következő hétvégén a dobogó harmadik fokán álló Tanakajd 

vendégeként nem sikerült pontot szerezni, kárpótlásul kilencet 

rúgtunk a Viszáknak a következő, 14. fordulóban. Ez a kilenc 

jóval több lett volna, ha ellenfelünk végig játssza a mérkőzést. 

Már létszámhiányosan érkeztek, majd az első félidő végére 

„sérülések” miatt elfogytak. Csak emlékeztetőül: nem is olyan 

régen fiatal csapatunk a Rábatótafalu ellen végig játszotta a 

mérkőzést, a végeredmény 22-0-s vereség lett. A nyolc leját-

szott találkozó összesítésé: 4 győzelem, 2 döntetlen és két vere-

ség, ami 14 pontot jelent. 20 gólt szereztünk és 12-őt kaptunk. 

Jelenleg a 7. helyen áll a gárda. A két vereséget a két dobogós 

csapattal (a 2. Tanakajd és a 3. Nádasd) szemben szenvedtük 

el. A hátralévő négy mérkőzés igencsak nehéz lesz. Találko-

zunk még a listavezető Körmend VSE-vel, az előttünk az 5. és 

6. helyen álló Balogunyommal és Csákánydoroszlóval és a 

mögöttünk csak négypontnyira lévő Rábatótfaluval. Nem já-

runk messze az igazságtól, ha azt állítjuk, hogy már a pontszer-

zés is bravúr lenne. Történjen bármi, a fiatalok az elmúlt évek 

utánpótlás eredményeinek ismeretében már most megörvendez-

tettek bennünket a szereplésükkel. Minden plusz ezután már 

hab a tortán. Az elmúlt időszak eredményei: Őriszentpéter – 

Táplán 4-1, Bajánsenye – Őriszentpéter 1-1, Őriszentpéter – 

Gyöngyöshermán-Szentkirály 1-1, Szarvaskend – Őriszentpéter 

0-2, Nádasd – Őriszentpéter 5-0, Őriszentpéter – Nárai 3-2, 

Tanakajd – Őriszentpéter 2-0, Őriszentpéter – Viszák 9-0-s 

eredménynél félbeszakadt az ellenfél levonulása miatt.  

Felnőtt csapat - felemás folytatás 

Lapunk szeptemberben megjelent számában labdarúgó együtte-

sünk szereplését a 4. fordulóig tudtuk figyelemmel kísérni. A 

gárda akkor a remek rajtnak köszönhetően a 4. helyen állt, ve-

retlen volt és csak a három dobogós és százszázalékos csapat 

előzte meg. Az azóta eltelt időszakban 10 fordulót bonyolítot-

tak le a megyei másodosztály Déli csoportjában. Együttesünk 

ez alatt nyolcszor lépett pályára, egy alkalommal szabadnapo-

sak voltunk, egy mérkőzést pedig későbbi időpontra halasztot-

tunk. Az 5. játéknapon a Táplán legyőzésével folytatta jó sze-

replését a gárda. A találkozó a 88. percig simának tűnt, akkor 

azonban szépített a Táplán és ezzel visszajött a meccsbe. A 

hátralévő kevéske időben mindent egy lapra feltéve rohamoz-

tak a vendégek, ezt csapatunknak sikerült megkontrázni és ez-

zel lezárni a mérkőzést. A 6. fordulóban a szabadnapunkat töl-

töttük és akkor még úgy gondoltuk, hogy jó lesz egy kis pihenő 

az „őrségi örökrangadó”, a Bajánsenye elleni mérkőzés előtt. 

Sajnos az egy hetes kihagyás megtörte a lendületünket, és az 

ősz talán legrosszabb játékával rukkoltunk elő, amelynek ter-

mészetesen vereség lett a vége. Pedig az első fél órában úgy 

tűnt, hogy ezt a mérkőzést simán megnyerjük. Az igazsághoz 

tartozik, hogy egyéni hibák előzték meg ellenfelünk találatait. 

A következő hétvégén a harmadik helyen álló 

Gyöngyöshermán-Szentkirály ellen kellett volna kiköszörülni a 

csorbát. Nem jártunk messze a sikertől, de legalábbis a pont-

szerzéstől. Az összecsapás történetéhez tartozik, hogy kiállítás 

miatt több mint 50 percig emberhátrányban játszottunk, ám így 

is sikerült kiegyenlítenünk. Ellenfelünk a győztes találatát a 

mérkőzés utolsó percében érte el. A 9. játéknapon a hibátlan 

Szarvaskendhez utaztunk, és nem mi voltunk a találkozó esé-

lyesei. A nagyobb játékerőt képviselő szarvaskendiek gond 

nélkül tartották otthon a 3 pontot. Ez volt zsinórban a harmadik 

vereségünk, meg is kellett kondítani a vészharangot, főleg 

azért, mert az idén kimondottan jól szereplő Nádasd volt a kö-

vetkező ellenfelünk. Ráadásul az Őrségi Félmaraton futóver-

seny miatt a pályaválasztói jogot is felcseréltük, Nádasdon volt 

a meccs. A játékosok átérezték a találkozó fontosságát, és en-

nek szellemében léptek pályára. Két gyors góllal sikerült meg-

lepni a hazaiakat, és a nádasdi szépítést követően is volt vála-

szunk. A hosszabbításban szerzett második hazai találat már 

csak kozmetikázta az eredményt, megszereztük a számunkra 

fontos 3 pontot. A 11. fordulóra kisorsolt Körmend VSE elleni 

mérkőzést elhalasztottuk, mivel erre az október 23-ai ünnepi 

hosszú hétvégének azon a napján került sor, amikor több játé-

kosunknak is munkahelyi elfoglaltsága volt. A találkozót nov-

ember 17-én szombaton játsszuk majd le.  A 12. fordulóban az 

újonc Nárai nem állította nehéz feladat elé csapatunkat, maga-

biztos győzelmet arattunk.  Nem sikerült azonban a Tanakajd 

elleni kirándulásunk. Itt már az első félidőben eldőlt a mérkő-

zés, a második félidő elején szerzett szépítő találatunk megcsil-

lantotta ugyan a reményt, ám a folytatás elmaradt. A 14. játék-

napon a Viszák ellen javított a gárda. Ez a mérkőzés a kiha-

gyott büntetőkről marad meg mindenki emlékezetében. Három 

alkalommal is tizenegyest ítélt a játékvezető a számunkra, és 

első szándékból egyet sem sikerült értékesíteni. Egy alkalom-

mal a kipattanó labdát begyötörtük, a másik két büntető azon-

ban kimaradt. Szerencsére mezőnygólok tekintetében jobban 

koncentráltunk. Csak hab a tortán, hogy utánpótlás csapatunk is 

kihagyott egy tizenegyest. Lapunk zárásáig ezt a nyolc találko-

zót játszottuk le. Az eredmény felemás, a megszerezhető 24 

pontnak a felét tudtuk megszerezni. 19 gólt rúgtunk, 20-at kap-

tunk. Jelenleg a 7. helyen állunk 22 ponttal. A Körmend VSE 

ellen elhalasztott találkozón kívül még három mérkőzésünk van 

hátra. A soron következő Balogunyom elleni mérkőzés abból a 

szempontból rangadó, hogy a vendéglátóink közvetlenül mö-

göttünk állnak a táblázaton 21 ponttal. Utána a Körmend VSE 

elleni idegenbeli kirándulásnak nem mi vagyunk az esélyesei, 

ám az ugyancsak azon a hétvégén sorra kerülő Csákánydorosz-

ló elleni hazai meccset kötelező hozni. Az utolsó őszi mérkőzé-

sünket Rábatótfaluban játsszuk. Nem könnyű sorozat, a maxi-

mum 12 pont begyűjtése bravúr lenne. Kilenc pontot viszont 

lehet szerezni, ami pedig igencsak előkelő helyezést jelenten a 

táblázaton. Ne feledjük, az idén egy igen erős megyei másod-

osztályú csoport állt fel 17 csapattal.      K.gy. 
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II. Őrségi Félmaraton  

 

-Jövőre én is indulok – tett ígéretet Őr Zoltán pol-

gármester, majd mindenkinek jó versenyzést kíván-

va indította útjára a II. Őrség Félmaraton közösségi 

futóversenyt.  Több mint háromszáz futó és az őket 

kísérők hallgatták Őriszentpéter elöljárójának kö-

szöntő szavait. A polgármester beszélt még arról, 

hogy a kisváros önkormányzata már az első alka-

lommal örömmel fogadta a kezdeményezést. A 

futóverseny méltó lezárása az őrségi régió nyári és 

őszi rendezvényeinek, amelyek az idén rekordot 

döntöttek, és akárcsak a mostani futóverseny, re-

mek időjárási körülmények között zajlottak. Ahogy 

a polgármester is megfogalmazta, szikrázó napsü-

tés, kellemes hőmérséklet, friss levegő, igazi futó-

idő várta a versenyzőket a GoodFootRunning 

Egyesület által másodízben megrendezett közössé-

gi futóversenyen. Akárcsak egy évvel korábban, 

most is három távon mérhették össze tudásukat a 

futók. Félmaratont, negyed maratont és egy 

„shootrun” ötezer méteres távot kellett teljesíteni a 

futóknak. A félmaratont a tavalyi pályán futották 

Nagyrákos és Ispánk településeken is áthaladva, az 

öt kilométeres távnak az útvonalát Őriszentpéter 

szerein jelölték ki. A szervezők munkáját dicséri, 

hogy a verseny minden résztvevője ajándékot ka-

pott, a támogatók felajánlásainak köszönhetően 

pedig a győztesek és a helyezettek komoly díjazás-

ban részesültek. A rendezők, a helyi rendőrök és 

polgárőrök hathatós támogatásával az idén is profi 

módon bonyolították le az eseményt. A 23 kilomé-

tert futók abszolút mezőnyének férfi győztese Vö-

rös Dávid lett, a nőknél Domonics Linda diadal-

maskodott. Abszolút 11,5 km-es győztesek: férfi-

ak: Karsai Márton, nők: Márovics Anna. Az 5 kilo-

méteres futás férfi győztese Horváth Balázs lett, a 

nőknél Jonas Alenka nyert. A legeredményesebb 

őrségi futó megtisztelő címet Albert Attila, Ma-

gyarszombatfa polgármestere érdemelte ki, aki a 

23 km-es távon az abszolút 28. lett. Saját korosztá-

lyában az 1974-1990 között születettek mezőnyé-

ben pedig a 21. helyezést érte el. A 

negyedmaratont, 11,5 km-et futó őriszentpéteri 

Varga Sándor az abszolút mezőnyben a 6. helyen 

végzett, ám korosztályában az 1960- 1974 között 

születetteknél az első lett. A verseny egyik legfiata-

labb résztvevője Németh Ákos volt. Az őriszentpé-

teri fiatalember 5 km-es távon mérette meg magát, 

ahol az abszolút 14. lett, a férfimezőnyben pedig a 

8. helyen ért célba.       kgy.  


