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                     Őri HírekŐri HírekŐri Hírek   
    ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA         

2013. október 15. 

Jubileumhoz méltóan 

Az Őrségi Vásár mellett Őriszentpéter egyik legnagyobb rendezvényévé vált az 

Őrségi Tökfesztivál. Látogatottságát tekintve nyugodtan nevezhetnénk akár „őszi 

őrségi vásárnak” is. Az idén immár tizedik alkalommal rendezték meg szeptember 

utolsó hétvégéjén az eseményt. Bár az időjárás nem fogadta igazán kegyeibe a 

fesztivált, mégis sokan látogattak el a helyszínekre.  Az elmúlt évtized alatt három-

napossá vált ünnep több őrségi településen zajlott. Őriszentpéter mellett érdekes és 

gazdag programok várták a látogatókat Nagyrákoson, Szalafőn és Magyarszombat-

fán. A fesztivál középpontjában természetesen a régió emblematikus terméke a tök 

állt. Fő helyszíne Őriszentpéteren, az Őrségi vásárnak is helyet adó vásártéren volt, 

ahol a kétnapos kézműves kirakodóvásáron és a helyi termékpiacon mintegy száz 

árus kínálta portékáját. Az esemény hivatalos megnyitójára is itt került sor. A ren-

dezők nevében a vendégeket Őr Zoltán, Őriszenpéter város polgármestere és dr. 

Markovics Tibor, az Őrségi Nemzeti Park igazgatója köszöntötte. A polgármester 

köszöntőjében elmondta, hogy a fesztivált a város tulajdonképpen örökbe fogadta, 

ám ezt az örökséget könnyű volt megszeretni. Őriszentpéter 2010. óta lépett elő az  

          dr. Medgyasszay László a megnyitón 

esemény rendezőjévé. A tökfesztivál mára a térség leglátogatottabb és leginnovatí-

vabb rendezvényévé nőtte ki magát. Népszerűségét a folyamatos megújulásnak 

köszönheti. A tavalyi év után az idén is több elemmel bővült a program. Gondol-

junk csak az Őr – Nyék Hagyományőrző Alapítvány történelmi élőkép és lovas 

íjász bemutatóira, az élőkoncertre, vagy a fesztivállal párhuzamosan megrendezett 

XI. Vadpörkölt főző versenyre és II. Őrségi Vadásznapra. Dr. Markovics Tibor 

igazgató köszöntőjében a fesztivál hőskoráról szólt. Elmondta, hogy tizenegy évvel 

ezelőtt azon gondolkodtak, hogyan lehetne a térség idegenforgalmi időszakát vala-

milyen programmal meghosszabbítani. Így került szóba a tök, mint e táj jellegzetes 

terménye. Egy rendezvényszervezésre szakosodott szombathelyi vállalkozással 

karöltve  megszervezték az elsőt, amely nem várt sikert hozott, és bebizonyította a 

kétkedőknek, hogy életképes volt az ötlet.  A nemzeti park az első alkalomtól kezd-

ve rendezője az eseménynek. A X. Őrségi Tökfesztivált hivatalosan dr. 

Medgyasszay László a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat elnöke nyitotta meg, aki 

ünnepi beszédében többek közt arról is szólt, hogy időtálló   (folytatás a 2. oldalon) 
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Őri Hírek 

Jubileumhoz méltóan 

A tökös versenyek győztesei  

Tökkirálynő: Pongrácz Mónika /Kercaszomor/ (képünkön) 

Tökös étel kategória: Fehér Józsefné /Őriszentpéter/ 

Legtökösebb porta: Baumgartner Anita /Őriszentpéter/ 

Az Őriszentpéterért Egyesület fő tevékenységi köre a hagyo-

mányok ápolása, kulturális programok szervezése. Ezek lebo-

nyolításához anyagi forrásokra is szükség van, ezért született az 

ötlet, hogy sátorhelyet kérünk az önkormányzattól a Tökfeszti-

vál idejére. Sátrunk színes dekorációja, a tökruhába öltözött 

egyesületi tagok vonzották a látogatókat. Nagy sikert arattak a 

sütőtökből készült tökpástétomok, cukkínikrémek, melyeket 

kenyérre kenve kínáltunk. Sokan adakoztak az elfogyasztott 

pirított tökmagért és a szeletekben megsütött sütőtökért. A vá-

sáron való részvételünk az egyesületi tagok aktív munkájának, 

adakozó kedvének köszönhetően sikeresen zárult, terveink kö-

zött szerepel további vásárokon való részvétel.  

             Őriért Egyesület 

ötletnek bizonyult a tökre építeni a rendezvényt, és ezzel meg-

hosszabbítani a turista szezont. Az Őrség a hátrányos helyzete 

ellenére is az ország csodája, ahol szükség van az ilyen progra-

mokra. Az elnök ígéretet tett arra, hogy a tökfesztivál jó hírét 

elviszik, és példáján keresztül bemutatják, hogyan lehet hagyo-

mányainkkal együtt élni, azokat fejlődésünk érdekében felhasz-

nálni. A megnyitó után ökumenikus terményáldást tartottak.  

A hivatalos programot követően a vásári forgatag mindenki 

számára tartogatott meglepetést. Úgy tűnt, legtöbben a tökmag-

olaj készítésére voltak kíváncsiak, de az egyéb kézműves ter-

mékek és a helyi termékpiacon kínált áruk is fogytak rendesen. 

Számtalan „tökös” programot iktattak a kínálatba a szervezők. 

Tökből készült ételeket lehetett kóstolni, töklámpást faragni, 

volt töklökő verseny és töklámpás felvonulás, valamint megvá-

lasztották a legnagyobb tök gazdáját tökkirálynak, az idén tök-

királynőnek. Gazdag volt a kulturális kínálat is a fesztivál 

mindkét napján. A szabadtéri színpadon egymást követték a 

fellépők. Auth Csilla és Keresztes Ildikó élőkoncertje volt a fő 

attrakció, amelyre sokan voltak kíváncsiak.  Vasárnapra sajnos 

elromlott az idő, ám az eső sem szegte kedvét a vásározóknak, 

és az eseményre érkezett vendégeknek, akik érdekes progra-

mok közül válogathattak. Ezen a napon ünnepeltek az őrségi 

vadászok a második alkalommal megrendezett vadásznapon, és 

tizenegyedik alkalommal tartották meg az őrségi vadpörkölt 

főzőversenyt.  A jubileumi Őrségi Tökfesztivál méltó volt a 

hagyományaihoz. A fesztivál helyi gazdaság szervező ereje 

továbbra is jelentős. Nem véletlen, hogy mára a nyugat-

dunántúli régió vezető gasztroturisztikai rendezvényévé vált, és 

tulajdonosa a „Kiemelt Kulturális és Örökségturisztikai Díj-

nak”.                                          k.gy.                                                                                        

A Tökfesztivál idén is hozta a formáját 

A tízes jubileumi sorszám bizony szép kerek és kövér akár csak 

a fesztivál névadó terméke és a programot utólagosan értékelve 

teljességet is jelentett. Hiszen minden idők legkomplexebb és 

legtartalmasabb Tökfesztiválja zajlott szeptember utolsó hétvé-

géjén a négy rendezvényhelyszínen, Nagyrákoson, Szalafőn, 

Magyarszombatfán és Őriszentpéteren három napon keresztül. 

Volt a régi tökfesztiválok hangulatát felidéző szakmai fórum a 

Nemzeti Park Igazgatóság központjában és voltak újdonságok 

is, ahogy annak számított a lovas íjász bemutató és az oldtimer 

traktoros felvonulás. Helyi büszkeségünk, a termelői piac 

ugyancsak gazdagította a programkínálatot, ahogy azt tette az 

elmúlt évben is. Kedves tavalyi háziasszonyunk, Borbás Marcsi 

viszont nem tudott sajnos részt venni az idei programon. A 

tökfaragó és töklökő verseny, a tökkirály(nő) választás és a 

töklámpás felvonulás, mint már hagyományos programelem 

méltán őrzi komoly népszerűségét már a kezdetek óta. Talán a 

lakosságot is sikerült egy kicsit motiválni a tökös arculatépítés-

ben a tökös porták versenye és egyéb vetélkedők által. Az 

egyik legfontosabb eredménynek mégis az tekinthető, hogy a 

Tökfesztivált az elmúlt kilenc év alatt sikerült megőrizni profil 

tiszta kézműves vásárnak, mely igen komoly eredménynek 

számít. Az Őrségi Vásártól egy dolgot viszont egészen biztos 

irigyeltünk, ez pedig az időjárás volt. Különösen vasárnap, hi-

szen az esős hideg egyedül talán csak a II. Őrségi Vadásznap 

programjait nem tudta megzavarni a résztvevők rendíthetetlen-

ségének köszönhetően. Örömteli arról is beszámolni, hogy a 

Tökfesztivált idén a rendezők eltökéltségén és lelkesedésén túl  

a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 5,5 millió Ft-os támogatásá-

val is sikerült életben tartani, sőt, méltó módon megünnepelni a 

jubileumot. Köszönjük a támogatást! 

Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni partnereinknek is, 

kiemelten az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság képviselőinek 

és munkatársainak a korrekt, nagyon segítőkész együttműködé-

sért! Köszönet és elismerés illeti az önkormányzat, a közös 

önkormányzati hivatal, a művelődési ház és a rendőrség dolgo-

zóit, valamint a civil szervezetek tagjait a projekt előkészítésé-

ben, a programok összeállításába és a rendezvény lebonyolítá-

sában nyújtott nélkülözhetetlen segítségükért, hiszen nekik a 

rendezvény elsősorban munka volt, ahol értünk is dolgoztak és 

tisztességgel helytálltak! Külön dicséret jár az ízléses és fantá-

ziadús tökös rendezvény installációk és dekorációk készítői-

nek!                     Őr Zoltán 

Ide lökök, oda lökök, itt vannak a sütőtökök!  

Lapunk következő száma 2013. december 20-án 

jelenik meg. 
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Őri Hírek 

Az Őriszentpéterért Egyesület az idén immár a harmadik alka-

lommal tartotta meg a Kulináris Kavalkád elnevezésű rendez-

vényét. Ez az esemény tulajdonképpen egy főzőverseny, amely 

sok-sok más érdekességgel van fűszerezve. Manapság rengeteg 

főzőversenyt tartanak mindenfelé, szinte minden megmozdulást 

kulináris élménnyel igyekeznek színesíteni.  Ezzel nincs is 

semmi probléma, ám általában ezeken a programokon pörköltet 

és gulyást főznek a versenyzők, pedig számtalan azon ételek 

száma, amelyeket szabadtéren, bográcsban, nyárson, kemencé-

ben, tárcsán vagy egyéb módon lehet elkészíteni.  Ezért találták 

ki három évvel ezelőtt az Őriszentpéterért Egyesületnél, hogy 

ilyen főzőversenyt szerveznek. Az idei megmérettetésre 15 

csapat nevezett. Valóságos „íz-orgiának” lehettek szemtanúi 

mindazok, akik ellátogattak a versenyre. Szabad tűzön, nyár-

son, bográcsban és tárcsán, 

és még számtalan más mó-

d o n  k é s z ü l t e k  a 

„versenyművek”. Húsos, 

káposztás, babos ételek, 

ezeknek a keverékei, és 

minden ami „szem-szájnak 

ingere” – készült itt. Köz-

helynek számít ilyenkor azt 

mondani, hogy a zsűrit ne-

héz feladat elé állították, de 

ebben az esetben ez tényleg 

így volt. Már csak az ételek 

sokfélesége miatt sem volt 

egyszerű dönteni. Babos 

káposztát kellett összeha-

sonlítani tárcsás tarjával, 

hajdinakását tökmagolajos krumplival, gombaételt húsos étel-

lel. Nem volt egyszerű dolog, ám a zsűri abban egyetértett, 

hogy az eléjük került ételek mindegyikét bátran ajánlották fo-

gyasztásra mindenkinek. A főzőverseny győztese végül az Őr-

állók Alapítvány „Őrálló Kalapítvány” elnevezésű csapata lett. 

Ők tárcsán sütöttek tarját, melyet hajdinakásával és tökmagola-

jos krumplival kínáltak. A második helyen a polgárőrök 

„Kubu” névre hallgató csapata végzett, akik hasonlóan az őrál-

lókhoz, tárcsán sült húst készítettek és köztük a hajszálnyi kü-

lönbség talán csak a köret-

nek volt köszönhető. A 

„Vasi Vész” csapatának 

„Őrségi rettenetes” elne-

vezésű alkotását harmadik 

helyre sorolta a zsűri. A 

marhalábszárból, sertés-

csülökből, velőből, sza-

lonnából és még sok-sok 

más összetevőből álló 

eledel valóban rettenetes, 

főleg a vegetáriánusok, és 

az úgynevezett egészséges 

táplálkozás híveinek 

szemszögéből. Amúgy 

fenséges volt! A legfino-

mabb salátát – mert ilyen 

kategória is volt az idén, - 

az „Őrségi Vadkanok és Kocák” csapata készítette. Különdíjat 

kapott Könye Gábor az általa készített kürtös kalácsért. A főző-

verseny mellett az „Aromák mestere” cím is odaítélésre került. 

Ebben a versengésben ízről, illatról kellett fűszereket, zöldsé-

geket, lekvárokat felismernie a versenyzőknek. Bodonczi Lász-

ló és Czerman Zsolt voltak ebben a legjobbak. A főzőverseny 

alatt egy külön sátorban a helyes táplálkozásról és az egészsé-

ges ételekről kaphattak tájékoztatást az érdeklődők Némethné 

Mészáros Iréntől a járási népegészségügy vezetőjétől.  A rende-

zők az idén egy meglepetéssel is szolgáltak. A kulináris talál-

kozó újdonsága volt, hogy a szervezők egy maguk által készí-

tett ízléses kiadványban megjelentették az elmúlt két alkalom-

mal, főzött/sütött ételek receptjeit. A receptgyűjteményhez a 

helyszínen lehetett hozzájutni. Az ötlet kitűnő, mivel a recept-

gyűjtemény otthoni kerti partik választékának bővítéséhez 

nyújt segítséget.  Az este további része jóllakottan, kellemes 

zene mellett vidám beszélgetésekkel tellett. A jó hangulatú 

programért köszönet jár az Őriszentpéterért Egyesület tagjai-

nak. Hagyományteremtő szándékkal útjára indított rendezvé-

nyük bizonyította létjogosultságát. Az eseményt, akárcsak a 

korábbi években, most is támogatta Őriszentpéter Város Ön-

kormányzata.                     

K.gy.  

Kulináris kavalkád 

Fotó: Kemencei Ilona 

Fotó: Kemencei Ilona 

Fotó: Kemencei Ilona 

Fotó: Kemencei Ilona 
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Őri Hírek 

Szeptember végén Őriszentpéteren ünnepelt az Őrség vadásztár-

sadalma. Három őrségi vadásztársaság, a Széchenyi Zsigmond 

Vadásztársaság, az Őrségi Vadásztársaság és a Vadása Vadgaz-

dálkodási Egyesület, közösen rendezték meg a II. Őrségi Va-

dásznapot és a XI. Őrségi Nemzetközi Vadpörkölt főzőversenyt. 

A vadászok rendezvényére a Tökfesztivál vasárnapján került 

sor. Mint utólag bebizonyosodott, az együttes rendezés jó dön-

tésnek bizonyult, a programok jól kapcsolódtak egymáshoz, jól 

kiegészítették egymást. A vadásznap fő attrakciója az őriszent-

péteri székhelyű Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság fél évszá-

zados megalakulásának köszöntése volt. Az ünnepségre a pizzé-

ria mellett felállított rendezvénysátorban került sor. A pulpitusra 

először Őriszentpéter polgármestere Őr Zoltán lépett. Őt a vadá-

szok a főzőverseny megnyitására kérték fel. A kisváros elöljáró-

ja elmondta, hogy a tizenegyedik alkalommal megrendezett vad-

pörkölt főzőverseny nagyszerűen beilleszkedik a jubileumi Tök-

fesztivál programjába, ám a korábbi években bizonyította, hogy 

önállóan is megállja a helyét. – Az Őrség természeti adottságok-

ban szerencsés terület. A 60 százalékos erdősültség a nemes 

vadállomány, a gazdag teríték mind hozzájárulnak a rendezvény 

sikeréhez – mondta a polgármester, majd a főzőverseny közös-

ségformáló, csapatépítő szerepéről is szólt. A polgármester után 

dr. Gömbös Sándor mondott ünnepi beszédet a Széchenyi Zsig-

mond Vadásztársaság megalakulásának 50. évfordulója alkalmá-

ból. – Vajon gondolták-e az alapítók ötven évvel ezelőtt, hogy 

az általuk elindított társaság ilyen eredményes lesz. Gondolták-

e, hogy milyen évtizedek következnek, milyen fantasztikus terí-

tékekkel büszkélkedhetnek majd, milyen kitűnő vadgazdálkodá-

si eredményeket érnek el? Minden bizonnyal nem, és nem lát-

hatták azt sem, hogy milyen kihívásokkal kell szembenézniük. 

Ám az, hogy a mai nap itt lehetünk, és vadásztársaságunkat ün-

nepelhetjük, azt jelenti, hogy az alapítók és utódaik nagyon jó 

munkát végeztek – kezdte mondandóját az ünnepi szónok, majd 

azzal folytatta, hogy a társaság a 80-as, 90-es években a vadgaz-

dálkodás területén a megye élvonalába tartozott. Igaz, előtte 

történt egy sajnálatos vadász baleset, ám éppen az ez utáni meg-

újulás hozta a kitűnő eredményeket. A kihívásokkal az óta is 

bátran szembenéznek, volt belőlük jócskán. Gondoljunk csak az 

új vadászati törvényre, vagy a terület határok átrajzolására. Dr. 

Gömbös Sándor végezetül köszönetét fejezte ki az alapítóknak, 

és a második alakalommal megrendezett vadásznap kapcsán 

elmondta, hogy az Őrség vadásztársadalma érett arra, hogy ilyen 

ünnepe lehessen. A II. Őrségi Vadásznapot hivatalosan Gagyi 

István az Országos Magyar Vadászkamara Vas megyei Területi 

Szervezetének és a Vasi Vadgazdálkodók Védegyletének elnöke 

nyitotta meg. Beszédét azzal kezdte, hogy példamutató az őrségi 

vadgazdálkodók összefogása. Bebizonyították, hogy nemcsak 

országos, vagy megyei szinten lehet vadásznapokat szervezni. 

Az ilyen rendezvények népszerűsítik a vadászatot, és ez nagyon 

fontos, mert az országos vezetés is célul tűzte ki azt, hogy a ma-

gyar vadászat és vadászok hírnevét őrizni és gyarapítani kell. Az 

ilyen rendezvények nagyban hozzájárulnak a vadászat jó megíté-

léséhez, amely az utóbbi időben pozitív irányba mozdult el. Az 

elnök említést tett még a magyarszombatfai vadászati kiállításról 

is, amelynek megléte jelentősen hozzájárult a vadásznap meg-

rendezéséhez. Gömbös Mátyás által magánerőből működtetett 

tárlat egyedülálló és ma már országos hírnévre tett szert. A hiva-

talos megnyitó után Gagyi István kitüntetéseket adott át, majd 

Hubertus misére került sor, melyet Varga Ottó címzetes esperes 

celebrált. A szlovéniai vadászkürtösök, mint már annyiszor most 

is színesítették játékukkal a programot. A rendezvénysátorban 

egész nap megtekinthetők voltak az idei szarvasbőgés eredmé-

nyei, a trófeák. Bár az időjárás egész nap a rosszabbik arcát mu-

tatta a II. Őrségi Vadásznap sikeres volt.                 k.gy 

Rimán Lászlóné alpolgármester és Fekete Lászlóné képviselő 

Ackerman Jánosnét, Ilus nénit keresték fel nemrégiben otthoná-

ban és köszöntötték 90. születésnapja alkalmából a város önkor-

mányzata és minden lakója nevében. A Magyar Kormány 2009. 

január 1-től emléklapot és a társadalmi megbecsülés kifejezése-

képpen, jubileumi juttatást adományoz szépkorú polgárainak. 

Őriszentpéteren is az óta hagyomány a 90 évüket betöltő város-

lakók köszöntése. – Élünk, halunk, örülünk és bánkódunk és 

többnyire minden eseményen sírunk. Az élet csodálatos, mert 

minden benne van. – ezek a gondoltok jutottak az eszembe, ami-

kor képviselőtársammal együtt köszöntöttük az önkormányzat 

nevében Ilus nénit – mondta Rimán Lászlóné. – Nagyon nagy 

szerencse, és az itthon élő idős vidéki embereknek az egyik er-

kölcsi ereje és kincse az, hogy szeretteikkel együtt, vagy egy-

máshoz közel élnek. Gyermekeiknek így lehetősége nyílik arra, 

hogy törődjenek velük, meghálálva a sok-sok kemény munkát, 

amivel a nevelés járt. Ezzel mintegy példát mutatva a következő 

nemzedéknek. Ezt a gondoskodást és a szeretet megnyilvánulá-

sát láttam Ilus néni szemében az elérzékenyülés mellett akkor, 

amikor köszöntöttük. Ilus néni életében a család mellett a közös-

ségi élet is belefért. Egyik alapítója és hosszú ideig tagja volt az 

Őrségi Baráti Karnak. – folytatta mondandóját Rimán Lászlóné. 

Majd arról beszélt, hogy hálás és örömteli feladat az idős embe-

rek köszöntése. Szerencsére volt része benne több alkalommal 

is. Örömteli látni, hogy milyen szeretet, megbecsülés és gondos-

kodás veszi őket körül. Talán ez is lehet a hosszú élet titka. 

Őrségi vadászok ünnepe 

Ilus nénit köszöntötték 
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A 2013/2014-es nevelési év a megnövekedett új előírásoknak, 

feladatoknak való megfelelés jegyében indult el. A következő 

szervezeti változások történtek: 2013. szeptember 1-től - 2014. 

augusztus 31-ig vezetői megbízást kapott Babosné Hajós Tün-

de. Hodásziné Papp Zita vezető óvónő tavalyi nyugállományba 

vonulása után a nyáron az önkormányzat megpályáztatta az 

óvodavezetői állást. Egy pályázó volt, Babosné Hajós Tünde. 

Mivel neki még nincs meg az intézményvezetői szakvizsgája, 

(folyamatban van) egy évre kapott megbízást. Ugyancsak egy 

évre bízták meg Békesi Klárát az intézményvezető helyettesi 

feladatok ellátásával. Szeptember hónaptól két új alkalmazott 

lett felvéve, Szabó Istvánné óvodapedagógus és Siskáné Szűcs 

Judit gondozónő és takarító munkakörökbe. Az óvoda neve is 

megváltozott. Az idei nevelési évtől Őriszentpéteri Katica Egy-

séges Óvoda-bölcsőde a hivatalos megnevezése az intézmény-

nek. Az egységes óvoda-bölcsőde három csoporttal – Katica, 

Maci, Mazsola - működik, és 60 gyerkőc jár ide. A Nemzeti 

Köznevelési törvényben foglaltak szerint indult be óvodánkban 

a bölcsődei csoport. Ennek megfelelően egy helyen, jelenleg a 

Katica csoportban a kicsiknél, kapott helyet az az öt fő kisgye- 

              Katica csoport 

rek, akik még bölcsődés korúak. Ők két és három év között 

vannak. Mellettük, maximum 15 fő kaphat még helyet, a cso-

portban jelenleg 13-an vannak. Ebben a csoportban a személyi 

előírásoknak eleget téve gondozónő alkalmazására is sor került. 

Kettő óvodapedagógus, Kálmánné Szemerics Mária és Szabó 

Istvánné, egy gondozónő, Siskáné Szűcs Judit, és egy a peda-

gógiai munkát közvetlen segítő dajka, Nagyné Pongrácz Anna-

mária foglalkozik a legkisebbekkel. Az előírásoknak megfele-

lően nyáron beszerzésre kerültek azok az eszközök is, melyek 

elengedhetetlenül szükségesek a bölcsődések számára. A Maci 

csoportba 3-4-5 éves gyerkőcök járnak, ez a részben osztott 

középső csoport. Ide 23 gyerek jár. Rájuk Légrádi Zoltánné és 

Békesi Klára óvó nénik és Horváthné Batha Beáta dajka vi-

gyáznak. A Mazsola csoportba járnak a legnagyobbak, az 5-6 

évesek, akik 19-en vannak. Őket Siska Jenőné és Babosné Ha-

jós Tünde óvó nénik készítik fel az iskolára. A munkát a nagy-

csoportban Márkus Magdolna dajka segíti. Az óvoda 7-17 óra 

között van nyitva. A csoportokban ez idő alatt van óvoda peda-

gógus. A Mazsola csoport reggel 7-8 óra között és délután 16-

17 óra között a Maci csoporttal van összevonva. Az idei év 

kiemelt feladata az újonnan bevezetésre került változások meg 

                Maci csoport 

ismerése, azok beindítása és a tapasztalatok beépítése a nevelé-

si munkába. Ünnepek és megemlékezések az óvodai hagyomá-

nyokhoz igazodnak. Nevelés nélküli munkanap öt lehet egy 

évben, kettőnek már megvan a programja. Szakmai nap novem-

berben lesz, a munkatársi kirándulásra pedig áprilisban kerül 

sor. A téli és a tavaszi szünetek az iskolaival egy időben lesz-

nek, a nyári szünetet a fenntartók engedélyezhetik. A tervek 

szerint ez 2014. augusztusában lenne, hossza ugyancsak a fenn-

tartók engedélyétől függ. Mikuláskor, karácsonykor, farsang-

kor, húsvétkor, anyák napján és évzáró alkalmával lesznek ün-

nepségek az óvodában. Az intézmény nagyobb és kiemelt ren-

dezvényei: a tökhét, a Mikulás bál, az Adventi gyertyagyújtás, 

a gyermeknapi vigasság és a Nemzeti Parkkal közösen szerve-

zett rendezvények. Ezek közül már megvolt a tökhét, amelyet a 

Tökfesztivál előtti héten megtartottak. Ennek keretein belül a 

csoportok készültek a rajzpályázatra, tököt gyűjtöttek, különbö-

ző tökös versenyeket tartottak, töklámpást készítettek, tököt 

faragtak, képeket készítettek tökmagból. A szülők segítségével 

megismerték a legfinomabb tökös ételeket. A tökfesztiválkor 

megrendezett rajzversenyen a Maci csoport első, a Mazsola 

csoport második helyezést ért el. Egyéni díjat Kárpáthegyi  

            Mazsola csoport 

Ágoston kapott, aki 3. helyezést ért el. A díjakat Siska Jenőné 

óvodapedagógus vette át az eredményhirdetéskor nem kis örö-

m é r e  é s  b ü s z k e s é g é r e  a z  i n t é z m é n y n e k .                                                                                               

             Babosné Hajós Tünde  

Egységes óvoda-bölcsőde lettek 
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Az év második fele sem telik eseménytelenül az önkéntes tűz-

oltóknál. Az árvízi védekezés miatt július közepén tartották 

meg a minősítő gyakorlatot. Itt feszítővágóval kellett roncsau-

tóból sérültet menteni és égő autót oltani. A jól végrehajtott 

feladatnak köszönhetően az önkéntesek megkapták azt a minő-

sítést, amellyel önállóan is tevékenykedhetnek kijelölt területe-

ken. Az ispánki falunapon a mentősökkel együtt tartottak be- 

Tűzoltók és Mentők közös bemutatója Ispánkon 

mutatót. Itt a minősítő versenyhez hasonló feladat végrehajtásá-

val igazolták felkészültségüket. Szerencsére júliustól mindösz-

sze 3 éles akciójuk volt csak. Egy esetben tűzesethez, egyszer 

műszaki mentéshez és egyszer fakidőléshez riasztották őket. A 

lánglovagok továbbra is aktív résztvevői a város közéletének. 

Augusztus 20-i ünnepségen koszorúztak, a Kulináris kavalkád 

elnevezésű főzőversenyen csapatot indítottak, a Tökfesztiválon 

ügyeleti szolgálatot láttak el, aktív résztvevői voltak a szüreti 

felvonulásnak és kivették a részüket a lomtalanításból is. 

Dobson Tibor dandártábornok a Magyar Tűzoltó Szövetség 

elnöke Zalaszentivánon tartott rendezvényen személyesen adta 

át az emlékplaketteket azoknak a tűzoltóknak, akik a Dunai 

árvíz alkalmával példamutató segítőkészségről tettek tanúbi-

zonyságot. Köztük volt öt őriszentpéteri önkéntes is: Dávid 

Szabolcs, Könye Gábor, Róka Lajos, Rozsnyai Mihály és Törő 

Zoltán. Az egyesület tagjai közül jelenleg 9 fő jár tanfolyamra. 

Átemelő szivattyú, hidraulikus mentőkészlet, láncfűrész és 

tűzoltó-technikai szivattyú kezelésének fortélyait igyekeznek 

legjobb tudásuk szerint elsajátítani. A Tűzoltó Szövetséghez és 

a Katasztrófavédelemhez benyújtott pályázatok eredményesek 

voltak.  Támogatást sikerült nyerni korszerű felszerelés vásár-

lásra, tűzoltóeszközök felülvizsgálatára és tűzoltó technikai 

tanfolyamra. Őriszentpéter város önkormányzata pályázatot 

nyújtott be a tűzoltószertár felújítására. Amennyiben ezt a pá-

lyázatot pozitívan bírálják el, a jövőben kulturált körülmények 

között korszerű eszközökkel végezhetik önként vállalt tevé-

kenységüket a tűzoltók. Az egyesület ezúton is szeretné köszö-

netét kifejezni mindazoknak, akik valamilyen módon támogat-

ták őket és hozzájárultak a működésükhöz. Köszönet az adó 1 

%-ért, a szüreti felvonuláson vásárolt támogatói jegyért, a csa-

ládi támogatásért, az önkormányzat által nyújtott támogatásért. 

Köszönet Kovács Balázs Zsolt tűzoltó századosnak, körmendi 

http parancsnoknak a tanfolyamokért és oktatásokért. A támo-

gatásokból befolyt összeget felszerelés vásárlásra költi az egye-

sület. A tűzoltók ezúton is szeretnék felhívni a lakosság figyel-

mét, hogy a hideg beálltával megnő a kéménytűz és a szénmon-

oxid mérgezések lehetőségének száma. Ellenőriztessék tüzelő 

berendezéseiket, kellő odafigyeléssel elkerülhető a baj.  Zs.Jné. 

Az előző évek hagyományaihoz csatlakozva idén is megtartot-

tuk az őriszentpéteri szüreti felvonulást. Október 5-én 13 óra-

kor indult a menet a Művelődési Ház udvaráról. A város utcáin 

végig énekelve haladt a színes ruhákba öltözött csapat, melyet a 

Csákánydoroszlóról érkezett Pandúr Tibor kísért harmonikával. 

A pizzéria előtti téren hallhattuk a Művészeti Iskola citerásait 

Cservék László vezetésével. A zalalövői néptáncos gyerekek 

színvonalas népi táncát nagy taps díjazta. A népi munkaeszkö-

zökön (kasza, gereblye) játszó Jakabházi zenekar előadása nagy 

sikert aratott. Az egész délután folyamán a kisbíró (Dávid Sza-

bolcs) és az erre az alkalomra felszentelt pap (Király Gábor) 

szórakoztatta a közönséget. A helyi civil szervezetek

(Őriszentpéterért Egyesület, Tűzoltók, Polgárőrök) és a Műve-

lődési Ház közös munkájával sikerült az idei évben is megtarta-

ni a rendezvényt. Sajnáljuk, hogy évről évre kevesebb a részt-

vevő, kérjük ezért a lakosokat, aki ötleteivel, munkájával tudja 

segíteni a szervezők munkáját, jelentkezzen. Elkövetkezendő 

programjaink sikeréhez a közös összefogás, jelenlét feltétlenül 

szükséges.              Kovácsné H. Katalin 

„Önhikis” pályázat benyújtásáról határoztak a képviselők a 

testületi ülésen. A kormány ugyan az elmúlt év végén átvállalta 

az önkormányzatok adósságállományát, köztük az őriszentpéte-

ri önkormányzatét is, a finanszírozási nehézségek miatt ismét 

szükség van némi segítségre. A lehetőség is megvan erre, csak 

nem „önhikinek” hívják most, hanem a helyi önkormányzatok 

működőképességét megőrző támogatásnak. A város önkor-

mányzata 12 és fél millió forintra nyújtott be pályázatot. Pozi-

tív elbírálás esetén az összegből rendeznék a kifizetetlen szám-

lákat és tartozásokat, valamint az intézmények működésére 

fordítanák. Szeptember 11-én megtartott testületi ülésen tár-

gyalta a grémium a város 2013-as költségvetésének első féléves 

teljesüléséről szóló beszámolót. Ez év januárjától új fejezet 

kezdődött az önkormányzatok életében. Jogszabályi előírások-

nak megfelelően felálltak a közös önkormányzati hivatalok. 

Őriszentpéter 12 településsel együtt alapított közös hivatalt. A 

zárszámadáskor a közös hivatal finanszírozásában mutatkozó 

egyenlőtlenségek miértjére is választ kaptak a képviselők. Az 

államtól az első négy hónapban a közös hivatalok még a régi, 

körjegyzőségi struktúra szerint kapták a támogatást. Ez, vala-

mint az, hogy az intézményeket is működtetni kellett, okozták 

azt, hogy a város az első időszakban többet adott a közös hiva-

tal működéséhez. A költségvetési év végére helyreáll a finan-

szírozási rend.               k.gy. 

Hírek a lánglovagok háza tájáról 

     Fotó: Kemencei Ilona 

Érik a szőlő... 

     Fotó: Kemencei Ilona 

Testületi hírek 
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A Vendégkönyvi bejegyzéseket az idei Őrségi Vásárkor meg-

rendezett „Az Őrség kincse a fa” c. kiállítás, valamint 

Hessinger László fafaragó alkotásait és feleségének Hessinger 

Lászlóné, Lenke asszony kézimunkáit bemutató kiállítás ven-

dégkönyvében találtuk. Az „Őrség kincse a fa” kiállítás kereté-

ben bemutatásra került az Őrség erdészeti múltja és jelene, tár-

gyi és fotó dokumentációval, az őrségi erdő csodálatos környe-

zete Kemencei Ilona fotóin, id. Palatkás József(┼) fafaragó, a 

népművészet mestere és ifj. Palatkás József  népi iparművész 

munkái, illetve mindazon eszközök, tárgyak, melyekhez  az 

„Őrség kincse” alapanyagul szolgált. A Hessinger házaspár 

kiállításán fafaragásokat és lakásdíszítő kézimunkákat lehetett 

megtekinteni. Bár időben távol vagyunk már a júniusi ese-

ménytől, megköszönni a kiállításokat a rendezőknek és a kiállí-

tóknak, soha nem lehet késő. Történjen ez most mindenki nevé-

ben a Vendégkönyvi bejegyzések alapján.  

Köszönet az erdő „szerelmeseinek” 

Az erdő a föld „tüdeje”, varázslatos hely. Megejtő szépsége 

rabul ejtett már sokakat, köztük jó néhány volt tanítványomat, 

valamint az Őrség szülöttei közül sokakat, akik élethivatásuk-

nak választották védelmét. A teljesség igénye nélkül sorolhat-

nám őket: Kronekker József, Szemerics Antal, Simon Sándor, 

Báger László, Karba János, Horváth Elek erdészek. Az előző 

generációból: Tamaskó Tibor, Laczó Boldizsár, Mihály József, 

Kapornaky Béla, Sásdi Károly, Simon Sándor. A foglalkozásuk 

miatt idevetődöttek, „idegyökeresedtek”: Prém Jenő Volt erdé-

szetvezető, Ábrahám Tibor, Boncz Ernő, Gerencsér István, 

Gérnyi László(┼),Németh László(┼), Vaspöri Lajos, Nagy 

László, Reider Lajos, Hegedüs Péter, Marton András. A legif-

jabbak pedig: Vaspöri Helga, Hári Szabolcs. Szolgáltak itt 

még:Czebe Zoltán(┼), Danka László, Németh Ferenc, Borbély 

László, Schtödl László. Remélem a jelen és a jövő  generáció-

jában is akadnak majd lelkes követőik mint pl. Tornai Bánk, 

aki ősszel kezdi tanulmányait Sopronban. 

Köszönet a fa „szerelmeseinek” 

„A tehetség az, ha valaki többet tud, mint amennyit tanult!” A 

két fafaragó, id. Palatkás József(┼) és ifj. Palatkás József  mun-

káin ez egyértelműen tettenérhető. Alkotásaik magukról beszél-

nek, méltatásukra nem vállalkozhatok, csupán csodálatomat 

szeretném kifejezni. És azt a kívánságomat, hogy „kis” Jóska, 

aki szintén tanítványom volt, még sokáig vigye tovább apai 

örökségét és hagyományozza utódaira tudását. 

 

Köszönet a pillanat „szerelmesének” 

Kemencei Ilona fotósorozata azoknak is betekintést enged az 

erdő csodaszép birodalmába, akiknek nincs módjuk személyes 

tapasztalatokra szert tenni és csak más módon tájékozódnak. 

Remélem kedvet kapnak idelátogatni, itt megtapasztalni a ter-

mészet szépségét, a táj megkapó varázsát. 

Tisztelet a természetnek, az embernek!                                                                                                

Gratulálok Lenke asszonynak, hogy a rég megtanult kézimunka 

„tudományát” felelevenítvén, a szerencsére újra divatját élő 

lakásdíszítő horgolásait megmutatja. Gratulálok férjének Lász-

lónak is alkotókedvéhez, a régi, paraszti életforma tevékenysé-

geit megörökítő és egyéb témájú alkotásaihoz. Külön köszönet 

a családtagoknak a megnyitó meghitt pillanataiért. Szeretném 

remélni, hogy a jelen fiataljai között is követőre talál majd 

munkásságuk.               Vörösné Vadász Gabriella 

Kétszer is napirenden volt az Őrségi Kistérségi Művészeti Isko-

la és Általános Iskola együttműködési megállapodásának kér-

dése. A művészeti iskola a következő öt esztendőre a művelő-

dési ház nagytermének használatára együttműködési megálla-

podás megkötését kezdeményezte. A megállapodás értelmében 

az önkormányzat ingyen bocsátaná az iskola részére a nagyter-

met, tekintettel arra, hogy az oktatási intézmény célja az őrségi 

és Rába menti térségek népművészeti hagyományainak, kultú-

rájának ápolása és fejlesztése egybeesik az önkormányzat célja-

ival is és az iskola a településen közérdekű tevékenységet vé-

gez. Az iskola már bérel helyiségeket a művelődési ház oldal-

szárnyában, mivel az intézménynek eredetileg helyet adó épü-

letben éppen átalakítási munkák folynak, pályázati támogatás-

sal vendégek fogadására alkalmas szállóvá építik át egy részét. 

A megállapodásban foglalt nemes célokkal a testület egyetér-

tett, ám sem az ingyenességet, sem pedig az öt évre szóló idő-

tartamot nem tudta elfogadni. Első alaklommal le is került a 

tanácskozás napirendjéről a kérdés. A képviselők úgy döntöt-

tek, hogy előbb felül kell vizsgálni az iskolával korábban kötött 

bérleti szerződéseket és azok teljesülését. Az sem tisztázott, 

hogy az iskola mennyi időt kívánja használni a nagytermet és 

ez mennyire befolyásolná az ott végzett munkát. Kérdés még, 

hogy ki fizeti a megemelkedett rezsiköltséget. Egy évvel a vá-

lasztások előtt a képviselők nem tartották etikusnak, hogy egy 

olyan szerződést kössenek, amely a következő ciklus egészére 

kötelezettségeket vállal. Bár a tavaly év végén az állam Őri-

szentpéter maradék adósságállományát is átvállalta, a város 

nincs abban az anyagi helyzetben, hogy bevételeiről lemond-

jon. A fentiek tükrében sem az ingyenességet, sem pedig az öt 

évre szóló időtartamot nem tartja elfogadhatónak a testület. Két 

hét múlva ismételten napirenden szerepelt az együttműködési 

megállapodás ügye. A képviselők által felmerülő kérdéseket 

tisztázták, így a következő döntés született. A művelődési ház 

nagytermét határozatlan időre, - de bármely fél által indoklás 

nélkül egy hónapos felmondási idővel,- 30 ezer forint havonta 

fizetendő díjért a művészeti iskola rendelkezésére bocsátja. A 

megállapodás értelmében csütörtökönként délelőtt négy tanítási 

órában, a nagyteremben néptánc oktatás folyik. Az ingyenesség 

tekintetében egyöntetű volt a képviselők véleménye. A megál-

lapított bérleti díj méltányos, csupán a megemelkedett rezsidíjat 

fedezi. A határozatlan időre kötött megállapodást évente, akár 

félévente, felül lehet vizsgálni és azt fel lehet mondani.  

                                                                                                     

Egy kiállítás margójára 

Kétszer is tárgyalta a Testület 
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Őri Hírek 

Valószínűleg mindannyian sokan hallották a sajtóból a címben 

szereplő mondatot. Új időszámítás kezdődött a köznevelés 

rendszerében az idei tanévtől. Én inkább úgy fogalmaznék, 

hogy több új dolog, szabály és lehetőség került bevezetésre. 

Szeptembertől az általános iskolák első és ötödik évfolyamán 

az új nemzeti alaptanterv nyomán elkészült kerettantervek sze-

rint tanulnak a diákok. A mindennapos, heti öt óra testnevelés 

már az első, második, ötödik, hatodik osztályosoknak nyújt 

több mozgáslehetőséget. A törvény adta lehetőségeket kihasz-

nálva örülünk neki, hogy az első osztályosokat két tanítónő 

nevelheti. A heti kötelező tanóráikon túl összesen heti tíz órát 

biztosítunk számukra kiscsoportos felzárkóztatásra és tehetség-

gondozásra is. Az ötödikeseknél nagy vívmányként értékeljük, 

hogy öt tantárgyat (matematikát, magyart, német nyelvet, infor-

matikát és technikát) csoportbontásban taníthatunk. Ez remé-

nyeink szerint jól szolgálja majd a differenciált oktatást és a 

tananyag mélyebb elsajátítását. Örömünkre szolgál az új tanév 

kezdetén, hogy a tavalyi három napközis csoportunk helyett 

idén már négy csoportban segíthetjük tanulóink délutáni felké-

szülését. Külön napközis csoportja van az első évfolyamnak, a 

második évfolyamnak, a harmadik-negyedik évfolyamnak és a 

felső tagozatnak. Szintén az eredményességet szolgálhatja, 

hogy minden osztály tanulóinak órarendbe illesztett felzárkóz-

tató foglalkozások állnak rendelkezésére. Az előző évek egy-

két ilyen foglalkozásához viszonyítva idén összesen tizennégy 

tanórát használunk fel hetente az említett célra. Nagy hagyo-

mány iskolánkban a tehetségek gondozása is. Az órakeret, ame-

lyet az előző években szakkörök és egyéb foglalkozások formá-

jában erre a célra fordítottunk szintén több órával bővült. Az 

előzőekben említett változások, azt a törvényi megfogalmazást 

is szolgálják, miszerint az iskolának tizenhat óráig foglalkozá-

sokat kell biztosítani a tanulók számára. Ehhez kapcsolódik az 

a törvénybeli megfogalmazás, miszerint a tanulónak tizenhat 

óráig az iskolában kell tartózkodnia. A szülők írásbeli kérésére 

a tanulók felmentést kaptak a délutáni kötelező foglalkozáson 

való részvétel alól. Az ilyen jellegű felmentések a tanulmányi 

munkában történő huzamosabb visszaesés esetén felülvizsgá-

latra kerülnek.  Bár az iskola alapvetően a tanulásról szól, kol-

légáimmal fontosnak tartjuk, hogy élményeket is adjon. A tú-

rák, az osztálykirándulások, a különböző versenyek, a sí- és 

nyári táborok, a közös színházlátogatás, a színvonalas műsorok 

mind-mind új élményekkel gazdagíthatnak és nem utolsósorban 

fontos építőkockák tanulóink személyiségének formálásában, 

valódi közösség kialakításában. Egy hónap elteltével azt ta-

pasztalom, hogy a szülők és a tanulók éltek a törvény adta lehe-

tőséggel. Sokkal több tanulónk választotta délután is az iskola 

kínálta foglalkozásokat remélem mindenki megelégedésére.                                                

              Horváth László 

Az Őriszentpéteri Általános Iskola a Jeles napok a természet-

ben TÁMOP 3.1.4. program keretében rendkívüli őszi túrát 

szervezett. Két autóbusszal indultak 2013. október 2-án Auszt-

riába a Medve – szurdokhoz a minden felső tagozatos tanu-

lónkkal (105 fő). Az elmúlt tanév takarékoskodása, a papír-

gyűjtés és a rendezvények bevételei, valamint a szülői munka-

közösség támogatása lehetővé tették, hogy a kirándulás ingye-

nes legyen a gyerekek számára. Október 2-án korán kezdődött 

a nap, reggel 7 órakor már úton voltunk  Ausztria felé. Szinte 

végig autópályán haladva érkeztünk Mixnitzbe a Medve-

szurdokhoz (Bärenschützklamm).. A falu végétől gyalogosan 

indultunk tovább, meredek ösvényen  követtük a patak folyását. 

Már az út elején szép vízeséseket és érdekes alakú sziklákat 

láthattunk. Körülbelül 1 óra gyaloglás után, 340 m-es szintkü-

lönbséggel, folyamatosan emelkedve értük el a szurdok bejára-

tát, ahonnan az izgalmas rész kezdődött. A Medve-szurdok a 

Hochlantsch-vidék egyik legszebb és leghosszabb vizes szurdo-

ka, amelyet közvetlen közelről élvezhettünk a kiépített útnak 

köszönhetően: létrák, hidak, teszik teljesen biztonságossá és 

látványossá a túrát A bejárattól 200-300 méter magas változa-

tos formájú sziklafalak és csobogó vízesések között haladtunk.  

Összesen 164 fahídon, 2900 lépcsőfokon mentünk fel. A létrák 

és lépcsők biztonságosak. A korlátok dupla-sorosak, hogy a 

gyerekek is felérjék. Látszik a folyamatos karbantartás is, sok 

helyen friss fából készültek a szerkezetek. A szurdokban egy-

irányú a haladás. A túraútvonalon kialakított pihenőhelyen mi 

is kifújtuk magunkat. Aztán következett a második szakasz. 

Egyre feljebb kapaszkodtunk. Elfáradtunk, de kárpótolt minket 

a vadregényes, csodálatos táj látványa: a sziklák, a barlangok, a 

hatalmas kövek közt csobogó patak és a vízesések. A szurdok-

ból kiérve az 1209 méteren fekvő Guten Hirten alpesi fogadó-

hoz jutottunk. Itt kellemes napsütésben pihentük ki a túra fára-

dalmait. Ezt követően a csoport fele vállalkozott rá, hogy az 

1300 m fölött lévő kilátóhoz is eltúrázik. A kitartás meghozta 

gyümölcsét, pazar kilátásban részesültünk. Több száz méter 

mély szakadék fölötti teraszról tekinthettük meg a napsütésben 

pompázó környékbeli hegycsúcsokat. Visszatérve a többiekhez 

kényelmes erdei ösvényen, kb. egy órás séta után jutottunk el 

a Teichalm-tóhoz, ahol vártak ránk az autóbuszok. Hazafelé 

meredek sziklafalak és mesébe illő alpesi falvak között halad-

tunk. Fáradtan, de jókedvűen érkeztünk meg Őriszentpéterre. 

Komoly erőpróba, de felejthetetlen élmény volt.     Pátiné H. I. 

 

  

„Új időszámítás az oktatásban”  Meghódítottuk a Medve-szurdokot   
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Augusztus 17-én kezdődött meg a 2013/2014-es évi labdarúgó 
bajnokság a megyei másodosztály körmendi csoportjában. Az 
elmúlt évekkel ellentétben az idén nem sikerült kellőképpen 
megerősíteni az őriszentpéteri csapatot. Ennek oka, hogy mint-
egy fél tucat játékos távozott a nyári átigazolási időszakban, 
köztük nem egy sajnos csak az utolsó, vagy utolsó utáni pilla-
natban jelezte szándékát. Helyettük már nem volt idő és lehe-
tőség új labdarúgókat igazolni. Két fiatal ugyan érkezett, ám 
közülük csak egy bevethető. A nem igazán biztató előjelek elle-
nére jól rajtolt az együttes. Két döntetlen után a megerősödött 
Szarvaskend idegenbeli legyőzésével a harmadik fordulót köve-
tően aközé a négy gárda közé tartoztunk, akik még veretlenek 
tudtak maradni. A sorozat akár folytatódhatott is volna, hiszen 
a következő ellenfél az az Őrimagyarósd volt idegenben, akiket 
már többször sikerült legyőzni. Sajnos most nem így történt, 
sőt a Nádasddal lejátszott hazai döntetlen után becsúszott még 
három vereség. A csapat így most a 14. helyen szerénykedik, 8 
mérkőzésből 1 győzelem, három döntetlen és négy vereséggel 
a tarsolyában. Oka lehet a visszaesésnek, hogy az utolsó három 
fordulóban együttesünk idegenben játszott. Rejtély azonban 
továbbra is, hogy hogyan készülhetett olyan sorsolás, amely-
ben valakik a nyolc játéknapból hatszor idegenben, - ráadásul 
háromszor egymás után, - játszanak. Ebben az esetben még az 
sem jelent vigaszt, hogy az utolsó három fordulóban itthon 
szerepel a csapat. Novemberben a rossz idő miatt valószínű 
kevesebben fognak kilátogatni, és a pályának sem tesz jót há-
rom hétvégén hat meccs. Akárcsak az elmúlt esztendőben to-
vábbra is gondot jelent az utánpótlás gárda működtetése. Még 
csak épphogy túl vagyunk a teljes bajnoki szezon negyedén, és 
már három létszámhiányos kiállás volt. Ez pedig komoly szank-
ciókat jelent, amely már lassan a felnőtt gárdát is érinti. Az 
utánpótlás csapatnak még nem sikerült mérkőzést nyernie és 
pontot sem szerzett. Sajnos kevesen vannak, náluk már az is 
eredménynek számít, ha tizenegyen ki tudnak állni egy-egy 
mérkőzésre. Októbertől ismét láthatja a közönség hazai pályán 
a csapatot, és remélhetőleg jönnek is az eredmények, hiszen 
idegenben is szoros csatákat vívott a gárda.                           k.gy. 

Civil szervezetek 2013. évi működésének támogatására nyújtott 

be pályázatot nemrégiben a Sportegyesület, a Polgárőr Egyesü-

let és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A kérelmeket a képvise-

lők elbírálták és a következő döntések születtek. A 2013. évi 

költségvetési rendeletben a civil szervezetek támogatására meg-

határozott összegből a Sportegyesület 558 ezer forint, a Polgár-

őr Egyesület  573 ezer forint, míg a Tűzoltó Egyesület 80 ezer 

forint támogatásban részesült. Az egyesületeknek a pályázati 

kiírásban meghatározott elszámolási kötelezettségük van, me-

lyet december 31-ig kell megtenni. A sportegyesület a pályázott 

összeget hiteltörlesztésre, kamataira, értékbecslésre, útiköltség 

elszámolásra, valamint játékvezetői költségre kívánja fordítani. 

A polgárőrök és a tűzoltók a támogatást működési költségre 

fordítják.         

                   k.gy. 

Körmenden rendezték meg szeptember 23-án a duatlon diák-

olimpia megyei fordulóját. Az Őriszentpéteri Általános Isko-

la három korcsoportban indított versenyzőket. Farkas Béla 

testnevelő tanár nagy lelkesedéssel készítette fel a diákokat a 

versenyre.  A II.-III.  korcsoportban  1000 méter  futás, 4 

kilométer kerékpározás és végül  500 méter futás volt a fel-

adat. A IV. korcsoport tanulói 2000 méter  futás,  8kilométer  

kerékpározás és 1000 méter futásban versenyeztek. A II. 

korcsoportban a lányok csapatversenyét az őriszentpéteri 

iskolások nyerték. A csapat tagjai: Mácsek Fanni, Balogh 

Cintia, Csordás Viktória és Pongrácz Boglárka. Mácsek Fan-

ni egyéniben 3. lett. A III. korcsoportban második helyen 

végeztek az iskola lány tanulói. A csapat tagjai Albert Virág, 

Nyári Luca, Németh Vanda, Doszpoth Piroska, Tornay Nóra. 

Albert Virág egyéniben is második lett. A III. korcsoport fiú 

versenyzői közül Iván Levente 2. helyen végzett. A IV. kor-

csoportban a fiú csapat második lett. A csapat tagjai: Csikós 

Richárd, Hári Szilárd, Kercsmár Kristóf és Móczó András. 

Október 6-án Lakitelek adott helyszínt az országos döntőnek.  

Korosztályonként közel százan álltak rajthoz. Az őriszentpé-

teri iskolások először jutottak duatlon verseny országos dön-

tőjébe. Iskolánk tanulói jól helytálltak. Többnyire a közép-

mezőnyben végeztek. Kiemelkedő eredményt ért el Albert 

Virág 8., Móczó András 12. helyezésével. A csapatok verse-

nyében pedig a III. korcsoport lányai 6. helyezésükkel. Jól-

eső érzés a pedagógusoknak, szülőknek, hogy ilyen egészsé-

ges testedzés is segíti a gyerekek fejlődését.  Fekete Lászlóné 

19. alkalommal szervezték meg az iskolában a sporttábort az 

idei helyszín Csopak volt. Képünk a Zamárdi kalandparkban 

készült. 

Új sportág Őriszentpéteren a duatlon  

Őri Hírek 

Októberben újra itthon 

SPORTSPORT  

Civil szervezetek pályázatai 
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Akárcsak az olimpiai játékokon, a zászlók és a csapatok bevo-

nulásával, megnyitó ünnepséggel és az olimpiai láng meggyúj-

tásával vette kezdetét a „Parasztolimpia Határok Nélkül – Resz-

neki Módra” elnevezésű esemény Őriszentpéteren augusztus 

utolsó hétvégéjén. Az idei immáron a 3. alkalom, hogy az Őrség 

Határok Nélkül LEADER Egyesület lebonyolítja a mára már 

„vándorrendezvénynek” számító programját. A parasztolimpiá-

ról tudni kell, hogy a Zala megyei Resznek községből származik 

az ötlet. Az esemény elnyerte az Új Magyarország Vidékfejlesz-

tési Program munkatársainak tetszését, ezért 2009. szeptemberé-

ben Budapesten, a Vajdahunyad vára mellett megtartott Magyar 

Vidék Napján bemutatkoztak a resznekiek a nagy nyilvánosság 

előtt.  Ennek a rendezvénynek pont az a célja, hogy bemutassák 

a hagyományos magyar ízeket, kézműves termékeket és a játé-

kokat. A resznekiek a fővárosi bemutatkozásának nagy sikere 

volt. Ezen felbuzdulva döntöttek úgy még 2010-ben a  három 

kistérséget (Lenti, Őriszentpéter, Szentgotthárd) és 49 települést 

tömörítő Őrség Határok Nélkül Egyesületnél, hogy évente vál-

tott helyszíneken megrendezik a falusi múltat idéző tréfás játé-

kok csapatversenyét. Az elsőt az Őrségben, Szalafőn tartották, 

majd Csörötnek következett a szentgotthárdi kistérség képvise-

letében.  A lenti kistérségben tavaly az olimpia helyett a 

LEADER egyesület hagyományőrző falunapot rendezett  

     A győztes csesztregi csapat 

Csesztregen. Nem maradt olimpia nélkül azonban ez a régió 

sem, mivel azt a resznekiek minden évben megrendezik. Az 

idén aztán ismét visszatért a játék az Őrségbe, Őriszentpéterre.  

A parasztolimpiára érkező 11 csapatot és a meghívott vendége-

ket Őr Zoltán, a település polgármestere és az Őrség Határok 

Nélkül Egyesület elnöke köszöntötte. A polgármester először 

arról szólt, hogy a rendezvény nagyszerű csapatépítő, csapatfor-

máló tréning, melynek során a falusi múltat idéző tréfás játékok 

versenyével válik megismerhetővé apáink, nagyapáink múltja. 

A „reszneki módra” történő rendezés a térségi egyediséget je-

lenti. A határok nélküliséget szó szerint kell érteni, hiszen a 

csapatokban több szlovén illetőségű versenyző is helyet kapott, 

illetve a kísérő programok és kulturális rendezvények résztvevői 

közt is találunk „szomszédokat”. Őr Zoltán örömtelinek nevezte 

még, hogy az alig egy éves múlttal rendelkező helyi termelői 

piac szomszédságában, azzal egy időben került megrendezésre 

az olimpia, mintegy ezzel is hangsúlyozva a vidék fontosságát. 

Az egyesület elnöke fontosnak tartotta még megjegyezni, hogy 

a rendezvény fő célja a térségi kapcsolatok erősítése, valamint a 

LEADER akciócsoportok és programok népszerűsítése.  A játé-

kokat hivatalosan Horváth Zoltán a Mezőgazdasági és Vidékfej-

lesztési Hivatal Nyugat-dunántúli Kirendeltségének vezetője 

nyitotta meg, és ebben a minőségében méltatta az eseményt. A 

kirendeltség-vezető többek közt arról is szólt, hogy a nyári  

         A Közös Hivatal csapata 

olimpia mellé elkelne egy téli változat is. A szlovén és a magyar 

himnuszok elhangzása után, az olimpiai láng meggyújtásával 

kezdetét vették a játékok. Bálagörgetés, pajzán mozsártánc, 

csizmarúgás, kerékcsere szekéren Forma 1-es módra és számta-

lan más egyéb, amúgy nagy ügyességet követelő játékokból 

állították össze a versenyszámokat a reszneki versenybírók. 

Nagy vidámság, jóízű kacagások kísérték a küzdelmeket. A 

győzelmet végül a „Csesztregi Ifik” csapata szerezte meg, má-

sodik helyezett a helybéliek „Tritikálék” elnevezésű csapata lett, 

míg a bronzérmet a szilvágyiak vihették haza. A csapatok nem-

csak a pályákon, hanem a főzőedények mellett is összemérték 

tudásukat. A főzőversenyt az „Őrség Kalapácsa” csapat nyerte. 

Második helyen a „Műparasztok”, harmadikon a „Csesztregi 

Ifik” végeztek. A „pezsgőlocsolásos eredményhirdetés” és az 

ebéd elfogyasztása után kulturális és szórakoztató programokon 

vehettek részt a Parasztolimpia Határok Nélkül rendezvény 

résztvevői és látogatói.         k.gy. 

Örökzöld téma már településünkön a közterületen kóborló ku-

tyák kérdése. Az önkormányzathoz folyamatosan beérkező pa-

naszok miatt a város vezetése döntő lépésre szánta el magát – 

tudtuk meg Tóth Jenőtől, a közös önkormányzati hivatal jegyző-

jétől. A kérdés megoldását segíti a nemrégiben életbe lépett új 

eb tartási jogszabály, amely a kutyák összeírásáról és chip-pel 

való ellátásáról is rendelkezik. A településen már két alkalom-

mal megjelent a gencsapáti illetékességű Star Luna Bt., akik 

állatmenhelyet üzemeltetnek és kóbor kutyák befogásával is 

foglalkoznak. Már az első alkalommal három kóborló ebet fog-

tak be és vittek magukkal. A befogott kutyákkal kapcsolatban a 

jegyző elmondta, hogy amennyiben azok chip-pel vannak ellát-

va, úgy egyszerűbb az eset, mert a gazdájukat értesítik, aki a 

befogási díj + ÁFA kifizetése után visszakapja azt. Amennyiben 

nincs chip a kutyában, az állatmenhelyre kerül 14 napos karan-

ténba. Ezalatt lehet kiváltani. Az ebek befogásáért 12.700,- Ft-

ot. számol fel a Bt., míg az állatmenhelyen való tartásért napon-

ta egy ezrest kell fizetni. A fentiekből kitűnik, hogy nem olcsó 

mulatság a házi kedvenc kiváltása, ám a szigorúságra szükség 

volt, mondta a jegyző, mert főleg forgási időszakban sok kutya 

tartózkodott közterületen. Nemcsak a helybélieket, hanem a 

turistaszezonban idelátogató idegeneket is zavarta ez. A Bt. al-

kalomszerűen fog járőrözni a városban, illetve akkor, ha jelzés 

érkezik hozzájuk a sok kóbor állat miatt.                  k.gy. 

 Vendégsiker a parasztolimpián 

Kutya-világ 


