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SÁRGA HÁZ FEHÉRBEN

Elkezdődött a felújítás
Nem biztos, hogy a mellékelt fotóra pillantva mindenki azonnal felismeri a helyszínt. Igen, ez a sárga ház, most egy darabig fehér fóliába öltöztetve. Szokni kell a
látványt és a felújítással járó kellemetlenséget, de megéri. Végre elkezdődött településünk jelképének, a sárga háznak a
felújítása. Nem kis idő telt el a pályázat
beadásától egészen a munkák megkezdéséig. Miután március 12-én aláírták a
kivitelezésre vonatkozó szerződést (Alsó képen), felgyorsultak az események. A felújítást a BMT Mérnök Kft. végzi. Az épület
felújítása csak az egyik - igaz a legnagyobb eleme - a Zöld város projektnek. Emellett még a sportöltözőt is rendbe teszik, szabadtéri fitnesz pályát alakítanak ki és megnövelik a zöldterületet. A sárga ház esetében az önkormányzatnak 4,3 millió forintot
még hozzá kell tenni a támogatásra nyert összeghez, mert a beruházás a műszaki tartalom csökkentése ellenére is ennyivel meghaladja a rendelkezésre álló keretet.
Kálmán György
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Megkezdődött
Állványerdő veszi körül a sárga házat Őriszentpéteren. Ez
örömteli, hiszen azt jelenti, hogy végre elkezdődött a város
jelképévé vált épület felújítása, elindult a „Zöld város” projekt.
Nem kis idő telt el az óta, mikor beadta a város önkormányzata
a megyei területfejlesztési operatív programba a pályázatot. Őr
Zoltán polgármester összegezte az eltelt időszak eredményeit:
A pályázatnak a második közbeszerzési ajánlata volt érvényes,
amelyben részajánlattételi lehetőségekkel lehetett pályázni.
Négy eleme van a „Zöld város” projektnek, legnagyobb a sárga
ház felújítása. Kisebb elemek a sportöltöző renoválás, a zöldterület növelés és a szabadtéri fitnesz park kialakítás. A négy
elem összértéke 155 millió forint. A projekt három részére a
zalaegerszegi BMT Mérnöki Kft. nyújtott be legjobb ajánlatot,
a zöldterület növelésére pedig az ivánci székhelyű Kemenes
Kert Kft. A projekt összértékét nézve 4,3 millió forint a túllépés, amelyet az önkormányzatnak kell kiegészítenie. Erre kiegészítő támogatást nem kérhetünk, mert műszaki tartalom
csökkentést hajtottunk végre. Három projektelem vonatkozásában március 12-én került sor a szerződéskötésre, miután a Magyar Államkincstár jóváhagyta a műszaki tartalom változást,
amelynek keretében elhagyásra került a vásárcsarnok építése és
az ezáltal fennmaradt forrás a sárga ház teljes értékű felújítására és a sportöltözőre renoválására vált átcsoportosíthatóvá A
szerződéskötést követően megtörtént a munkaterület átadása,
majd a kivitelező a nemzeti ünnepünk hosszú hétvégéje után
nagy lendülettel nekilátott a munkának. Nyílászárókat szedtek

munkák, ez pedig a csapadékvíz elvezetési projektjük. Ha ezt is
el tudnák indítani, akkor egyidőben közel 300 milliós fejlesztés
kivitelezése folyna településünkön.

Gólyahír
Jó ütemben folyik a sárga ház felújítása. A tető kivételével szinte már mindenhez hozzányúltak a kivitelezők. A tetőcsere azért
várat magára, mert az ott lévő gólyafészek oltalom alatt áll,
ezért ott március 15-e és augusztus 1-e közötti időszakban csak
a nemzeti park munkatársainak engedélyével és felügyelete
mellett lehet dolgozni. A madarak márciusban érkeztek vissza
és azon nyomban el is foglalták régi fészküket. A polgármesteri
hivatal tetejére a park szakembereinek útmutatása alapján alternatív megoldásként telepítettek egy új fészekrakóhelyet ám a
gólyák nem éltek a lehetőséggel és maradtak a jól bevált régi
lakhelyükön. Hogy a tetőcsere ne okozzon lemaradást, az épületben folyó munkák átütemezéséhez folyamodtak

Házunk tája

ki, válaszfalakat bontottak, felállványozták az épületet és megkezdődött a vakolat leverése. A sportöltözőnél a munkálatokat
július-augusztus hónapban végzik, ha minden jól alakul, akkor
egy hónap alatt végeznek is vele. Így ez nem zavarja a labdarúgó bajnokságot és a nagyrendezvényeket. A zöldfelület növelési projektelem esetén pedig, a kivitelező Kemenes Kert Kft. a
munkálatokat október-november hónapokban elvégzi – adott
összegzést Őr Zoltán polgármester. A történethez tartozik,
hogy a projektet az önkormányzat 2016 első félévében nyújtotta be. A támogatási értesítés 2017. december 5-én érkezett meg,
és 2018. januárjában lett aláírva a támogatási szerződés, amely
után több mint egy év telt el, mire elkezdődhettek a munkák.
Ezalatt volt egy sikertelen közbeszerzés a jelentős, közel 50
százalékos költség túllépés miatt. Egészen az elmúlt év szeptemberéig kellet várni, míg lehetőség nyílt arra, hogy műszaki
tartalmat lehet változtatni a projekteknél. Ez azonban áttervezéssel, újbóli engedélyezéssel és egyéb mással járt, ezért csúszott a beruházás. A polgármester elmondta még, hogy a másik
nagyberuházásuk, a vadászati kiállítás kivitelezése is megkezdődött. Egy tenderük van, ahol még nem kezdődtek meg a

Elszámoltak a civilek. A város önkormányzata minden évben
támogatja a településen működő civil szervezeteket és egyesületeket. A költségvetésben az erre elkülönített pénzösszegre a
civileknek pályázniuk kell. Az önkormányzatnál azt is határozatba foglalták, hogy csak az a szervezet pályázhat támogatásra, amelyeik a korábbi évről elszámolt. A 2018-as esztendő
civil elszámolásait a legutóbbi testületi ülésen nézték át a képviselők. Megállapították, hogy a Sportegyesület a 4 millió forintos, a Polgárőr Egyesület a 600 ezer forintos, az Önkéntes
Tűzoltó Egyesület a 180 ezer forintos és az Őriszentpéterért
Egyesület a 220 ezer forintos támogatásról teljes körűen elszámolt. Ezzel megnyílt a lehetőség számukra, hogy a 2019-es
évben is pályázzanak. Az önkormányzat a költségvetésében 4,5
millió forintot különített el erre a célra. Ebből 2,5 millió sportcélokra lett beállítva. A maradék 2 millió forintra lehet pályázni, de azt csak eszközbeszerzésre, működésre, illetve a civil
pályázatok önrészének a fedezésére lehet fordítani. Rendezvényeket az idei esztendőtől nem támogat az önkormányzat. A
civilek az idén elnyert pályázati összegekről 2020. január 31-ig
kötelesek elszámolni.
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Emelik a helydíjakat. A testület Ügyrendi és Társadalmi Ügyek
Bizottsága már korábban, a Pénzügyi-Műszaki és területfejlesztési Bizottság pedig nemrégiben tárgyalta azt az előterjesztést,
amely az Őrségi Vásár, a Tökfesztivál és a helyi termelői piac
helydíjainak emeléséről szólt. Mindkét bizottság támogatta az
előterjesztést. Az őrségi vásár kézműveseinek a jövőben 2000,Ft/m2/nap összeget kell fizetniük az 1500,-Ft/m2/nap helyett. A
kereskedők napi díja négyzetméterenként 3000,- Ft-ról 4000 Ft
-ra emelkedett, míg a vendéglátók 12.550 Ft-ot fizetnek a korábbi 10.000, - Ft helyett. A helydíj összege 3x16 A áram felvételét foglalja magába. A többlet áramért 3x16A-ként 4200,- Ft/
nap összegről 5000,-ft/nap összegre emelkedett. A Tökfesztivál
helydíjait annak idején folyóméterben határozták meg. Mivel
mára mindkét rendezvény tulajdonosa az önkormányzat, harmonizálták a helydíjakat, és azokat az őrségi vásáréhoz igazították. A kézművesek itt is 4000,- Ft/m2/nap díjat fizetnek, a
vendéglátóktól viszont 15.000,- Ft-ot kérnek naponta a négyzetméterekért. Nőttek a helyi termelői piac helydíjai is a tökfesztivál idején. Eddig a helyben lévő termelők 2500 forintot fizettek
naponta, az idegenek pedig 5000-et, mostantól az összeg duplájára emelkedik.

Utcabált rendeznek. A közelgő Őrségi Vásár is téma volt a
képviselők legutóbbi ülésén. Az elmúlt két esztendőben nem volt
bál a vásárkor. Utcabállal a szervezők próbálkoztak, de a régi
hagyományos, rendezvénysátorban tartott mulatságot nem rendezett senki. A vásárba érkező fiatalság ezt hiányolta. Az önkormányzat, mint rendező az idén is utcabált rendez, anyagi
feltételek hiánya miatt rendezvény sátras zenés táncos mulatság
rendezésére nem vállalkozik. Nem zárkóznak viszont el az elől,
hogy bérleti díjért helyet biztosítsanak olyan rendezvény szervezőknek, akik ezt felvállalaják. Nem egy, hanem két este is
lehet bált rendezni a vásár ideje alatt, és az elmúlt évek tapasztalata azt mutatta, hogy a rendezvény sátrat napközben is lehet
hasznosítani. Várják az érdeklődők jelentkezését a polgármesteri hivatalban.
Elektronikus ügyintézés az
Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatalban

Az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatalban az elmúlt
két évben folyamatos volt az átállás az elektronikus ügyintézésre. Ennek keretében a szerver és informatikai hálózat át lett
strukturálva, biztonságosabbá téve. Az átalakítás során fokoHelypénz a termelői piacon. Őriszentpéteren több mint hat zott figyelemmel voltunk az információbiztonságra és az adatéve működik a termelői piac. Az árusoknak eddig nem kellett védelem előírásaira.
2017-ben csatlakoztunk az országos program (ASP alkalmazásközpont) a könyvelés és adó szakrendszerben. 2018-ban az
iktatás, a kereskedelmi, ipar, hagyatékszakrendszerek kerültek
sorra.
Beállítottuk a 13 település és az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal hivatali kapuját. A honlapokon közzétettük
az elektronikus ügyintézés linkjét, melyen megelőzően a
használható adónyomtatványokat publikáltuk. Feltöltöttük
ezeket a nyomtatványokat letölthető formátumban is.
Azért, hogy a felhasználók minél könnyebben használják,
egységesen a www.oriszentpeterikoh.hu oldalra is feltöltöthelypénzt fizetni, az idén májustól viszont kell majd. Alkal- tük, az ügyeket innen is indíthatják.
manként 1000,-Ft lesz a helydíj. Az első ránézésre magasnak Az ügyindításhoz ügyfélkapura van szüksége, melyet (akinek
tűnő összeget barátságosabbá teszi, ha valaki a havi, vagy akár még nincs) a Kormányablakban ingyenesen igényelhet.
az éves bérlet konstrukciót választja. Havonta 2000,-Ft-ot kell
Cégek, vállalkozók esetében már kötelező az elektronikus
fizetni, ami alkalmanként 500,-Ft jelent, éves szinten pedig
kapcsolattartás.
12000.-Ft-ért lehet bérletet váltani, amely az 52 hetet visszaosztva a 250,- Ft-ot sem éri el. A júliusi és augusztusi szerdai Magánszemély nyilatkozhat, hogy papír alapú vagy elektroninapokat „bónusznak” tekintik, és a ritkán és csupán egyfajta kus ügyintézést választ.
kevéske áruval érkezőket további kedvezmény illeti. A termelői
Az e-mail-ban küldött üzenetek nem tekinthetők hivatalosnak
piac mellett kipakoló kézművesekre is ugyanezek a kondíciók
(hisz ellenőrizhetetlen, ki küldte), így jogkövetkezmény nem
vonatkoznak. A helyi termelői piac turisztikai látványosság is
fűződik hozzá. Hitelesített elektronikus küldeményt az e-papír
egyben. A helydíjak bevezetésétől az önkormányzatnál egyfajta
segítségével küldhetnek: https://epapir.gov.hu/
piactisztító mechanizmus beindulását remélik. Ide tartozó hír,
hogy újabb 20 pavilon bevásárlását tervezik, és pályázati finan- Kérem, hogy a cégek már a jogszabályi előírás alapján elektszírozásból nagyobb terület kerül térkövezésre, amely a piacot ronikusan, a magánszemélyeket meg bíztatom, hogy minél
előbb térjenek át az elektronikus ügyintézésre!
teszi komfortossá.
Tóth Jenő jegyző
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Kisvárosi elöljárók találkozója

daságban, mint korábban és folyamatosan nő a magyar gazdák
támogatása. A miniszterhelyettes elmondta, hogy a jövőben a
hatékonyságra kell helyezni a hangsúlyt. Nem értenek egyet a
2021-ben életbe lépő agrárprogrammal, amely csökkentené az
uniós agrártámogatást. Több mint 200 ezer aláírást gyűjtöttek,
amellyel felléphetnek a támogatás csökkentése ellen. A fórum
házigazdája V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője volt, aki azt emelte ki, hogy az Őrségben más a léptéke az
agráriumnak. Az Őrségi Nemzeti Park a legnagyobb munkáltató a régióban, ahol sok gazda 50-70 szarvasmarhát is tart. A
nemzeti parkban is magyar tarka szarvasmarhákat tartanak és a
muraközi lóállo mány revitalizálásán dolgoznak.

K.Gy.
Azok a települések, amelyek hasonló nagyságúak, hasonló gondokkal, problémákkal és megoldásra váró ügyekkel küszködnek. Rendszeresen találkozni, megbeszélni az aktualitásokat,
megosztani a tapasztalatokat, tanácsot kérni és adni - ez az
alapgondolat hozta létre hét Vas megyei kisváros rendszeres –
évente két alkalommal megtartott – összejöveteleit. Az ötezer
fő alatti vasi kisvárosok – Bük, Csepreg, Jánosháza, Őriszentpéter, Répcelak, Vasvár és Vép - vezetői legutóbb Őriszentpéteren találkoztak. Őr Zoltán a házigazda település polgármestere elmondta, hogy ilyenkor mindig aktuális, lehetőleg minden
települést érintő problémákról tanácskoznak. Most a megyei
TOP pályázatok kerültek napirendre. A polgármesterek és a
jegyzők beszámoltak az ezzel kapcsolatos tapasztalataikról. A
TOP-pályázatokkal az a baj, hogy amikor évekkel ezelőtt megítélték a településeknek a támogatást, még egészen más árak
voltak az építőiparban. Van olyan település, ahol a duplájára
emelkedtek időközben a költségek, de szinte mindenhol túllépik a megítélt keretet. Kiegészítő támogatás, vagy műszaki
tartalom csökkentése a megoldás, de még így is komoly összegeket kell hozzátenni a beruházásokhoz az önkormányzatoknak. A tanácskozáson szóba került a Magyar Falu program is.
Az ötezer fő alatti települések ide pályázhatnak. A kisvárosok
jegyzői az önkormányzati informatikai rendszerek alakulásáról
és a működés tapasztalatairól számoltak be.
K.Gy.

Negyed százada az Őrségért
Megalakulásának 25. évfordulóját ünnepelte a Hegyek Vándorai Turista Egyesület. A jeles évforduló alkalmából ünnepi közgyűlést rendeztek nemrégiben Őriszentpéteren. A civil szervezetet 1994- többek között azzal a céllal alapították, hogy védnökséget vállaljanak az Őrség és a Vendvidék felett, tevékenyen közreműködjenek a tájegység természetjáró és turisztikai
fejlesztésében és feltárásában. A Magyar Természetbarát Szövetség felkérésére, a Vas és Zala Megyei Természetbarát Bizottsággal, illetve Szövetséggel megállapodva, az egyesület

Országjáró agrárium

Farkas Sándor agrárminiszter-helyettes országjáró agrárfórumának volt az egyik állomása Őriszentpéteren, ahol a gazdákat
az agrárium hatékonyságáról és az uniós agrártervekről tájékoztatták. Az elmúlt évek gazdasági növekedéséhez jelentősen
hozzájárult az agrárium, a növénytermesztés és az állattenyésztés. Ma már több mint 25 ezerrel többen dolgoznak a mezőgaz-

látja el az Őrség és Vendvidék turista-útjelzéseinek technikai
felügyeletét, jelzések felújításának, valamint új turistautak kijelölésének természetjáró felügyeletét, koordinációját. Mintegy
500 kilométer hosszúságú turistaút karbantartását végzik mintaterületnek szánva. Az évek során több őrségi szervezettel, településsel, egyesülettel alakítottak ki gyümölcsöző kapcsolatot.
Ezek közé tartoznak többek között: az Őrségi Nemzeti Park
Igazgatósága, Hodos Község Önkormányzata (SLO), Hodos
Község Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség Tanácsa és
Őriszentpéter Város Önkormányzata. Őr Zoltán, Őriszentpéter
polgármestere elmondta, hogy az egyesülettel több területen is
szoros munkakapcsolatot alakított ki a város önkormányzata.
Amellett, hogy ők felügyelik az őrségi turistautakat, az egyesület készítette azokat az útbaigazító táblákat és szertérképeket,
amelyek nemrégiben kerültek kihelyezésre a városban. Az Őrségi Vásárkor megrendezésre kerülő Őrség-Gorickó gyalogos
és kerékpáros túrák lebonyolítását, szervezését ugyancsak az
egyesület végzi 1996 óta. A Hegyek Vándorai Turista Egyesület által végzett tevékenységet a polgármester ajándékkal és
oklevéllel ismerte el. Elmondta, hogy bár nem helyi civil szervezet, rájuk mindig lehetett és lehet számítani.
K.Gy.
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A Hegyek Vándorai Turista Egyesületről
Egyesületünket 1994-ben – többek között – azzal a céllal alapítottuk meg, hogy védnökséget vállalva az Őrség és Vendvidék
felett, tevékenyen közreműködünk a tájegység természetjáró,
turisztikai feltárásában és fejlesztésében. Ezen elhatározásunkat
alapszabályunkban is rögzítettük. A Magyar Természetbarát
Szövetség felkérésére, a Vas és Zala Megyei Természetbarát
Bizottsággal, illetve Szövetséggel megállapodva, egyesületünk
látja el az Őrség és Vendvidék turista-útjelzéseinek technikai
felügyeletét, jelzések felújításának, valamint új turistautak kijelölésének természetjáró felügyeletét, koordinációját.
Egyesületünk 1994-től folyamatosan, minden évben három
alkalommal szervezett technikai tábor keretében, hosszú távú
tervek alapján végzi a tájegység mintegy 500 km hosszúságú
turistaút-hálózatának karbantartását. Nem titkoljuk, mintaterületnek szánva.
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érdekében.
1998-ban egyesületünk tagjai (Pálmai - Sztancsik) részt vettek a B.K.L. kiadó által megjelentetett Őrség-Vendvidék természetjáró kalauz megírásában és elkészítésében.
2003-ban egyesületünk kiadásában jelent meg az Őrség –
Vendvidék turistakalauz, melynek tartalmát gyakorló természetjárók írták, többségében tagjaink.
2001-ben aktívan segítettük – elsősorban – Vas megye területén, az Európai Gyalogtúra Szövetség égisze alatt, de az MTSZ
szervezésében magvalósult, hazánkon áthaladó „Eurorando
2001” gyalogos stafétát.
Elhunyt turistatársaink emlékére 2006-ban kopjafát állítottunk Nemesmedvesen.
2011-ben szintén aktívan közreműködtünk az „50 éves az
Országos Kéktúra” vándorlás lebonyolításában.
2012-ben a „Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra vándorlás” Zalalövő – Ivánc közötti szakaszán a házigazda szerepét
töltöttük be és a túravezetést is mi vállaltuk.
Ugyancsak 2012-ben elindítottuk a „Geodéziai tornyok Magyarországon” túramozgalmat.
2017-ben átvettük és újraindítottuk a nagysikerű, de mára
már feledésbe merült „Vértesi Tájjáró” jelvényszerző túramozgalmat.
Egyesületünk átlag létszáma jelenleg 40 fő körül mozog,
azonban volt olyan év, amikor 160 tagot számláltunk. Túravezetőink száma 14. Tagjaink közül többen rendelkeznek a természetjáró minősítés legmagasabb fokozatával is.

Minden évben féléves túratervek alapján bonyolítjuk rendezvényeinket, gyakorlatilag mindegyik hétvégére esik egy-egy
Az eltelt évek során kiváló munkakapcsolat alakult ki több túra. Tagjaink rendszeresen résztvesznek különböző teljesíthelyi önkormányzattal, a mára már megszűnt Őrségi Baráti Kör ménytúrákon és természetjáró tájékozódási versenyeken, általá-rel, és az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságának munkatársai- ban jó eredménnyel.
val. Együttműködési megállapodást kötöttünk Őriszentpéter
Város Önkormányzatával, Az Őrség-Vendvidék Naturpark A 2004, 2009, 2014-es jubileumi években rendeztük meg a
Egyesülettel, Hodos Község Önkormányzatával (Szlovénia), „Túrázz és ünnepelj velünk!” hatfordulós túrasorozatot, ameHodos Község Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség Taná- lyeken az ország számos vidékéről voltak résztvevők.
csával, a Zsil-völgyi Havasi Gyopár Hegyi Klubbal (Románia), Az eltelt 25 esztendőben külföldön is túráztunk: többek köaz Osztrák Turistaklub-bal és a Bp.XVIII.ker. Kandó Téri Álta- zött Ausztriában, Szlovéniában, Szlovákiában, Csehországban,
lános Iskolával.
Romániában, Franciaországban, Skóciában, Írországban, Skan1994-től egyesületünk hozzáértő tagjai helyszínelték a Ma- dináviában és a Benelux államokban.
gyar Természetbarát Szövetség kiadásában megjelent valam- Néhány túravezetőnk több évtizedig tagja volt a Magyar Terennyi turistatérképet (Őrség-Vendvidék, Gödöllői-dombság, mészetbarát/Természetjáró Szövetség Gyalogtúra BizottságáKemeneshát – Marcal-medence, Zalai-dombság kelet).
nak, és többen rendszeresen közreműködtek különböző túraveAz őriszentpéteri önkormányzattal kialakított jó munkakap- zetői tanfolyamokon, vizsgákon.
csolat következtében 1996 óta az Őrségi Vásár egyik rendezvényeként bonyolítjuk le a szlovéniába is átmenő Őrség-Goričko Terveink az előttünk álló időszakban: idén ismét megrendezgyalogos és kerékpáros túrákat, a szlovéniai Hodos Község zük a hatfordulós „Túrázz és ünnepelj velünk!” túrasorozatot;
Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösségével közösen. (A ke- júniusban kettő hétig, majd augusztusban egy hétig ismét turistautakat újítunk fel az Őrségi Nemzeti Parkban; június végén
rékpáros túra időközben megszűnt.)
22. alkalommal rendezzük meg az „Őrség-Goričko” magyar1997-ben készült el a Szent Imre Vándorút, melynek útvonala szlovén gyalogtúrát.
az egykori vasfüggöny mögötti területen, Szentgotthárd - Nemesmedves - Horvátnádalja között, 39 km hosszan vezet. Az Jubileumi évünk okán ismét beindítottunk egy új jelvényszerútvonal első nyílt bejárásán 1997 november 2-án Nemesmedve- ző túramozgalmat, „Őrségi kis tavak” elnevezéssel, így már öt
sen forrást kereszteltünk, melynek emlékére réztáblát helyez- túramozgalom működtetésével büszkélkedhetünk.
tünk el a forrásházon. Az útvonalat jelvényszerző túraként mű- Az idén talán anyagi lehetőségeink is úgy alakulnak, hogy
ködtetjük.
megjelentethetjük az Őrség-Vendvidék turistakalauzunk másoPálmai Vencel elnök
1999-ben indítottuk be az Őrvidék Turistája jelvényszerző dik, javított kiadását.
túramozgalmat, az Őrségi Nemzeti Park jobb megismerése
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zó eseménye, nemzeti identitásunk egyik alapköve. – A szabadságharcot vérbe folytották, ám mégis győztek a vértanúk, mert
Hagyományos formában és a már jól ismert koreográfia szerint fegyvereik az önzetlenség, a nagylelkűség és az önfeláldozás
köszöntöttük Nemzeti ünnepünket, március 15-ét. Az emléke- voltak. Ezzel kivívták a hazafiúi szeretet diadalát. Kiállásukkal

Megemlékezés nemzeti ünnepünkön

zés rendezvényei két napon át tartottak. Az első ünneplők ismét
az óvodások voltak, akik március 14-én felkeresték a város új helyzetbe hozták Magyarországot, megkezdődhetett a polgáközpontjában lévő emlékművet és ott versekkel és dalokkal ri átalakulás és a modernizáció- mondta még egyebek mellett a
emlékeztek, majd elhelyezték a saját maguk által készített zász- szónok. A megemlékezést követően koszorúzásra került sor.
Az ünnep napján délelőtt ünnepi Istentisztelet volt a református
templomban, délután pedig az Anima Musicae kamarazenekar
adott nagyszerű koncertet a művelődési házban.
K.Gy.

Határtalanul

lócskákat és kokárdákat. Kora délután a másik oktatási intézmény növendékei, az iskolások emlékeztek. A városi ünnepségre a művelődési házban került sor. Az általános iskola negyedik osztályos tanulói adtak színvonalas műsort, majd fellépett az iskolai énekkar is. Az ünnepség szónoka Major Lehel

református lelkész volt. – Az ünnep kínálja az alkalmat arra,
hogy nemzeti tudatunk és összetartozásunk erősödjék – kezdte
ünnepi beszédét a tiszteletes, majd a forradalom és szabadságharc egyes szereplőinek a szerepvállalását méltatta. A forradalom és a szabadságharc hazánk újkori történetének meghatáro-

Az Őriszentpéteri Általános Iskola a tavalyi évben is sikeresen
pályázott a HATÁRTALANUL! proramban, így április elején
az állami támogatásnak köszönhetően 34 hetedik évfolyamos
tanuló és 3 kísérő pedagógus vehetett részt egy négy napos
felvidéki tanulmányi kiránduláson. Ennek célja, hogy a diákok
eljussanak egy szomszédos ország magyarlakta területeire. Kiss
János idegenvezetőnek köszönhetően rengeteg információhoz
jutottak a gyerekek. Komáromtól Rimaszombatig, Lőcsétól
Tátralomnicig, Iglótól Besztercebányáig bebarangolták hazánk
északi szomszédját. Krasznahorka és Kékkő vára, a Betléri
vadászkastély, a Szepesi vár és a Gombaszögi-cseppkőbarlang
is nagy hatással volt rájuk. A rozsnyói Fábry Zoltán Alapiskolában megismerkedhettek külhoni diáktársaikkal, valamint az
ottani tanítási rendszerrel, majd ők is bemutatták lakóhelyüket
és iskolájukat a gyerekeknek. A tanulók csodálatos emlékekkel
és élményekkel gazdagodva tértek haza erről a felejthetetlen
kirándulásról.
Rigó Veronika osztályfőnök
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Húsvét
Az Őrségi nyúl várta a húsvéti látogatókat
Akárcsak a korábbi években, az idén is húsvéti díszbe öltözött
településünk központja az ünnepek előtt. Húsvéti nyulak, tavaszi virágok, hímes tojások jelezték a kereszténység legnagyobb
ünnepének közeledtét. Miután nagypéntek is ünneppé vált,

délután megtartott rendezvény keretein belül kézművesvásárt is
rendeztek, amelyen húsvéti disztárgyakat és apró ajándékokat
is kínáltak. Természetesen nem maradhatott el az ilyenkor szokásos tojásfestés sem. Körmendiné Tarrósy Piroska segítségével főleg a kislányok körében volt népszerű ez a foglalatosság,
amelyen még az irókázás fortélyaival is megismerkedhettek.
Volt még arcfestés és csillámtetoválás is, amelyet a helyi csanégynapos lett a húsvéti hosszú hétvége, amely remek alkalom ládsegítő szolgálat munkatársai irányítottak. A sok program
családi kirándulásra, pihenésre. Ezeken a napokon különösen
sokan keresték fel az őrségi régiót és töltötték itt az ünnepeket.
Az Őrség számtalan látványosságán kívül programokat is kínáltak az idelátogatóknak. Őriszentpéteren április 20-án a helyi
termelői piac várta a helybéliek mellett a turistákat is. A régióra
jellemző helyi termékek tucatjával várták a vásárlókat az őstermelők. A termelői piac autentikus kínálatával igazi turista
látványosággá nőtte ki magát. A művelődési házban is készültek a húsvétra és nagypénteken színes programot kínáltak. Az
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságának szervezésében Szalafőn
Pityerszeri húsvétvárót tartottak nagyszombaton. Az ünnepnapokon benépesültek a turista utak és a nemzeti park tanösvényei,
és kerékpáros útvonalai.

Húsvéti családi nap
közül a legnagyobb népszerűségnek a nyuszis ugrálóvár bizoNagyon jó volt látni, hogy milyen sokan voltak kíváncsiak a
nyult. A vidám gyereksereg a művelődési ház udvarán elrejtett
Művelődési Ház és Városi Könyvtár által szervezett Családi
100 db csokinyuszit rekord rövidségű idő alatt találta meg. A
Napra, amelynek az apropója a húsvét volt. A nagypénteken
színpadon felléptek az őriszentpéteri rock and roll tánccsoport
tagjai, majd interaktív zenés műsor szórakoztatta a legkisebbeket. Színházi előadással ért véget a délutáni program, ahol az
őriszentpéteri Tritikálé Társulat adott elő egy színdarabot. A
kora esti Workshop-ra a szülőket várták, amelyen a téma a Kiegyensúlyozott család volt. A beszélgetést, amely arról szólt,
hogy hogyan találjuk meg a helyünket a család rendszerében,
Major Tímea, a Család és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa
vezette. A látványos és gazdag programmal megtöltött családi
napnak nagy sikere volt Őriszentpéteren.
K.Gy.
Lapunk következő száma július hónapban jelenik meg.

8

Őri Hírek
Ság-hegyre kirándultak a nagycsoportosok

Itt a tavasz, felgyorsult az élet a természetben és a Katica Óvodában is. Mint minden évben, most is programok, élmények
sokasága következett, és következik el a nevelési év végéig.
Először is áprilisban a nyuszi érkezett intézményünkbe, kis
édességet, meglepetéseket hozva a gyermekeknek. Nagy volt a
keresgélés, kutatás udvaron, csoportban. A gyerekek is készültek, festettek, varrtak, nyuszikat - csirkéket készítettek, és vitték haza nagyon büszkén. A tavaszi szünetet követően a nagycsoportosok kirándulni indultak. A Ság-hegyet látogatták meg,
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négy óvónénivel, és két dadusnénivel fog működni. A
bölcsiben két gondozónéni, és egy dadusnéni fog dolgozni. A
beíratás már ennek jegyében zajlott, amit a szülőkkel is egyeztettünk. A nyári leállása az intézménynek a szokásos augusztus
hónapban lesz. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően az ügyeleti
óvoda a Pankaszi Óvoda. Reményeink szerint a nyári időszakban ki tudjuk alakítani majd a bölcsődei udvarrészt, és talán a
tetőnk is kijavításra kerülhet majd. Az utolsó csoportszobát,
öltözőt is felparkettázzuk, és megfelelővé tesszük az új kis lakók fogadásárára. Hosszú, mozgalmas éven vagyunk túl, ami
meg hátra van, azt áthatja majd a vidámság, az öröm, és a meghatottság. Megragadva az alkalmat, köszönetet szeretnék mondani minden segítőnknek, szülőknek, a szülők munkaközösségének, alapítványnak, fenntartónak, akik bármiben segíttették
munkánkat, hozzájárultak rendezvényeink sikeréhez. A nyárra
jó szórakozást, pihenést, feltöltődést kívánok minden kisgyermeknek, dolgozónak, szülőnek:
Ió - ció - áció
Megjött a vakáció!

jártak a Vulkán parkban, a Ság-hegyi múzeumban. Nagyon jó
hangulatú, vidám napot töltöttek el együtt. Megtörtént a beíratás is az intézménybe, amit az idén is az ismerkedő-nap nyitott.
Mindig örülünk annak, hogy a szülők, gyerekek kíváncsiak az
ovira, és megtisztelnek minket azzal, hogy eljönnek hozzánk.
Következő programunk májusban az anyák napi megemlékezés, ahol kis műsorral, meglepetésekkel köszöntjük az anyukákat, nagymamákat. És mi vár még ránk? Az dolgozók kirándulását május 17-re tervezzük, ahol egy kicsit mi is kikapcsolódunk, erőt gyűjtve az utolsó, év végi hajrá előtt. A gyermeknapot május 24-én tartjuk. Az elképzelések szerint lesz tűzoltóautó, kis előadás, ügyességi versenyek. Lesz jégkrém, finom enniés innivaló. A szülői munkaközösség, és az alapítvány jóvoltából pedig az udvari játékeszközeinket frissítjük, újítjuk fel. A
terveink szerint a gyermekek homokozójátékokat, labdákat,
biciklit-rollert kapnak majd, és új padok is kerülnek az udvarunkra. A nagycsoportos, búcsúzó gyermekeink este visszatérnek majd az oviba, ugyanis számukra a nagyon várt itt alvós
bulit is ezen a napon tartjuk. Igazi „buliban” lesz részük. A
nagyok ellátogatnak az iskolába, majd ezt követően június 1-én
elbúcsúznak, elköszönnek az óvodától is. Ezzel zárnánk a 2018
-19-es nevelési évet.
A nyár folyamán (aminek előkészületei már most is zajlanak)
szerkezeti átalakítást végzünk intézményünkben. A fenntartóval alaposan átgondolva 2019. szeptember 01-től megnyitja
kapuit nálunk is a mini bölcsőde. Így intézményünk többcélú
intézmény lesz. Óvodánk kétcsoportossá válik, a továbbiakban

Erdő pengeti a lantot,
Mező fújja a tilinkót,
Ritmust csilingel a patak,
Szolmizálnak a madarak:
Trillát költ a fülemüle,
Benne dobog szíve, lelke,
Kakukk szólót énekel,
Fecskepáros csivitel,
Rigó füttyent, gyere már,
E sok csoda téged vár!
Babosné Hajós Marietta Tünde

Hulladékudvarba látogattak
A tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért Egyesület környezetvédelmi projektjének elemeként az Őriszentpéteri Általános
Iskola három osztálya kirándulást tett a zalaegerszegi hulladéklerakóba és hasznosítóba. Itt a fiatalok megismerhették a hulladékfeldolgozás technológiáját. A projekt keretén belül az egyesület az előző héten eljuttatta az őriszentpéteri iskolába a
Kukasuli kiállítást, amelyet nagy érdeklődéssel fogadtak a gyerekek. Töhötöm, a kiállítás teknőse ismertette meg az előadáson résztvevő három osztállyal a hulladékfajtákat és a szelektív
gyűjtés fortélyait. A tanulók a legmegdöbbentőbbnek azokat a
képeket tartották, amelyek a műanyaghálókba gabalyodott tengeri állatok voltak láthatók.
K.gy.
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Az Őrállók tavasza
A szeszélyes májusi időjárás, a meglepően hideg napok ellenére már a nyárra készülnek az Őrállók Alapítványnál. Ennek a
csalhatatlan jele, hogy közzétették az idei nyári táboraik időpontjait, programját és minden egyebet, amelyet azokról tudni

lis 13-án az Őrállók Húsvétváró Délutánján került sor sok
egyéb más ünnepváró program mellett. A rajzpályázattal kapcsolatos érdekesség, hogy Erdélyből, a kelementelki óvodából
már évek óta kapnak rajzokat az Őrállók a pályázataikra, pedig
személyesen nem is ismerik egymást. A rajzpályázatot követően napjainkban sem tétlenkednek az alapítvány aktivistái. Osztályokat, csoportokat fogadnak, akik számára komplett őrségi
programokat nyújtanak a kézműves bemutatóktól kezdve a
túrákon át, egészen a régió látnivalóinak a bemutatásáig. Megkezdődött a nyári katonai táborok önkéntes segítőinek a kiválogatása. Ez fontos dolog, mivel komoly fizikai követelmény
szinteket kell teljesíteni, mert csak így lehet példát mutatni a
gyerekeknek. Vitézlő oskolájukkal több meghívásuk is van az
ország különböző területeire. Ezeken íjászatot, szablyavívást,
ostorhasználatot és számos régi harci eszköz használatát mutatják be. A Kerékpáros és Terepfutó fesztiválon is találkozhatunk
velük. Az alapítvány birtokában lévő siskaszeri Öreg Portát fel
szeretnék újítani. Nem kis feladat lesz az 1700-as években épített épület eredeti formájában történő helyreállítása. Ehhez segítséget is várnak. A gyerekfoglalkozások mellett a felnőttek
számára személyiségfejlesztő programokat rendeznek és elkezdődött a férfiak számára az Alfa tábor szervezése.

Rajzpályázat eredmények
Óvodás kategóriában: I. Polotca Tímea Ibolya (Erdély)
kell. De nemcsak a nyár lesz eseményekben gazdag, az év eddig eltelt részében is több ízben hallattak magukról az Őrállók.
Már hatodik alkalommal csatlakoztak a 25 órás Szépirodalmi
Ünnephez, a Wass Albert Felolvasó Maratonhoz. A mai virtuális világban kézbe venni egy könyvet, felolvasni, beszélgetni,
élő szóval támogatni egymást, ez az egyik legnagyobb kincs. A
25 óra alatt nagyon sok ismerős csatlakozott hozzájuk, új isme-

II. Gábor Erzsébet (Erdély) III. Balázs Ádám (Erdély)
alsós kategóriában Bajánsenyén: I. Török Víta, II. Tóth Gergő,
III. Káldi Mózes
alsós kategóriában Őriben: I. Batha Elizabet, II. Sipos Jázmin,
III. Szabó Fanni, Tornyos Jázmin
Különdíj: Gaál Emese
felsős kategóriában:
Kiemelt első helyezett: Kovács Boglárka (Szentgotthárd)
I. Szennai Marietta, II. Bertha Luca, III. Mátyás Dorina
Kézműves és katonai NAPKÖZIS tábor: 2019. július 8-12.,
Szalafő, Pityerszer, ára: 25 900 FT, előleg 10 000 Ft, melyet
a jelentkezéskor kell befizetni.
Kézműves és katonai BENTLAKÁSOS tábor: 2019. július
29-augusztus 2., Őriszentpéter, Keserűszer, ára: 47 900 Ft,
előleg 20 000 Ft, melyet a jelentkezéskor kell befizetni.
Katonai JURTA tábor: augusztus 9-14., Márokföld, ára:
65 880 Ft, előleg: 25 880 Ft, melyet a jelentkezéskor kell
befizetni.
Minden fontos információ a honlapunkon: www.orallok.hu

retségek köttettek, amelyek gyümölcsözőek a közösség számára. A felolvasás célja volt egyebek mellett: megőrizni a magyar
szót, emlékezni hazánk nagyjaira. A szépirodalmi kirándulást
követően a képzőművészet felé fordulva a húsvét közeledtével
óvodások, alsó- és felső tagozatos iskolások számára hirdetett
rajzpályázatot az alapítvány. A kisebbeknek „Meglocsollak,
illatozzál” címmel azt kellett megörökíteniük, hogy milyen
húsvéti népszokásokat ismernek, a felsősök számára kiírt pályázat az „Áldott húsvét alkonyán ünnepeljünk hálával” címet
viselte. A húsvét kapcsán a piros tojás, a locsolkodás jut az
eszünkbe. A rajzpályázatot kiírók most azt kérték a felsős gyerekektől, hogy vonatkoztassanak el ezektől és azt jelenítsék
meg az alkotásaikon, amit a húsvét valójában jelent a számukra. Az eredményhirdetésre és a versenyművek kiállítására ápri-
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java, a művészetből a magva, nyitott porták, nyíltszívű emberek, értelmes szórakozás, miegymás…” A „természetből a
A nemrégiben megtartott zalaegerszegi Omega koncertet köve- javát” most az augusztus 17-i szabadtéri Omega koncerten
tően jegyezte meg Sülyi Péter, – a legendás zenekar „hatodik”
tagja, számos nagyszerű nóta szövegírója – hogy egy lépéssel
közelebb kerültünk az őriszentpéteri Omega koncerthez. Mint
már korábban olvashattak róla, nagy fába vágta a fejszéjét az
őrségi Hétrétország Köztivál szervező gárdája. A Sülyi Péter
által vezetett csapat az idén egy nagy szabadtéri koncerttel kíván emléket állítani az ötven évvel ezelőtti, az Egyesült Államokbeli Woodstocki fesztiválnak. Az eseményen az Omega
együttes lép fel. Az időpont: 2019. augusztus 17. 20:30 óra. A
helyszínről a Hétrétország programjában annyit olvashatnak,
hogy a „Hét Rét” egyike. És ez így is van! Sülyi Péter elmondta, hogy kellő alaposággal vizsgálták meg a leendő helyszíneket. – A mi esetünkben az időjárás kockázati tényező. Az egyes
számú helyszín, amelyet az együttes technikai vezetőjével és a
Művészetek Völgye főrendezőjével megnéztünk, az egy csodálatos rét a műemlék templom árnyékában, ám esős idő esetén
ennek a nagybeépítése nem megoldható. A másik helyszín, megtapasztalhatják. A „művészet magva” a Malom udvarban
amelyet az Őrségi Nemzeti Park ajánlott, viszont praktikus. és a Pajtaszínházban várja az érdeklődőket. Napközben mintSaját területüket kínálták, könnyen megközelíthető és még a egy ötven nyitott portán a „nyíltszívű emberekkel” lehet találparkolási gondokon is enyhít. Ide rosszabb időjárási körülmé- kozni.
K.Gy.
nyek között is eljuttatható a koncerthez szükséges technika.
Külön köszönet a park munkatársainak és dr. Markovics Tibor
Élénk a forgalom
igazgatónak, hogy a kezdetektől segítőkészen állnak a rendezvény mellé. Tehát a legcsodálatosabb és a legpraktikusabb he- A tavasz csalhatatlan jele, hogy megélénkült a forgalom a terlyek között választhatunk, amelyek légvonalban cirka 500 mé- melői piacon. Az idén lesz hét éve, hogy kinyitotta a kapuit, a
ter távolságra vannak egymástól. A végső szót az időjárás fogja népszerűsége azóta folyamatosan nő. Az önkormányzat helyi
kimondani, a lényeg, hogy vagy nagyon szép helyen, vagy na- adottságokra és lakossági igényekre alapozva hozta létre a piagyon jó helyen lesz a rendezvény – mondta Sülyi Péter és hozzátette, hogy augusztus 10-e után fognak dönteni. Az sem
mindegy, hogy mekkora cuccal érkezik a zenekar és vizsgálják
még azt is, hogy minden show-elemre szükség van-e. Még egy
tapasztalt kamionossal is elemezték a koncert helyszínnek megközelíthetőségének a lehetőségét. A Hétrétország idei programjának markáns részét adja a woodstocki megemlékezés. Filmmel, dokumentumokkal, elemző előadásokkal – de első sorban
zenével, olyan előadók részvételével, akik hitelesen képviselik
a kort és üzenetét. A szabadtéri helyszínen az Omega előtt fellép a Hobo Blues Band, és az eredeti "woodstockot-járt" legénység (Crosby, Stills, Nash & Young) képviseletében a ma-

Egy lépéssel közelebb

cot, amely a várakozáson felül teljesített. A vásározók számával arányosan nőtt az árukínálat is az évek alatt. A tervekben a
téli nyitvatartás ugyan nem szerepelt, de már az első időszaktól
kezdve a legbátrabbak télen is folyamatosan kínálták a portékáikat. Igy aztán itt nem lehet tavaszi piac nyitásról beszélni, hiszen folyamatosan várták a vendégeket. A szezon azonban,
mint általában minden évben, húsvétkor indult. A négynapos
hosszú hétvégén telt ház volt az őrségi régióban. A piac a szolgáltatásai mellett turisztikai attrakció is, így nem csoda, hogy
nagyszombaton ez is telt házzal működött. Aki a hagyományos
húsvéti ünnepi menühöz itt válogatott, nem csalódott. Lassan
már a konyhakertekben termesztett növények is a pultokra kerülnek.
K.Gy.
gyar Neil Young Sétány. A Malom udvarban és a Pajtaszínházban a Köztivál tíz napja alatt találkozhatnak a vendégek az Ivan
& The Parazol a vendég Tátrai Tiborral, Kiss Tibi Aranyakkordja, Anna and the Barbies, Kollár-Klemencz László és a
Kistehén, Vedres Csaba, a Syrius Legacy együttesekkel. Az
idén augusztusban 18. alkalommal rendezik meg a Hétrétország
Köztivált, amelynek a mottója még mindig: „a természetből a

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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Projektzáró

Hamarosan futófesztivál

A kedvezőtlen időjárás miatt már kétszer kellett elhalasztani a
határon átnyúló szlovén-magyar Interreg-Escape pályázat
zárórendezvényét. Legújabb időpont: 2019. május 25-én szombat. A programok délután 16 órától kezdődnek. A projekt keretében valósult meg a parkerdő rehabilitációja és ennek eredményeképpen kerültek kihelyezésre a turistákat segítő információs
táblák és szertérképek a város területén. A támogatásból még
futotta turisztikai kiadványokra, és egy őriszentpéteri képes
könyv megjelentetésére. A projektzáró szerves része lesz az a
kerékpártúra, amelyet az Őrségi Kerékpáros és Természetbarát
Egyesület szervez. Délután a résztvevők több állomásból álló
szertúrán vehetnek részt, melynek a célállomása a megújult
parkerdő lesz. A „gasztronómiai utazóknak” olyan őrségi portákat és őstermelőket kell felkeresniük kerékpárral, ahol a régióra
jellemző terméket állítanak elő. Ezekből a termékekből vásárolnak és azt hozzák magukkal a rendezvényre. A parkerdőben az
este folyamán tábortüzet raknak, és emellett „tűzváltó” elnevezéssel ügyességi játékokban mérik össze tudásukat. A projektzáró vacsorával és zenés táncos mulatsággal ér véget. A rendezvény házigazdája az őriszentpéteri önkormányzat. K.Gy.

Sport, kikapcsolódás, családias légkör, finom falatok és a
háborítatlan őrségi erdők – ez adja az Őrségi Kerékpáros és
Terepfutó Fesztivál egyedülálló esszenciáját :)

Gyenge tavaszi teljesítmény
Labdarúgó csapatunk nem tudta folytatni az őszi jó szereplését.
Régen látott gyenge tavaszt produkált eddig a gárda. A lejátszott 12 mérkőzés megszerezhető 36 pontjából mindössze 6-ot
sikerült begyűjteni. Ezt is mindjárt a szezon első öt meccsén,
mert az április 6-ai szabadnapot követően már nem termett babér együttesünknek. Márciusi lapszámunkban két mérkőzésről
beszámoltunk, akkor még egy vereség és egy győzelemmel a
birtokunkban bizakodóak voltunk. Az óta lejátszott 10 mérkőzésből viszont csak három döntetlenre, így 3 árva pontocskára
futotta. Ami talán még ennél is szomorúbb, hogy mindössze 12
gólt rúgtunk ezen a kilenc mérkőzésen, miközben 50-et (!) kaptunk. Az őszi hatodik helyről a tizedikre estünk vissza. Az igazsághoz tartozik, hogy sérülések sokasága, és eltiltások
súlytották a csapatot. Sokan munkahelyi elfoglaltság miatt is
hiányoztak. Ennél azonban mindenképpen több kell. A hátralévő négy játéknapon három olyan ellenfelünk is lesz, akik ellen
még „ezer sebből vérezve” is mi vagyunk az esélyesek, a másik
két találkozón pedig jó lenne felforgatni a papírformát. Ha ez
sikerülne, akkor a mostani rossz sorozat ellenére sem kellene
szégyenkezni, hiszen az átalakított másodosztály lényegesen
erősebb a korábbinál, itt erős középcsapatnak lenni mindenképpen dicséretes. Örömteli, hogy utánpótlás gárdánk a várakozáson felül szerepel. A 12 mérkőzésen 19 pontot gyűjtöttek, több
gólt rúgtak, mint amennyit kaptak (33-28) és minden találkozón betaláltak azellenfelek hálójába. A jobb játékerőt képviselő
csapatok dolgát megnehezítették, ahol esélyesnek bizonyultak,
ott hozták a papírformát. Jelenleg a 8. helyen állnak 45 ponttal.
Hátralévő találkozóikon növelhetik pontjaik számát, akár még
az ötven pontot is elérhetik. Az pedig a duplája lenne annak,
mint amit az előző bajnokságban elértek.
K.Gy.

Tisztújítás a lánglovagoknál
Lapunk márciusi számában beszámoltunk arról, hogy 60 éves
önkéntes tűzoltói munka után leköszönt posztjáról Zsigovits
Józsefné az Őriszentpéteri Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke.
Az egyesületi tisztújítást követően az új elnök Siska Barnabás
parancsnok lett. A parancsnoki teendőket a jövőben Könye
Gábor látja el. Az egyesület titkára Papp László József.

Sportkihívásokkal teli, családbarát programnak ígérkezik a II.
Őrségi Kerékpáros és Terepfutó Fesztivál, amelyet idén második alkalommal rendeznek meg május 18–án és 19-én, Őriszentpéteren. Amíg a szülők sportolnak, addig a gyerekeket
egész napos játszóházzal, kézműves workshop-okkal, meseolvasással, kavicsfestéssel, arcfestéssel és számos izgalmas játékkal várják a szervezők. A tavalyihoz képest kibővülnek a gyerekfutamok is: szombaton 400 m-es, 800 m-es és 3 km-es futótávokon, vasárnap pedig közel 5 km-es kerékpáros távon tehetik magukat próbára a 14 év alatti résztvevők.
Idén még nagyobb hangsúlyt kap a gasztronómia a rendezvényen: mindkét nap helyi termelők kínálják portékáikat és finomságaikat a rendezvényközpontban, a frissítő bázison hidegen sajtolt, őrségi olajokat tunkolhatnak a résztvevők, akiket
mindkét nap tájjellegű egytálétel finomsággal is vendégül látnak a szervezők.
A rendezvényen a környezettudatos szemlélet jegyében számos
öko megoldással találkozhatunk: a rendezők csapvízzel kínálják az indulókat, bíztatják versenyzőiket a saját kulacs használatára és újratöltésre, és az étkezések során is újrahasznosítható
tányérokat, poharakat és evőeszközöket biztosítanak.
Idén az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságával összefogva ismeretterjesztő előadásokkal várják a látogatókat, emellett kerékpáros túrák indulnak a rendezvényközpontból Pityerszerre, a Lepkekalandra, amelyhez kerékpárokat is biztosítanak a szervezők.
Mindemellett a rendezvény szombaton összekapcsolódik a Vas
Megyei Mentők Napjával, amelynek keretében a látogatók
megtekinthetnek egy mentéstechnikai bemutatót is.
A verseny útvonalak idén is rengeteg kihívást és szépséget tartogatnak: a futó útvonalak (8, 15 és 24 km) hamisítatlan őrségi
terepen haladnak: a 24 km-es táv egészen a csodaszép szlovénmagyar határsávig kalauzolja el a versenyzőket, miközben gyönyörködhetnek az őrségi erdők és a Zala folyó medrét övező
gyönyörű növényvilágban. A kerékpáros útvonalak (35, 66 és
93 km) különböző területeit mutatják be az Őrségnek, Szlovén
Rábavidéknek, melyek közül a 93 km-es, leghosszabb táv körülbelül 35 km-en keresztül Szlovéniában, Gorickoban is halad.
A kerékpáros távok országúton haladnak, és kiváló lehetőségeket nyújtanak a sportolni és kikapcsolódni vágyó családoknak
és a teljesítményorientált kerékpárosoknak is.
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