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ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA

Átléptük a startvonalat!
2019. szeptember 2-án reggel tanulók, tanárok, szülők megjelentek az iskola udvarán. Úgy fogalmaztam akkor, hogy mindenki felsorakozott a rajtvonalhoz és várta a rajtpisztolyt helyettesítő mondatot. Legnagyobb izgalommal biztosan az a 14
kisdiák, akik először lépték át az iskola küszöbét.
Így a sorakozónál megjelent Őriszentpéteren 167, Bajánsenyén
30, Pankaszon 12 tanuló. A számok tükrében elmondhatjuk,

hogy az idei tanév egy újabb mérföldkő az őrségi oktatás történelmében. Már a tavalyelőtti tanévnyitón úgy fogalmaztam,
hogy történelmi tanév előtt állunk, mivel létrejött az egységes
Őrségi iskola. A pankaszi általános iskola az őriszentpéteri
iskola tagintézményévé vált. A két iskola pedagógusainak több
mint fele tanított az őriszentpéteri, bajánsenyei és a pankaszi
telephely közül legalább kettőben, de volt olyan pedagógus, aki
mindhárom helyen.
Aztán tavaly a pankaszi 5. osztályosok már az őriszentpéteri
iskolában folytatták tanulmányaikat. A idei tanévben pedig
bekövetkezett, amire már lehetett számítani. Pankaszon oly
mértékben lecsökkent a tanulólétszám, hogy a felső tagozaton
nem lesz oktatás. Így az Őriszentpéteri Általános Iskolában (az
Őrségi iskolájában) jelenleg 209 gyermek tanul. A felső tagozat
beiskolázási körzete pedig az Őrség nagy része, 15 település
Szaknyértól Velemérig. Viszák, Kisrákos, Pankasz, Nagyrákos
felől érkező tanulóink idén is iskolánk buszával járhatnak hozzánk. A tavalyi tanév során bevált ez a közlekedési forma, kényelmesen utazhattak tanulóink iskolába, versenyekre és nagyon sok rendezvényre. Terveink szerint az idei tanév során is
szeretnénk jól hasznosítani iskolabuszunkat.
Az előttünk álló 180 tanítási nap munkaterve elkészült és bizton állíthatom, hogy a nevelőtestület által összeállított éves
program tele lesz értékteremtő környezetvédelmi, egészségmegőrző, kulturális és sportrendezvényekkel. Idén is visszük a
gyerekeket a zalaegerszegi színház bérletes előadásaira. Tanulmányi versenyekre, spotversenyekre készítjük fel tanulóinkat.

A 3. és 4. osztályosok minden héten úszni járhatnak Körmendre. Osztálykirándulásokat szervezünk, mellyel megismertetjük
hazánk csodálatos helyeit. Örömmel mondhatom, hogy a Határtalanul programban ismét sikeresen pályáztunk a 7.-esek
négynapos felvidéki kirándulására is. Tehát Ők áprilisban egészen a Magas-Tátráig jutnak el. Munkatervünk alapján minden
alkalommal tanulóink műsorával szeretnénk színesíteni a település nemzeti ünnepeit.
A délutáni foglalkozások idén is bőséges kínálattal állnak a
gyerekek rendelkezésére. Lesz énekkar alsósoknak, felsősöknek, bábszakkör az alsósoknak, színjátszó-, matematika-, informatika szakkör a felsősöknek, kézilabda lányoknak, labdarúgás
fiúknak, és atlétika. A néptánc oktatás továbbra is folyik a testnevelés keretében az alsó tagozatban. A jobb nyelvérzékkel
rendelkező és szorgalmas tanulóink választhatják második idegen nyelvként az angol tanulását. A 7. és 8. osztályosoknak heti
egy óra tehetséggondozó foglalkozást biztosítunk német nyelvből. Magyarból és matematikából felzárkóztató foglalkozást
biztosítunk tanulóinknak, és nagy hangsúlyt fektetünk a kompetenciafejlesztésre is. Ebben a tanévben 131 -en jelentkeztek a
napközis foglalkozásra Őriszentpéteren, így hat tanulócsoportot
alakítottunk ki.
Nyáron a tantermek szükséges tisztasági nagytakarítási, karbantartási munkáit elvégeztük. Külön köszönet azon dolgozóinknak, akik ezekben a munkálatokban részt vettek. Reméljük,

tanulóink vigyáznak az épületünkre, berendezéseinkre és a saját
holmijukra is! Ezek nekik, értük vannak.
A tárgyi és anyagi feltételeinkben ismét van fejlődés. Három új
interaktív táblával gazdagodtunk, amelyek egy hatalmas méretű
tv-hez hasonlítanak. Elmondhatjuk, hogy lehetőségünk van
azonos időben minden teremben, minden tanórán interaktív
táblát használni a tanításhoz az alsó és felső tagozatban egy-
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egyaránt.
Mindezek mellett a legfontosabb számunkra, hogy diákjaink
nap mint nap szeretettel jöjjenek iskolánkba, és a tanulásra motiváltak legyenek.
Ehhez nagy szükségünk van a szülőkre. Fontos, hogy Ők is ott
legyenek minden jelentős eseménynél. A gyermek számára az

iskolával együttműködve nyújtott segítség a leghatékonyabb.
Mindannyian tudjuk, hogy a személyes példamutatás a legfontosabb a gyermeknevelésben. Ehhez kívánok nagyon sok erőt
minden szülőnek és bízom abban, hogy együtt örülhetünk gyermekeink sikereinek.
Iskolánkban példaértékű a szülői összefogás. Ennek eredményeként nagyon sok támogatásban részesült már intézményünk,
melyet felhasználhattunk többek között eszközbeszerzésre,
kirándulások, versenyek, rendezvények lebonyolítására. Segítségüket előre is köszönjük.
A tanévnyitó végén elhangzott a startpisztolyt helyettesítő
mondat :„A 2019/2020-as tanévet megnyitom”. Átléptük tehát a
startvonalat, megkezdődött a tanév, melyhez azt kívánom, hogy
sok nagyszerű nap legyen osztályrészünk, érdeklődő, céltudatos, kitartó, bátor és sikeres tanítványok körében.
Horváth László intézményvezető

„Itt van az ősz, itt van újra…”
Oktatási évkezdés az oviban
Az idei nevelési évet átalakulva, és nagy izgalommal kezdtük
el az Őriszentpéteri Katica Óvodában. Megnyitottuk mini bölcsődénket, ahol akár nyolc 3 év alatti apróságot is tudunk fogadni. A fenntartónk már a tavasz folyamán elhatározta, hogy
teljes átszervezést tervez a Katica Óvodában. Óvodai csoportjaink száma kevesebb lett, 2 csoportban várjuk a gyermekeket, és
a felszabaduló csoportszobában alakítjuk ki a mini bölcsődét.
Mivel a működő óvoda egyik helyiségéből alakítottuk ki a csoportszobát, ezért a munkálatokat csak az intézmény nyári leállásakor és az azt megelőző rövid időszakban lehetett elvégezni.
Ekkor történt meg az épület belső kialakítása, a festés, továbbá
a szobai és udvari játékok, bútorok beszerzése, és a külön udvarrész kialakítása. A szakhatósági ellenőrzések augusztus
utolsó hetében megtörténtek, és megkaptuk az engedélyt is az
induláshoz.
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Most már bizton elmondhatjuk, hogy az ŐRISZENTPÉTERI
KATICA ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE 2019. 09. 02-án
megnyitotta kapuit. Mini bölcsődénk egy csoporttal működik és
20 hetes kortól 3 éves korig fogadhatja a kicsiket. Hét kisgyereket, vagy ha valamennyien 2 évesek, akkor nyolc apróságot.
Jelenleg hét bölcsődés iratkozott be, öten már járnak is. Két
kisgyermeknevelő, Siskáné Szücs Judit és Krizsai Mária neveli
őket, és egy dajka, Horváthné Batha Beatrix segíti munkájukat.
Az ellátásunkat igénybe vevő gyermekek napközbeni ellátása
családias körülmények között, meleg, szerető, elfogadó környezetben történik. Elsődleges célunk a gyerekek kiegyensúlyozott
személyiségfejlődésének biztosítása. A szakmai programunk
összeállításánál és megvalósításánál különös gondot fordítunk a
gyermekek egyéni igényeinek, szükségleteinek figyelembevételére. Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a testmozgás, az
egészséges életmódra nevelés, a környezettudatos szemlélet
kialakítására.
A Katica csoport 25 kisgyermekkel indult Békési Klára, Siska
Jenőné óvónők, Márkos Magdolna dajka irányításával. Itt a
feladat a „visszaszokás, az összeszokás” a két különböző csoportból érkező gyermekekkel, nyugodt, kiegyensúlyozott, baráti kapcsolatokban bővelkedő csoportélet kialakítása, felkészülés
az iskolai életre.
A Mazsola csoportban kaptak helyet a középsősök, és a kiscsoportosok. Ők 27-en vannak. Az itt dolgozó felnőttek
Babosné Hajós M. Tünde, Szabó Istvánné óvodapedagógusok,
és Nagyné Pongrácz Annamária dadus néni. Ebben a csoportban a feladat az új gyerekek, a régiek, összeszoktatása, a befogadás, életkorhoz kapcsolódó szokás és szabályrendszer kialakítása, játékos nevelés, közöségi kapcsolatok kiépítése, másságot toleráló, meleg szeretetteljes gyermeknevelés.
Remélem nagyon sok élménnyel fogunk gazdagodni ebben a
nevelési évben is. Programjaink szervezése elindult, a nagyoknak lesznek nemzeti parkos programjaik, zeneovi. Lesznek
ünnepeink, megemlékezéseink, túrák, kirándulások. Szeretnénk
minden olyan városi programba bekapcsolódni, ami élményt
nyújt gyermekeinknek (színház stb). Ezekről és egyéb más dolgokról a szülők részletesen kapnak tájékoztatást a 2019. szeptember 18-án, szerdán fél hatkor tartandó szülői értekezleten.
Fenntartónk az ősz folyamán óvoda - bölcsődei udvar „ki- és
átalakítását” segítő pályázatot nyújt be. Remélhetőleg pozitív
elbírálása lesz, és akkor jövőre újra elmondhatjuk, hogy megújulva nyithatta meg kapuit az Őriszentpéteri Katica Óvoda és
Mini Bölcsőde.
Vidám, nevetős, boldog, élményekben gazdag új nevelési évet
kívánok minden bölcsisnek, ovisnak, dolgozónak, szülőnek,
fenntartónak! Ezennel mi is megnyitjuk a 2019-20-as nevelési
évet.
Babosné Hajós M. Tünde intézményvezető
Itt van az ősz, itt van újra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.
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Tanévkezdési támogatás
Az önkormányzat Ügyrendi és Társadalmi bizottsága még júliusban
döntött a tanévkezdési támogatás
mértékéről. Az idevonatkozó rendelet alapján az jogosult a támogatásra, akinek a családjában az 1 főre
jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíjminimum összegének
400 %-át. Az igényeket augusztus
15-ig lehetett leadni. Óvodás gyermek után 12.000 Ft, iskolás
után 18.000 Ft, középiskolás után 22.500 Ft és egyetemista
után 33.750 Ft a támogatás mértéke. A beérkezett igények alapján 11 óvodás, 25 általános iskolás,13 középiskolás és 7 egyetemista gyermek kapott tanévkezdési támogatást. Összesen
1 110 .750 Ft összeget fizetett ki az önkormányzat tanév kezdés
előtt ezen a jogcímén.
K.Gy.

Gólya történet
A közelmúltban, amikor napi téma volt a Sárga Ház felújításának az ügye, sokakban szinte azonnal, mintegy szorosan ide
kapcsolódó kérdésként merült fel, hogy: „és mi lesz a gólyákkal?” Mint ahogy azóta kiderült, némi bonyodalommal és költözködési hercehurcával fűszerezve ugyan a sztorit, de a gólyák

Projektjeink állásáról
Településünkön zajló nagyszabású felújítási munkák állásáról kaptunk tájékoztatást nemrégiben a projekteket lebonyolító menedzsmenttől. Két beruházás is zajlik párhuzamosan a
város központjában egymástól csupán száz méterre. Nagyobb
volumenű építkezés a Zöld város projekt, amely négy elemből
áll. Az első elem keretein belül felújításra kerül a település jelképének számító sárga épület, a második elem a sportöltő felújítása. Ezen kívül szabadtéri tornapálya építése és zöldfelület
növelés tartoznak még a projekthez. A sárga háznál felgyorsultak a munkálatok, mivel az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságától zöld utat kapott a kivitelező. Történt ugyanis, hogy az épület
kéményén fészkelő gólyák költése sikertelen volt. Így augusztus végére befejeződött a tetőfedés. A díszítő elemek felhelyezése és a külső színezés következik. Belül végeztek az épületgépészeti munkákkal, a vakolással és a burkolással folytatják.
A sárga ház esetében a készültségi szint meghaladja az 50 %ot. A Zöld város projekt második eleme, a sportöltöző felújítása
lassan befejeződik. Az előzetes tervek szerint az őrségi focirangadót, a Bajánsenye elleni szeptember eleji mérkőzésen már
ott öltöztek volna a játékosok, ám végül ezt még nem tették
meg. Előkészítették a helyet a harmadik elem, a szabadtéri tornapálya számára is és hamarosan nekifognak a projekt negyedik elemének, a zöldterület növelésének. A Zöld város projekt
várható befejezése november végére várható. Amig a sárga
házban a belső, addig a vadászati kiállítás leendő helyszínén a
külső munkákkal állnak jobban és haladnak erőteljesebben. Az
indító és előkészítő munkák után már túl vannak a tetőfedésen,
a kültéri nyílászárók cseréjén és az épület külső vakolásán.
Elvégezték a kültéri díszítő elemek renoválását is. Jelenleg az
épületgépészeti munkákat folynak. Projekt részét képező másik
elem, a gyeprácsozás már megvalósult és az Őrségi Vásárkor
már debütált is. Ezzel 250 négyzetméterrel nőtt az időjárástól
független rendezvényterület. A vadászati kiállításnak helyet
adó fejlesztés is hasonló készültségi fokon áll a sárga házéval
és az átadása december végére várható.
K.Gy.

Önkormányzati választások
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásához
biztosított jelöltállítási időszak lezárult. A jelöltek szavazólapon történő feltüntetésének sorrendjét a helyi választási bizottság 2019. szeptember 9-én sorsolással állapította meg, a jelöltek ezen sorrend szerint
köszönik szépen, jól vannak és időközben a tető is elkészülhe- kerülnek fel a szavazólapra is. Őriszentpéteren a következő jelölteket
tett. A fészket tartó kémény pedig - mivel amúgy jó állapotú - vette nyilvántartásba a Helyi Választási Bizottság:

némi csinosítás után, amivel a megújított környezetéből már
nem lóg ki, továbbra is szilárdan tartja majd nemes terhét. Az
épület többi kéménye funkció hiányában elbontásra került.
Egyedül a főbejárat fölötti mellvédszerű kiugrás díszíti még a
tető magasságában az épületet, amellyel talán egy még markánsabb élt biztosít neki. Gondolkodtunk is rajta sokat, hogy mivel
lehetne még ékesíteni ennek szabadon maradó felületét. Az
első kézenfekvő ötlet a település címere volt, amely sokáig
tartotta is magát, míg nem elvetésre került néhány kézenfekvő
ok miatt. (Nem hivatali épület, nem illeszkedik a stílusához,
középen egy kicsit el is veszik, stb.) Felmerült még az Őriszentpéter felirat is nyilvánvaló ötletként, amit ugyanilyen hamar el is hessegettünk, kerülvén az öncélúságot és a magamutogatást. Talán inkább valamilyen díszítő motívum kellene,
nem is annyira kompozíció, hiszen ez illik jobban a XIX. század végi épület neoklasszicista stílusához – vélték többen is. Ez
utóbbi kívánalmakat szem előtt tartva született aztán Tóth
László tanár úr alkotása, mintegy örök mementójául egy talán
soha véget nem érő történetnek…
Őr Zoltán

Őr Zoltán független, főállású polgármester jelölt
Rigó Veronika független képviselőjelölt
Pető László független képviselőjelölt
Vargáné Papp Julianna független képviselőjelölt
Kevy Albert FIDESZ-KDNP képviselőjelölt
Vörös Győző független képviselőjelölt
Dobokayné Szkladányi Zsuzsanna független képviselőjelölt
Póczak Bence független képviselőjelölt
Szekeres Csaba független képviselőjelölt
Babos Ferenc független képviselőjelölt
Hodászi Gábor független képviselőjelölt

Kálmán György független képviselőjelölt
Tóth László független képviselőjelölt
Rimán Lászlóné független képviselőjelölt
Mesterházy Nagy Dalma független képviselőjelölt
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Tökkel „támadnak” az Őrségben

Amikor 2004. október 16-án az első Őrségi Tökfesztivál alkalmával az akkori Országos Természetvédelmi Igazgatóság vezetője a megnyitón a kistérségi hagyományok megőrzésének fontosságáról szólt és „derék dolognak nevezte a tökkel való támadást”, még nem sokan gondolták, hogy alig másfél évtized elteltével az Őrség egyik leglátogatottabb (de lehet, hogy a leglátogatottabb) eseményét indítják útjára. Az Őrségi Nemzeti Park
Igazgatósága és a Régiófókusz Kht. által tető alá hozott rendezvény már az első alkalommal felülmúlt minden várakozást.
Pedig akkor az időjárás nem kedvezett a szabadtéri programoknak, mégis hatalmas tömeg fordult meg Őriszentpéteren. A
fesztivál népszerűsége folyamatosan nőtt, ami annak is betudható, hogy a régió leginnovatívabb eseményévé vált. Szinte
minden évben – korábbi évek tapasztalatain okulva – változtattak valamit a rendezők. Az egynapos és egy helyszínes rendezvény háromnapossá és négy helyszínessé vált. A programokat a
nemzeti park siskaszeri telephelyéről a település központjába

Tökfesztivál őriszentpéteri programja
Szeptember 28. szombat
Helyszín: Őriszentpéteri sportpálya és a játszótér melletti rendezvénytér
900

Kézműves kirakodóvásár, helyi termelői piac

1100

XVI. Őrségi Tökfesztivál ünnepélyes megnyitója

Rendezvényt megnyitja:
Balczó Bertalan természetvédelemért felelős helyettes
államtitkár A megnyitón közreműködik: Őrségi Baráti Kar. A megnyitót követően Ökumenikus terményáldásra kerül sor.
1100 - 1700
Kézműves foglalkozás, töklámpás faragás,
kosaras körhinta, népi játszótér
1100 - 1700
Egészség Sátor
Egészségügyi tájékoztatás, szűrővizsgálatok,
dietetikus tanácsadás
00

11 - 17

00

Hétpecsétes Családi Barangolás a fesztivál
őriszentpéteri programjain
Vidám pontgyűjtés kicsiknek és nagyoknak,
mely este 19 órakor Tök Lottó sorsolással
zárul. Bővebb információ illetve a pecsételő
füzetek átvétele az Info Pavilonnál.

00

00

13 illetve 15 órakor
„Tök jól Jár” címmel közös séta indul az Info Pavilontól az
őriszentpéteri Parkerdőbe. A program keretében a Szabadidőköltöztették. Színesedett a kulturális kínálat, sztárfellépők adnak koncertet a fesztiválon. A helyszíneket tökjárattal kötik
össze, és még sokáig lehetne sorolni a kezdetektől történt változásokat. Bár pontos számadatok nem állnak rendelkezésre, a
tavalyi tökfesztivál látogatottsága elérte az Őrségi Vásár szintjét. Az idén is Nagyrákos, Őriszentpéter, Szalafő és Magyarszombatfa települések várják a vendégeket szeptember 27-29-e
között. A tökös programok pénteken Nagyrákoson kezdődnek,
szombaton Szalafő is bekapcsolódik, majd vasárnap Magyarszombatfa látja vendégül az ideérkezőket. A fesztivál fő helyszíne Őriszentpéter, ahol szombaton és vasárnap színes programok, kézműves és helyi termékek vására, hagyományőrző bemutatók és kulináris kalandok várják a vendégeket. Az Őrségi
Tökfesztivál a régió nyári eseményeinek a zárása lesz. Az idei
esztendőben különösen sikeresek voltak az őrségi nagyrendezvények. Az Őrségi Vásár, a Fazekas Napok, a Rotto Kupa Futball Fesztivál, a Fatemplom Fesztivál, a Völgyhídi Vásár és a
Hétrétország Köztivál mind-mind felejthetetlen élményt nyújtottak a régióba látogatóknak és természetesen az itt élőknek is.
Ezt kell megkoronáznia az Őrségi Tökfesztiválnak. K.Gy.
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
Nyomdai munkák: VASPRINT Kft.

Lapunk következő száma november hónapban jelenik meg.

parkot az Őrségi Nemzeti Park munkatársai mutatják be az
érdeklődők számára.
Kulturális programok a szabadtéri színpadon:
Közreműködnek:
1300 Kerka Táncegyüttes
1345 Oszkói Daloskör
1400 Dobronaki Nótázók
1500 Kis - Hétrét Együttes családi koncertje
1545 Magyar Pálinka Lovagrend bemutatkozása
1700 LORD élőkoncert

1900

2000

Töklámpás felvonulás, bagolytúra az Őriszentpéteri
Parkerdőhöz
Program a parkerdőnél:
Game of Light LED zsonglőr bemutató
LORIGO TSE táncbemutatója
GREENIN’ zenekar koncertje a szabadtéri színpadon
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Szeptember 29. vasárnap

Helyszín: Őriszentpéteri sportpálya és a játszótér melletti rendezvénytér
900
10

Kézműves kirakodóvásár, helyi termelői piac

00

„Tök jól Jár” címmel közös séta indul az Info Pavilon-

tól az őriszentpéteri Parkerdőbe. A program keretében a Szabadidőparkot az Őrségi Nemzeti Park munkatársai mutatják be
az érdeklődők számára.
1000 - 1600
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Kézműves foglalkozás, töklámpás faragás,
kosaras körhinta, népi játszótér

Kulturális programok a szabadtéri színpadon:
1100 Gesztenyefa Palota mesekoncert a gyermekeknek
Közreműködik a zalaegerszegi Kalimpa Színház
1230 Gősfai Rozmaring Néptánccsoport műsora
1300 „Une vie d’amour – Utazás a francia sanzonok és
couplék világában” címmel Merics Nikolett ének és Peltzer
Géza harmonikaművész közös produkciója
1400 Muzsikál a Zalaapáti Harmonika Zenekar
1600 SOULWAVE fesztiválzáró élőkoncert

Közérdekű információk
2019. szeptember 28-án, szombaton, Őriszentpéter és Szalafő
között ingyenes Tökjárat közlekedik.
Őriszentpéteren a Tökfesztivál szombati és vasárnapi napján a
parkolási díj összege: 1000 Ft/nap.
A rendezvény ideje alatt szombat, vasárnap Őriszentpéteren
Dottó vonat közlekedik.
A parkolási lehetőségekről a város bevezető útjain a Polgárőrség tagjai adnak felvilágosítást, és a parkolójegyek is náluk
vásárolhatók meg.
Bővebb információ az Őrségi Tökfesztivál facebook oldalán!

Nagyot szólt az Omega
Ötven éve, 1969. augusztus 15-17-e
között rendezték meg az Egyesült Államokban, a New York állambeli Bethel
városa mellett a legendás woodstocki
fesztivált. Az esemény, amelyen 500
ezer fiatal vett részt, a zenetörténet
egyik legfontosabb mérföldköve,
amely egy egész generáció gondolkodására hatással volt. Woodstock születésnapja inspirálta Sülyi Pétert, az őrségi Hétrétország Köztivál megálmodóját
és főrendezőjét, hogy az idei tíznapos rendezvénysorozat kertében megemlékezzenek a jeles eseményről. Ha már a woodstocki fesztivál volt az idei Hétrétország egyik programpontja,
(három nap is ennek tükrében zajlott) kínálta magát a lehetőség, hogy az 1969-es évet leghitelesebben felidéző Omega
együttes adjon koncertet. Amikor februárban szárnyra kapott a
hír egy alakulóban lévő őrségi Omega koncertről, sokan megmosolyogták azt. Szinte csak egy ember, Sülyi Péter hitt benne,
de ő töretlenül. Emberfeletti munka kezdődött, ám végül augusztus 16-án este felcsendült a Babylon című dal. Történelmi
nap volt ez, először lépett fel Omega együttes Őriszentpéteren,
egy olyan kisvárosban, amelynek a népessége fele sem volt a
koncertre érkező tömegnek. Sülyi Péter több remek Omega
szám szövegét írta, így a koncert végén őt is a színpadra szólították. Az este talán legnagyobb ovációját lehetett hallani ekkor. Megható volt látni és hallani egy álom megvalósulását. Az
interneten olvasható volt egy ehhez kapcsolódó gondolat, miszerint az együttes tartozott ezzel a koncerttel Sülyi Péternek.
Trunkos András az Omega menedzsere megjegyezte, hogy
Őriszentpéter ezen az estén egy rövid időre Sülyiszentpéter lett.
Ezzel pedig Őriszentpéter tartozott Sülyi Péternek. A koncerten
végig érezhető volt, hogy a közönség tudja, hogy kinek köszönheti ezt az estét. Szerencséje van az őrségi régiónak, hogy egy
ilyen „kulturmissziót” magára vállaló embert a soraiban tudhat.
Őriszentpéter Város Önkormányzata több mint 1,5 millió forinttal járult hozzá a Hétrétország Köztivál rendezvényeihez,
amelynek köszönhetően több mint 400 őriszentpéteri lakos
vehetett részt ingyenesen a koncerten. A Hétrétország amúgy a
jól megszokott koreográfiája szerint telt el. Napközben a nyitott
portákon mulatták az időt a vendégek, este pedig gazdag kulturális kínálatból választhattak. Mint már említettük, három nap
is a Woodstock fesztivál jegyében telt el. Az Omega előtt lépett
fel a Neil Young Sétány és az Ivan & The Parazol. Itt volt Kiss
Tibor, a Quimby frontembere, önálló esten lépett fel Szarvas
József, koncertet adott Kollár Klemencz László és a Kistehén
zenekar, az ötven évvel ezelőtti legendás Syrius együttes dalait
újra hangszerelte a Syrius Legacy Band, fellépett az Anna and
The Barbies együttes, találkozhattunk Müller Péter Sziámi és
barátainak a zenekarával és Földes Hobó Lászlóval. Újdonságnak számított a Zene templomai sorozat, amelyben az Őrség
templomaiban hallgathattak komolyzenei előadásokat az érdeklődők. Volt még színházi előadás, filmvetítés és nem feledkeztek meg a gyerekek szórakoztatásáról sem, hiszen ez a fesztivál
a családosok kedvence. A fenti felsorolás a teljesség igénye
nélkül készült. Bár mindegyik őrségi nagyrendezvény toppon
volt az idén, a legnagyobb durranás azonban a Hétrétország,
azon belül a „Nekem Őrség, Nekik Woodstock” betét és azon
belül pedig az Omega koncert volt. Nekem Őrség, Nekik
Woodstock címmel egy dal is született, szövegét Sülyi Péter
írta, a zenét a Neil Young Sétány szerezte.
K.Gy.
Képösszeállítás a Hétrétországról a következő oldalon.
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Bagolytúrán vettek részt a szentpéteriek

A várossá válás tízéves jubileumán útjára indított Szentpéteri
Esték rendezvénysorozat egy újabb állomásához érkezett. A
2015-ben elkezdett városi vetélkedő sorozat népszerűsége töretlen. Az elmúlt időszakban több mint tíz alkalommal találkoztak a szerek játékos kedvű lakói és mérték össze tudásukat
különböző versenyszámokban. A szertornáknak, a téli szellemi
vetélkedőknek és főzőversenyeknek is megvolt a maga varázsa,
ám hamar kiderült, hogy a szertúra a legnépszerűbb. Legyen tél
vagy nyár, hideg, vagy meleg, túrázni szeretünk a legjobban.
Eddig azonban csak napközben voltak kirándulások, most
azonban éjszakai bagolytúrára hívták a szervezők a szerek csapatait. Este kilenc órakor indult el az első csapat és éjfél is elmúlt mire mindenki visszaérkezett. A hat szeri csapaton kívül
„Szertelen ifjúság” néven egy fiatalokból verbuválódott
vegyescsapat is jelentkezett a versenyre. A fiatalok nem vallottak szégyent, üde színfoltjai voltak az estének és az éjszakának.
Hat állomáson kellett különböző ügyességi feladatokat megoldaniuk a versenyzőknek. Jóval elmúlt már éjfél, mikor eredményt tudtak hirdetni. Az első bagolytúrát az Alsó Égésszer
csapata nyerte. Ők most diadalmaskodtak első alkalommal a
játék szűk ötéves történetében. Második helyezett a városszeriek Futrinka utca névre hallgató csapata lett, megelőzve a 3.
helyezett Alszert. A több mint öt kilométeres távot teljesítő
csapatokat a célba érkezéskor a közösségi kemencében készült
finomságok, langalló és sült kolbász fogadták. Mindenkinek jól

esett a késői vacsora a gyalogtúrát követően. A Bagolytúra volt
a legsikeresebb állomása az eddigi Szentpéteri Estéknek, legalábbis ezt lehetett leszűrni a résztvevők reakcióiból. Bár sűrű a
program, a rendezők a hagyományos szertornát is szeretnék
megtartani még az őszi hónapok egyikében.
K.Gy.

Ismét randevúztak a veterán járművek
Közel száz autó, motor és traktor vett részt a második alkalommal megrendezett Nemzetközi Öreg Járművek Találkozóján
Őriszentpéteren. A bajánsenyei Öreg Járművek Klubja Egyesület a tavalyi esztendőben indította útjára az eseményt, amely
iránt az idén is nagy volt az érdeklődés. A magyarokon kívül
még Szlovéniából és Ausztriából érkeztek koros járművek. A
szervezők elmondták, hogy végül 78-an regisztráltak is, 10
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traktor, 25 motor és 43 gépkocsi. Akárcsak tavaly az idén is
kategóriánkként tartották a jármű „szépségversenyt” és külön-

díjakat is osztottak ki. Szakértő zsűri értékelésekor a fő szempontok voltak az eredeti helyreállítás, valamint az, hogy a tulajdonos mivel járult hozzá, hogy kedvence sok-sok év után is
ilyen állapotban maradt. Az előző évi 40 kilométeres túra után
az idén 60 kilométeres távot tettek meg a járművek az Őriszentpéter-Nagyrákos-Pankasz-Kisrákos-Viszák-ŐrimagyarósdNádasd-Hegyhátsál-Nádasd-Halogy-Ivánc-Őriszentpéter útvonalon. A pihenő a hegyhátsáli csillagvizsgálónál volt, ahol
ügyességi feladatokat oldhattak meg a vállalkozó kedvűek és
frissítővel is szolgáltak a rendezők. A délutáni Őriszentpéterre
történő visszatérést követően ebédet kaptak a résztvevők. Az
étkezés közben és utána is lehetőség nyílt a szakmai eszmecserére, beszélgetésre. Az öreg jármű tulajdonosok a jövő évi találkozás reményében váltak el egymástól. Az Öreg Járművek
Klubja Egyesület a Nemzetközi Öreg Járművek Találkozójának
megszervezésével és lebonyolításával hagyományt teremtett,
ami azért is jó, mert ezzel egy újabb turisztikai attrakcióval
gazdagodik az őrségi régió. Egy újabb esemény, amely meghosszabbítja a nyári programkínálatot, ősszel is csalogatja az
turistákat, és nem utolsó sorban, a jól szervezett rendezvény
viszi az Őrség jó hírét. A találkozó díjazottjai: közönségdíj:
Dodge - Hr Alois Hausleitner, legszebb autó: Skoda Octavia Baki Árpád, legszebb traktor: MCormic - Bencik Alexander
legszebb motor: Jawa 250 - Kalmár József, legszebb oldalkocsis motor: Jawa 250-Pocak Emil. A legügyesebb résztvevő:
Pilinszky Ákos volt, a legöregebb járművel, egy 1953-as Fekete Mercedessel -Gaube Blasius-szal érkezett. K.Gy.
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Őriszentpéterért Egyesület hírei

Tisztelt Ünneplő Közösség!

Őr Zoltán Polgármester Úr köszöntő szavaival 2019. augusztus
18-án került megrendezésre az elmaradt „Virágvasárnapi Hangverseny” Hegedűs Endre Kossuth díjas valamint Hegedűs Katalin zongoraművész házaspár előadásában (képünkön), az Őri-

Augusztus 20-a a magyar államalapítás ünnepe, az új kenyér
ünnepe, államalapító Szent István királyunk ünnepe. Az ország,
ugyanakkor a közösség ünnepe is. A mi ünnepünk, minden magyaré. A miénk, mert a mi őseinknek köszönhetjük az országunkat. Mi, az itt lakók építjük, ápoljuk és tesszük szebbé évrőlévre. És a mi gyerekeinknek és unokáinknak adjuk majd tovább, bízva abban, hogy majd ők is megbecsülik. Ma ünnepelünk, vagyis valamit másképp teszünk, mint a hétköznapokon.
Egy kicsit megállunk, visszanézünk közösen megtett utunkra.
Nyugtázzuk a jó dolgokat, emlékezünk a boldog és néha szomorúbb időkre és új elhatározásokat teszünk. Egyikünk sem szerződött tévedhetetlenségre, de azt ígértük, hogy vállaljuk tetteinkért a felelősséget. Így kerülünk majd rá egy fényképre, így
írnak rólunk az újságokban, vagy így fognak ránk emlékezni
szomszédaink. Így tanulunk mi mindnyájan egymástól. Ma közösen örülünk annak is, hogy az alapító Szent István király országunkat „merte vállalni”, hogy vigyázott rá, amikor megtette
az első önálló lépéseit. Majd növekedett és gyarapodott, hogy
megerősödve felnőjön a nagyok közé. Örülünk annak is, hogy
mindig volt, aki kezébe vette a felelősségteljes vezetést és gondolt az utódaira. Ma őket is ünnepeljük. Ünnepeljük, mert nem
engedték eltékozolni az országunkat, hanem vigyáztak rá! Köszönjük nektek eleink! Nem kell hozzá túl nagy élettapasztalat,
hogy az ember belássa:” Minden cselekedetünkkel vagy építjük, vagy pedig bontjuk annak a közösségnek a házát, amelyben
lakunk” Ezért is fontos, hogy ünnepeink alkalmával felhívjuk a
figyelmet arra, hogy egymás támogatása nélkül nem tudnánk
olyan sebességgel haladni életünk házának építésén, mint
ahogy azt szeretnénk. De jó hírem van, mert van egy ország,
akinek a polgárai mostanság újra bíznak egymásban. És ez az
ország Magyarország. Ez az ország már tudja, hogy összefogásban sokkal többeknek tud a javára tenni, mint ha nem törődne az övéivel. Ez az ország ráérzett arra, hogy az egységben
erő van, növekedés van, biztonság van. Polgárai egyre inkább
tudják, hogy ha támogatják egymást, akkor számíthatnak a
sikerre. Kedves őriszentpéteriek! A mai napon ezt az egységet
is ünnepeljük. Okot ad az ünneplésre az is, hogy egyre több
Magyarország olyan települése, amelyik elmondhatja magáról:
polgárai otthonuknak érzik. Vagy inkább ne féljünk a szótól,
mondjuk ki: Szeretik. Szeretik, mert észreveszik a közösségért
sokat tevő személyeket, az orvost, és a közmunkást, a postást és
a hivatalnokot, a nagymamát, a tanárt és a papot, a boltost és
sorolhatnám, hiszen ki ne tenne a közösségért. Magyarország
ma a születésnapját ünnepli. „Fényjátékkal” az ország szívében Budapesten. És „szívjátékkal” az ország „kezeiben és lábaiban”, így Őriszentpéteren is, bennünk. Kedves Polgártársaim, szükségünk van egymásra és szükségünk van az egymás
iránti jóakaratunkra is ahhoz, hogy az ünnep emlékezetes és
örömteli lehessen. Tegyünk érte ma és minden nap!—mondta
egyebek mellet a szónok.

szentpéteri Művelődési Házban a Művelődési Ház zongoráján
az Őrségi Baráti Kar közreműködésével. A hangversenyt követő állófogadáson kötetlen beszélgetés során barátságok kötődtek a zene rajongók között.
Szattai Kemence nap!
A Szattai Kemencenapokon 2019. szeptember 21- én délután
13 órakor a Tritikálé Színjátszó csoport vidám jelenetet ad elő a
színjátszók által készített egy tál étellel várják a kedves érdeklődőket.
Egyesületi kirándulás!
2019. október 5- én az Őriszentpéterért Egyesület kirándulást
szervez Szlovéniában található Postojnai cseppkőbarlangba és
az ott lévő sziklafalon található várba. A kirándulni vágyók 90
fővel indulnak útnak, van még pár szabad hely, akit érdekel,
szívesen fogadjuk. Érdeklődni Kovácsné Horváth Katalinnál
lehet a 06/30/8684231 telefonszámon.
Tökfesztivál
Az idén is a hagyományokhoz híven egyesületünk sátrat állít az
Őrségi Tökfesztiválon, ahol tök ruhában, tökös ételeket kínálunk majd. Minden Őriszentpéteri lakostól szívesen fogadjuk a
felesleges főző tök illetve sütő tök felajánlásokat.
Kemence van vagy nincs?
Az Őriszentpéterért Egyesület 2017. évben pályázott és nyert a
Művelődési Ház udvarára tervezett kemenceépítésre. Az építkezéshez szükséges dokumentumok még nem állnak rendelkezésre, reményeink szerint tavasszal elindulhatnak a munkálatok.
Kovácsné H. Katalin

Államalapításunkat ünnepeltük

Augusztus 20-a hazánk nemzeti ünnepe, hivatalos állami ünnep
az államalapítás és az államalapító Szent István emlékére.
Ugyanez a nap a magyar katolikus egyház egyik – Magyarország fővédőszentjének tiszteletére tartott – főünnepe. Településünkön az előző évekhez hasonlóan az önkormányzat és a Római Katolikus Egyházközség közösen ünnepelt. Az ünnepség
része volt az Árpádkori műemléktemplomban megtartott ünnepi szentmise, majd az azt követő kulturális műsor, amelyen az
Őrségi Baráti Kar és Fölnagy Csaba léptek fel. A rendezvényen
ünnepi beszédet Szijártó László, a Vas Megyei Közgyűlés Te- Az ünnepi szónoklatot követően ökumenikus kenyérszentelést
rületi- Tervezési és Területfejlesztési Bizottság, valamint a tartottak és megkoszorúzták Szent István szobrát.
Fotó összeállítás lapunk utolsó oldalán!
Pénzügyi és ügyrendi bizottság elnöke.
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Jubileumi sporttábor

Az idei évben 25. alkalommal hirdették meg a nyári tábort iskolánkban. Az egyhetes program fő célpontja Eger és környéke
volt. Július 11-én reggel 4 tanár és 44 diák indult útnak az

Északi-középhegység irányába. Megálltunk a gárdonyi
szabadstrandon, ahol jót fürödtünk a nem túl meleg vízben.
Vacsoraidőben érkeztünk meg egri szálláshelyünkre, a Wigner
Jenő Kollégiumba. A második napunkat az Egri vár felfedezésével kezdtük, majd a Dobó teret is körbejártuk. A harmadik
napon Szilvásváradra utaztunk, ahol felszálltunk a kisvasútra,
megnéztük az Ősember-barlangot, a Szalajka-völgyet és a Fátyol-vízesést. A túra alatt jól eláztunk, ami nagy élményt jelentett számunkra, este pedig moziba mentünk. A negyedik napon
kipróbáltuk a felsőtárkányi kisvasutat is, majd a szarvaskői
kilátóhoz gyalogoltunk. Onnan Szilvásváradra mentünk, ahol
megismerkedtünk a Lipicai ménessel. A nap végén ellátogattunk a Szépasszony-völgybe, ahol bementünk egy borospincébe is. Az ötödik nap az egri Nagy-Eged-hegy megmászásával
kezdődött. Délután megnéztük a bazilikát, majd a termálfürdőt
is bevettük. A hatodik napot a fürdőben töltöttük. Ezen az estén
záróbuli is volt, ami nagyon jó hangulatban telt. Két estén is
ellátogattunk a Bikavér Fesztiválra, ahol Apostol koncerten is
voltunk. Az utolsó napot utazással töltöttük, de hazafelé is
megálltunk fürdeni a Velencei-tónál. Mindenki remekül érezte
magát a táborban, jó élményekkel és emlékekkel tértünk haza.
Köszönjük a szervezést Horváth László igazgató úrnak!
Gaál Emma Anna 8. osztályos tanuló

Őrállók nyara
Hálatelt szívvel gondolunk vissza az idei nyarunkra is, hiszen
egy igazán sikeres szezont tudhatunk a hátunk mögött. Különleges és tartalmas volt az elmúlt időszak, amit a táborozóink és
az önkénteseink tettek igazán színessé, széppé.
Az idei esztendőben három időpontban öt tábort tartottunk, 3
katonai hagyományőrző és 2 értékmentő kézműves alkotó tábort. A katonáknál az íjászat volt a fő téma. Lövéstechnikákkal
ismerkedtek, s azokat készségszinten el is sajátították. Ezen
kívül az őrálló katonák fegyvereivel is találkoztak, úgy, mint a
magyar szablya, a dobófegyverek és a karikás ostor. Az érték-
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mentő táborrész is hemzsegett a programoktól, volt abban
agyagozás, korongozás, szappankészítés, gyógynövény – túra,
mellény- és kötényfestés, s hogy nagyanyáink hagyatékát se
feledjük, keresztszemes hímzés.
Ez a sok-sok tevékenység mind a fő célunk megvalósításának
eszközeiként szolgál, hiszen táborainkban minden cselekedetünkkel arra törekszünk, hogy a nálunk táborozó gyermekek
megkapják a személyesen nekik szóló törődést, figyelmet, feltétel nélküli és odaadó szeretetet.
Mindemellett célunk, hogy egyfajta személyiség fejlődésen
vezessük át őket. A katonák esetében szem előtt tartjuk a fegyelmet, kitartást, határozottságot, felelősség tudatot, férfiasságot. Ennek érdekében történik mindaz, hogy katonáink menetelnek, csapatban dolgoznak, rengeteg fekvőtámaszt nyomnak.
Értékmentőinknél fontosnak tartjuk a képzelőerő kibontakozását, az alkotás szabadságát, az önismeretet.
Nagy boldogság számunkra, hogy a nyár során közel 100 gyermeket táboroztattunk, s hogy tovább mélyítettük baráti kapcsolatunkat a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézettel,
akik immáron második éve választották a mi táborunkat a határainkon túl élő fiatalok számára.
Mindenképpen meg kell említenünk azokat az embereket, akik
nélkül nincsenek Őrállók Táborok. Ők azok a segítőink, önkénteseink, akik vagy az elő-és utómunkálatokban vettek részt,
vagy a táborokban álltak mellettünk teljes vállszélességgel, és
erejükön felül szolgálták a táborlakókat.

Önkéntes barátainkon túl nagyon hálásak vagyunk a gyermekeknek, hogy szeretetükkel és tudásukkal elkápráztattak bennünket, hiszen, mint minden évben, ebben az esztendőben is
rengeteget tanultunk tőlük a világról, szeretetről, odafigyelésről, az életről. A szülőknek köszönjük, hogy hosszú évek óta
ránk bízzák legféltettebb kincseiket.
S természetesen a legnagyobb hála a Jóistent illeti mindazért a
sok jóért és szeretetért, amivel megtöltötte szívünket-lelkünket,
s amit tovább adhattunk az ifjaknak is.
Alapítványunk élete a nyár után is aktívan folytatódik, hiszen
ősszel szervezzük meg második ALFA Táborunkat, amely kizárólag férfiaknak szól. Azoknak a férfiaknak, akik hajlandóak
felállni a hétköznapokból és félelmeiket, korlátaikat átlépve
küzdeni önmagukért, fejlődésükért. Akik hajlandóak előhívni
magukban azt a férfi erőt, amely mindnyájuknak megadatott, s
amelyet elveszettnek hisznek… ALFA Táborunkról Facebook
oldalunkon adunk tájékoztatást.
Rendezvényeink sora a téli időszakban hagyományosan megrendezésre kerülő évzárónkkal és az Őrállók Adventi Délutánjával zárul idén. Ezek az alkalmak lehetőséget adnak arra, hogy
közösen emlékezzünk meg az év legszebb, legfelemelőbb pillanatairól.
Őrállók Alapítvány
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SPORT
Őrségi félmaraton harmadszor
Manapság egyre divatosabbá válik a futás. Vannak, akik versenyszerűen futnak, vannak, akik egészségük megőrzéséért

teszik ezt és vannak olyanok, akik hobbiból, mert futni jó. Talán ez a tény is motiválta a GoodFoot Running egyesület tagjait, hogy futóversenyt szervezzenek. A sportszeretet és a természet iránti rajongás eredménye lett az Őrségi Félmaraton futóverseny, amelyet az idén már a harmadik alkalommal rendeznek meg Őriszentpéteren. A hagyományteremtés szándékával
indították útjára az eseményt még 2017-ben, és ez sikerült is
nekik. Az idén is közel négyszáz futót várnak október 19-én. A
szervezők elmondták, hogy az előző évekhez hasonló az érdeklődés a verseny iránt. Ismét három távon hirdetnek győztest.
Lesz félmaraton, lehet negyedmaratont is futni, és a kezdők egy
5 kilométeres short run távon próbálhatják ki magukat. A maratoni távok az Őriszentpéter, Nagyrákos, Ispánk háromszögben
a már ismert pályán kerülnek lebonyolítására, míg a legrövidebb táv útvonala az őriszentpéteri szereket érinti. Akárcsak a
korábbi években most is mindenkinek ajándékkal kedveskednek és a kategória győztesek komoly díjazásban részesülnek.
Őriszentpéter Város Önkormányzata is támogatja a rendezvényt. A településen már az első alkalommal örömmel fogadták a futóverseny megrendezését. Az eseménnyel meghosszabbodik a turisztikai szezon és méltó lezárása a nagy nyári őrségi
rendezvényeknek. Nevezni még lehet a versenyre.
K.Gy.

Egy pont
Megkezdődött a 2019/2020-as labdarúgó bajnoki idény. A megyei amatőr bajnokságokban szereplő csapatok már négy fordulón túl is vannak. Mielőtt még csapatunk eddigi teljesítményét értékelnénk, nézzük meg milyen változások történtek a
megyében! Az első, ami szembetűnő, hogy fogynak a csapatok.
Öt csapattal kevesebb nevezett, mint egy évvel ezelőtt. Az
egyetlen új gárda Kondorfa, így a tavalyi 98 induló helyett 93
csapat kezdi a pontvadászatot a három osztályban. A másod
osztályba 31 csapat adta le a nevezését. Az északi csoportban
16, a déli csoportban 15 együttest sorolt be a versenybizottság.
Csapatunk a déli csoportba került. Itt tavaly még 17 gárda küzdött a pontokért, mostanra 15-en maradtak. A Szarvaskend
feljebb lépett, a Körmendi Téglagyár csapatát kizárták, a Nárai
gárdája a II. osztálytól, később pedig a III. osztálytól is visszalépett. Egyedüli érkező a megyei első osztályból kieső Vasszécseny. A fentiek után nézzük csapatunk eddigi szereplését!
Őriszentpéter a másodosztály Déli csoportjába kapott besoro-

lást. Ebben a csoportban, akárcsak tavaly, az idén is páratlan az
együttesek száma. Ez azt jelenti, hogy a pontvadászat során egy
-egy alkalommal szabadnap is lesz. Csapatunk már le is töltötte
az őszi szabadnapját, így három mérkőzést tudunk értékelni. Az
első fordulóban Balogunyomban léptünk pályára és remekül
kezdett a csapat. 2-0-ra, majd egy óra elteltével 3-1-re is vezettünk, ám az utolsó 20 percre elfogyott az erő és a vendéglátóink
megfordították a találkozót. A második játéknapon mindjárt
szabadnapos volt a gárda, majd a gyöngyöshermáni kirándulás
következett. Hiába „pihentünk” a találkozó előtt, sajnos nagy
gólkülönbségű vereséget szenvedtünk. Még azzal sem vigasztalódhatunk, hogy az első és az utolsó gólt is mi lőttük ezen a
találkozón, mert közben kaptunk kilencet. Ezután a fiaskó után
került sor az őrségi rangadóra, a Bajánsenye elleni összecsapásra. Igazi presztízs mérkőzést vívtunk a szomszédokkal, amelyen igazságos döntetlen született. Az eredményen ugyan még
nem látszik, de a nyáron sikerült jól megerősíteni együttesünket. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az eddig szerzett hét gólunkból hatot a nyáron igazolt Kósa Nimród jegyez.
Testvérével, Kósa Lászlóval Bödéről érkeztek. Ugyancsak a
nyáron került hozzánk Stájer Martin Szakonyfaluból, Szép Zoltán Egervárról és Kulda Richárd Salomvárról. Távozóink is
voltak, Pongrácz Gergő és Szép Barnabás Nagyrákoson folytatják, míg Horváth Zoltán a Csákánydoroszlót erősíti. Egy pont
tehát, amit eddig sikerült szerezni, és nem lesz könnyű a folytatás sem. A 15 csapatból álló csoport lényegesen erősebb lesz az
idei bajnokságban, mint volt előtte. Bizakodva várjuk a folytatást, a csapatban több van az eddig látottaknál. A megyei kupasorozatban a Máriaújfalun sikerült túllépnünk, ám a második
fordulóban a Csákánydoroszló megálljt parancsolt nekünk.

Bíztató kezdés
Utánpótlás focicsapatunknak jól sikerült a rajtja a 2019-2020as bajnokságban. A srácok az eddig lejátszott három mérkőzésből kettőt megnyertek. Az első fordulóban ugyan vereséget
szenvedtek Balogunyomban (Balogunyom – Őriszentpéter 42), ám ezt a fiaskót két győzelemmel feledtették. A
Gyöngyöshermán elleni idegenbeli találkozót a második félidőben mutatott remek hajrának köszönhetően magabiztosan nyerték (Gyöngyöshermán – Őriszentpéter 1-5), majd hazai pályán
a szomszédvár Bajánsenye ellen is diadalmaskodtak. Az előző
bajnokságban elért 8. hely, a pozitív gólkülönbség, a több győzelem, mint vereség után saját maguknak tették magasra a lécet
a fiatalok. Főleg azért, mert az idei bajnokságra megváltozott a
túlkoros szabály és emiatt egyes csapatok megerősödnek. Most
10 túlkoros szerepelhet a jegyzőkönyvben és öt lehet egyidejűleg a pályán. Cserélni túlkoros játékost túlkorossal is lehet, míg
korábban csak öten szerepelhettek a jegyzőkönyvben és ők
egyszerre a pályán is lehettek. A túlkoros korhatárt is megemelték, most 26 éves korig lehet szerepelni az utánpótlás csapatban. A jól sikerült kezdés után várjuk a fiataljainktól a folytatást. A csapat háza táján rend van, Sebők Péter edző személyében hozzáértő szakember irányítja a gárdát és az egyesület vezetősége, Mihály Ferenc elnökkel az élen minden támogatást
megad az utánpótlás neveléshez. Sok tehetséges fiatal bontogatja szárnyait a Bozsik program alacsonyabb korosztályában
is, a mostani utánpótlás gárda és a Bozsik programban résztvevő fiatalok jelenthetik a foci jövőjét Őriszentpéteren. K.Gy.
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Államalapításunkat ünnepeltük
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