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Ünnepelt az Őrség  

 

Az emberöltő mai jelentésében az az idő, amely alatt az egy időben született gyere-

kek felnőnek és maguk is szülőkorba lépnek, vagyis 25-35 év. Az idén 36. alka-

lommal került megrendezésre az Őrségi Vásár. Eltelt tehát egy emberöltőnyi idő, 

felnőtt egy nemzedék. Akik a 

vásár elindulásakor 1981-

ben, és utána a 80-as évek 

elején születtek, ma már fel-

cseperedő gyerekeikkel láto-

gattak el a vásárba és mesél-

ték el, hogy mi minden válto-

zott az óta. Mert volt változás 

bőven a három és fél évtized 

alatt. Talán még a vásár alap-

jainak lerakói, - akik közül 

sajnos egyre többen már 

nem lehetnek köztünk – sem 

gondolták volna, hogy az egykoron Őrségi Napok néven útjára indított találkozó-

ból, országos hírű rendezvény kerekedik. Őrségi Napok volt a neve először a ren-

dezvénynek és abból az apropóból keltették életre, hogy az Őrségi Baráti Kör tagjai 

évente egyszer összejöjjenek, találkozzanak és ünnepeljenek, a távolabbról érkezők 

az itteniekkel együtt. Az Őrségi Napokból aztán az idő előre haladtával Őrségi Vá-

sár lett, és egyre többen jöttek el június utolsó hétvégéjén. Kezdetben csak kézmű-

vesek, népművészek kínálták portékáikat, később már a kereskedőket is beenged-

ték.  A vásár programkínálata is lényegesen kibővült, ám az arculata nem változott. 

A fókuszban természetesen most is az Őrség értékeinek bemutatása és kínálata állt, 

hiszen ez volt az alapítók által maghatározott küldetés.    »    
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Ünnepelt az Őrség 

Szerződés a Vasivízzel a szennyvízkezelésre 

Az önkormányzat képviselőtestülete döntött arról, hogy a 

szennyvízelvezetési- és tisztítási rendszer üzemeltetésére bérle-

ti szerződést kötnek a Vasivíz Zrt-vel. Tavaly augusztus 25-én 

jelentős változás történt a térség szennyvízkezelésében, mivel a 

Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal közérdekű 

üzemeltetőként a Vasivíz Zrt-t  jelölte ki, és egyúttal meghatá-

rozta a szennyvízdíj mértékét is. A közérdekű üzemeltetés egy 

évre szól, és augusztus 6-án jár le azért, mert az eredeti átadás-

átvétel akkor lett volna. Az  átadás-átvételkor több probléma is 

a felszínre került a szennyvíztisztító állapotát illetően. Ezek 

azonnali beavatkozást igényeltek, és felvettettek háttérben ren-

dezendő finanszírozási  kérdéseket. A szennyvíztisztító telep 

tulajdonosa Őriszentpéter vár önkormányzata 78,1% értékben 

és Nagyrákos község önkormányzata 21,9%-os mértékben. A 

tisztító rendszer amortizációjához az is hozzájárul, hogy Őri-

szentpéter és Nagyrákos mellett Kisrákos, Viszák, és Pankasz 

települések szennyvízét is itt tisztítják. Ezért egy ötoldalú meg-

állapodást kötöttek, amelyben rögzítették a finanszírozási és 

felelősségvállalási kérdéseket. A felek úgy állapodtak meg, 

hogy a megelőző hat év tisztítási adatait figyelembe véve, a 

megtisztított szennyvíz mennyiségének arányában fogják fe-

dezni a rekonstrukciós költségeket az érintett települések. A 

közérdekű üzemeltetés után lehetőség nyílik arra, hogy az ön-

kormányzat saját maga kössön szerződést a feladat ellátására. 

A kedvező tapasztalatok az mutatták, hogy a megyében a leg-

nagyobb ezzel foglalkozó céggel, a Vasivíz Zrt-vel célszerű 

tovább szerződni. Az eredeti szerződéstervezetben a testület 

több aggályos kérdést is talált, ám ezekről sikerült megegyezni 

a leendő üzemeltetővel. Lényeges kérdés volt a szennyvízdíj, és 

Önkormányzatunk háza tájáról 

    Erről szóltak a környék településein megrendezett kiál-

lítások és ezt mutatja az is, hogy az azonos kézműves szakmák 

művelői azonos helyen, a kézművesek utcájában kaptak helyet. 

A vásárlók igazi értékekkel találkozhattak itt, ám érdemes volt 

az egész vásárt végig látogatni, mert úgy lehetett megtapasztalni 

annak hangulatát. Az esemény hivatalos megnyitójára június 25-

én szombaton délelőtt került sor. A meghívott vendégeket, me-

gyei és járási elöljárókat, a környező települések polgármestereit 

Őr Zoltán polgármester köszöntötte.  – Míg az ország a labdarú-

gó EB miatt foci lázban ég, addig az őrségiek emellett lázasan 

készülnek a térség legnagyobb múltú, leglátogatottabb, a kézmű-

ves hagyományainkat és a kulturális örökségünket híven bemu-

tató, őrző és ápoló rendezvényére, az Őrségi Vásárra – kezdte 

köszöntőjét a megnyitó ünnepségen Őr Zoltán. Az 1981-ben 

útjára indított rendezvény az idők folyamán átalakult, de végig 

betöltötte azt a szent küldetését, amit az alapító atyák, Prém Jenő 

és az Őrségi Baráti Kör tagjai szántak neki, a helyi gazdaság 

fejlesztését és fellendítését, a kézműves hagyományok őrzését – 

folytatta mondandóját a polgármester, majd arról beszélt, hogy 

az idei vásáron a vásározók száma meghaladta a 250-et, ennek 

több mint a fele kézműves. 30-40 termelői piacozó is jelen volt. 

Az Őrségi Vásárt Majthényi László, a Vas Megyei közgyűlés 

elnöke nyitotta meg. –- Két generáció is felnőtt az Őrségi Vásár 

eddigi ideje alatt, vannak felnőttek, akik gyermekként kedvelték 

meg az eseményt – mondta az elnök, és egyebek mellett örven-

detesnek nevezte, hogy egyre több a helyi termék, egyre több az 

olyan produktum, amelyről tudjuk, hogy miből készült, ki készí-

tette. Az elnök a vendégeknek sok vásárfiát, a vásározóknak sok 

eladott portékát kívánt majd hivatalosan is megnyitotta az ese-

ményt. A rendezvény nem hivatalos megnyitóját a hagyomá-

nyoknak megfelelően Szlovéniában, a kapornaki tájháznál tar-

tották még pénteken délután. Az idei Kapornaki találkozó témá-

ja „Az értékgyűjtés gyakorlata az Őrségben és Vas megyében” 

volt. A környező településeken megrendezett kiállítások mellett 

Őriszentpéteren is megnyitottak két remek tárlatot. A művelődé-

si ház nagytermében „A születéstől az elmúlásig - Az emberi 

élet fordulói” címmel nyílt kiállítás, amely az őrségi családi élet 

jelentős eseményeit, szokásait és hagyományait mutatta be dr. 

Zágorhidi Czigány Balázs történész; a Gross Arnold, a Nemzet 

Művésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas grafikus munkáiból 

nyílt bemutatót pedig Tóth László művész-tanár nyitotta meg. 

Először rendezték meg az Őrségi Vásár Kerékpártúrát. A nemré-

giben megalakult Őrségi Kerékpáros és Természetbarát Egyesü-

let szervezte a bringás kirándulást, melynek célja az volt, hogy 

bemutassa az Őrség építészeti örökségét és természeti szépsége-

it. Ugyanez ösztönözte az Őrség – Goricko gyalogtúra szervező-

it is, ők már 19-szer kirándultak. A vásár egyébként a szokásos 

medrében zajlott az idén is. Bár a korábbi évekhez képest talán 

kevesebben voltak, a hangulatra nem lehetett panasz. Az égiek 

azonban nem fogadták kegyeikbe a szervezőket. Szombaton 

előbb nagy kánikula, majd pedig a zivatar riasztotta el a vendé-

geket. Sajnos az esti Magna Cum Laude koncert is félbeszakadt. 

Szerencsére a nagy vihar, a hatalmas villámok és a dörgés az 

ijedségen kívül más bajt nem okozott. Vasárnap kárpótolta az 

időjárás a vásár szereplőit. Akárcsak egy emberöltőnyi idővel 

ezelőtt, az Őrségnek, mint hátrányos helyzetű térségnek, az 

egyik kitörési pontja ma is a turizmus lehet. Ehhez azonban nem 

elég az olcsó szálláshely, a pihenésre és kikapcsolódásra alkal-

mas környezet, vagy a látnivalók sokasága, hanem tartalmas 

programoknak is kell lennie. A vásár volt az első, amely megfe-

lelt ennek a kritériumnak. Köszönet az alapítóknak, az Őrségi 

Baráti Kör tagjainak, hogy felismerték ezt és az Őrség iránt ér-

zett szeretetüktől vezérelve váltak zászlóvivőivé a térség fejlődé-

sének. Az Őrségi Vásár a térség legnagyobb múltra visszatekin-

tő rendezvényévé vált, népszerűségét és ismertségét a kiváló 

rendezésnek is köszönheti.   Kálmán György  
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a szerződés felmondhatóságának kérdése. Indokolatlanul magas 

a szennyvízdíj Őriszentpéteren. A jövőben ezt 91,-Ft+ÁFA 

mértékben szeretnék csökkenteni. A Vasivíz nem dönthet eb-

ben a kérdésben, így az önkormányzattal közösen fordultak az 

Energetikai Hivatalhoz. A szerződésbe az is belekerült, hogy az 

üzemeltető csak a tulajdonos jóváhagyásával folytathat vállal-

kozói tevékenységet az ingatlanokon. Tisztázásra kerültek azok 

a kérdések is, hogy mi számít karbantartásnak, ami az üzemel-

tető dolga és költsége, és mi számít rekonstrukciónak, ami pe-

dig a tulajdonosé. A szerződés erénye az, hogy külön felmon-

dási ok megjelölése nélkül 10 hónap felmondási idővel fel-

mondható.  A tulajdonosok legfontosabb feladata most az, hogy 

a telepen lévő épületek tetőcseréjét megoldják.  

Pályázatok 

Több pályázat benyújtásáról döntött a képviselőtestület az el-

múlt időszakban. Az egyik az Őriszentpéteri Katica Egységes 

Óvoda-bölcsőde fejlesztését szolgálja. A terület-és településfej-

lesztési operatív program lehetőséget kínál az óvodai infra-

struktúra bővítésére. A tervezett projekt keretében egy közössé-

gi rendezvénytér, és a törvényi előírásoknak megfelelően egy 

tornaszoba kerülne építésre. A tervezett bővítés 130-140 m2 

lenne. A projekt részét képezi még kerítés építése és az elhasz-

nálódott kültéri játékok cseréje. A pályázható összeg 35 millió 

forint, a támogatás intenzitása 100%-os, vissza nem térítendő. 

A másik pályázatot Körmend várossal közösen konzorciumban 

nyújtják be. A turisztikai fejlesztést szolgáló járási projekt lehe- 

tőséget kínál a Magyarszombatfán található vadászati kiállítás 

Őriszentpéterre költöztetésére. Ehhez a kiállításnak helyt adó 

régi orvosi rendelők és a szolgálati lakás felújítása szükséges. 

Eszközbeszerzés, marketing költségek és az ingatlan udvarán 

szabadtéri játékok és pihenőelemek elhelyezése is a projekt 

részét képezik. Van egy másik eleme is a pályázatnak, amely a 

sportpálya melletti vásártér gyepkövezését is tartalmazza. A 

bruttó összeg 60 millió forint, a támogatási intenzitás itt is 

100%-os. Integrált Településfejlesztési Stratégiával kell rendel-

kezni azoknak a pályázóknak, akik meg szeretnének felelni az 

ugyancsak a terület-és településfejlesztési programban közzé-

tett, „Zöld város” elnevezésű célterület pályázati feltételeinek. 

A projekt keretein belül valósulhatna meg a sárga ház felújítása 

is. A külső és belső rekonstrukció után Kereskedő - szolgáltató-

házként működne az épület. A pályázat tartalmazza még egy 

többfunkciós vásárcsarnok megépítését, szabadtéri tornapálya 

kialakítását és a zöld infrastruktúra fejlesztése keretében parko-

sítást és virágosítást. 100%-os intenzitás mellett 155 millióra 

lehet pályázni, ám előtte el kell készíttetni az integrált telepü-

lésfejlesztési stratégiát.  A különböző tervek előre nem látható 

többletköltsége minimum 2,2 millió Ft pályázati önerő felválla-

lását egészen biztosan szükségessé teszi. 100 millió Ft össz-

költségvetésű pályázat került beadásra ugyancsak a megyei 

TOP keretében a települési csapadékvíz elvezető rendszer fej-

lesztésére. A pályázat eredményes szereplése esetén a fejlesz-

téssel érintett terület Baksaszer, Alszer és Kovácsszer egy-egy 

része lehet. Ezen túl a BM – NGM által az önkormányzati ét-

keztetés feltételeinek javítására kiírt pályázaton 6 millió Ft ön-

erő felvállalása mellett szeretnénk a konyhai infrastruktúrát 

bővíteni 25 millió Ft értékben, amely tartalmazza a konyhai 

eszközök, berendezések, felszerelések beszerzését, a konyha 

területének a bővítését és egy szociális blokk kialakítását is. 

Trafó cserék és hídjavítás 

Az áramszolgáltató szakemberei kicserélték a városközpontban 

lévő trafót, illetve új transzformátor is telepítésre került a fut-

ballpálya melletti területen. Ez utóbbi munkát az önkormányzat 

rendelte meg és fizette ki a közműfejlesztési hozzájárulást, ami 

milliós nagyságrendje ellenére is csak töredékrészét képezi a 

munka tényleges bekerülési költségének. Erre a fejlesztésre 

azért volt szükség, mert az Őrségi Vásárkor jelentősen megnö-

vekszik az áramigény. A korábbi években a szabadtéri színpa-

don lévő zenekarok áramigénye és a vásári résztvevők elektro-

mos eszközei olyan szinten terhelték le a rendszert, hogy több-

ször is gond adódott. Az új trafó arra hívatott, hogy a rendez-

vény áramellátási biztonságát tökéletesen kiszolgálja. A trafó-

cserék és az internetszolgáltató optikai szálas vezetékeinek a 

villanyoszlopokra történő szerelése miatt kétnapos áramszünet 

volt. Ugyancsak önkormányzati megrendelésre történt a Zala 

patakon átívelő két gyalogoshíd csúszásmentesítése. A csapa-

dékos és fagyos időkben ugyanis csúszóssá vált a hidak felüle-

te, így azok balesetveszélyesek voltak. A hidakat még az Őrsé-

gi Vásár előtt ellátták az új burkolattal. 

Zárszámadás és egyéb ügyek 

Az önkormányzat képviselő testülete tárgyalta és elfogadta az 

elmúlt éves költségvetési beszámolót. Babos Ferenc, a pénz-

ügyi bizottság vezetője elmondta, hogy gazdálkodás szempont-

jából nyugodt esztendő volt a 2015-ös, melynek a végén némi 

megtakarítása is volt az önkormányzatnak. Ugyanez volt jel-

lemző a szintén most tárgyalt közös önkormányzati hivatal 

zárszámadására is. A képviselők ezen kívül elfogadták még a 

2016-os ellenőrzési tervet és a gyermekvédelemről készült be-

számolót. A Vas megyei rendőrkapitány kérésére véleményez-

ték a körmendi rendőrkapitány kinevezését. Elbíráltak az ön-

kéntes tűzoltó egyesület támogatási kérelmét is. A tűzoltók 200 

ezer forintos támogatást kértek, melyet az önálló beavatkozású 

egységhez kapcsolódó előkészületekre és az ünnepélyes beikta-

tásra használnak fel.      K.Gy. 

Vásárcsarnok látványterve 
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 Szentpéteri esték - versenyfelhívás 

Lapunk következő száma 2016. október közepén 

jelenik meg. 

 

 

A tavaly a várossá válás 10. évfordulójának megünneplésére elindított hagyomány folytatásaként az önkormányzat az idén is 

megrendezi a Szentpéteri esték rendezvényt. A tavaly nyári sikereken felbuzdulva télen szerettünk volna egy havas programmal 

is előrukkolni, ám ezt a hóhiány meghiúsította. Igy maradtak továbbra is a nyári hónapok. 2016-ban az első Szentpéteri esték 

rendezvényre  július 15-én pénteken 17 órától kerül sor. A tavalyi tematikát használjuk alapul, gasztronómiai megmérettetés és 

ügyességi versenyek szerepelnek az 

„étlapon”, amelyben a szerek csapatai mérik 

össze tudásukat. Lesz közös főzés is, amivel 

az érdeklődőket, a nézőket kívánjuk megven-

dégelni, és természetesen utcabállal zárul az 

esemény. A szerek közötti vetélkedésnél a 

jól bevált és népszerűségnek örvendő eleme-

ket meghagyjuk. Ilyen például a régi népi 

játék, a bige, amely nemvárt sikert aratott. 

Erre tehát már készülhetnek a csapatok. 

Erősítjü a military jellegét a küzdelmeknek, 

mert ez is jól fogadták a versenyzők. Termé-

szetesen lesznek új versenyszámok is. Válto-

zás lesz az, hogy a csapatok – régiek és újak 

– két tepsi pogácsával nevezhetnek a ver-

senyre. Ebből egy tepsit a közös városi asz-

talra kell felajánlani. Ebből kap kóstolót a 

gasztro-zsűri, és ez alapján választják meg a 

„Város 2016-os Pogácsáját”. A pogácsát 

vagy a csapatok sütik, vagy pedig a szerben 

süttetik valakivel. A pogácsákat is pontozza a zsűri. A főzőversenyen is lesz változás. Minden csapat azonos alapanyagot kap,  

ezt mindenki kiegészítheti, tehet hozzá minden földi jót, és kápráztathatja el a zsűrit. A biztosított alapanyagok: 4 kg kockára 

vágott sertéshús, 2 kg hagyma, 1kg zsír. Az alapanyag normát azért emeltük fel, hogy a csapatok – azon kívül, hogy saját ma-

guknak főznek - egy tállal tegyenek a közös asztalra is. Így mindenki számára megkóstolhatóvá válnak a remekművek. Feltétel 

még, hogy a versenyre szánt ételnek bográcsban kell készülnie. Természetesen lesz közös főzés is, bízunk abban, hogy a tavalyi-

hoz hasonlóan sokan jönnek el és mindenki jól érzi magát.                                            Őriszentpéter Város Önkormányzat 

Így ünnepelt a kétszeres győztes csapat 

Négy éves lett a termelői piac. Az évforduló kapcsán Őr Zoltán 

polgármester elmondta, hogy az őrségi termelői piac folyama-

tos infrastrukturális fejlesztése igyekszik lépést tartani azzal a 

fejlődési ütemmel, ahogy maga a piac fejlődik. A vásározók 

száma mára már meghaladja a harmincat és külön igény mutat-

kozott arra, hogy a meghosszabbítsák a szezont. Míg tavaly 

júliusban és augusztusban volt nyitva szombat mellett szerdán-

ként is a termelői piac, az idén már júniusban is várták szerdán-

ként a vásárlókat.  Elkészültek azok az új információs táblák, 

amelyek útba igazítják az Őriszentpéterre érkezőket a termelői 

piac irányába. A termelői piacnak kitüntetett szerepe van a vá-

rosi nagyrendezvényeken, az Őrségi Vásáron és a Tökfesztivá-

lon. A piac helyi gazdaságfejlesztési hatása abban is megmutat-

kozik, hogy az idén már a piac résztvevői is támogatni fogják a 

vásárt helydíjaikkal. A termelői piac árusai elmondták, hogy 

ebben az évben – az Őrségi Vásár két napját leszámítva - a 

pünkösd előtti hétvége volt a csúcs. A már jól ismert és meg-

szokott termékeket kínálják. Ahogy a kiskertekben érnek be a 

zöldségek, gyümölcsök, úgy folyamatosan bővül az eladásra 

kínált áruk köre. Sajnos az április végi fagyok jelentős kárt 

okoztak a termelőknek, több olyan termék is van, amelyek így 

hetekkel később kerülnek a piacra. Pedig a vásárlók már na-

gyon várják ezeket. Őr Zoltán polgármester még annyit jegy-

zett meg, hogy bíznak abban, hogy jövőre, a piac 5 éves szüle-

tésnapján már a pályázati forrásból támogatott fedett csarnok is 

a rendelkezésükre áll. Ez azért is jó lenne, mert az árusok, - 

dacolva az időjárással - már az idei télen is folyamatosan kínál-

ták portékáikat.                                     Kálmán György 

Két napot van nyitva a termelői piac 
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Az őriszentpéteri önkormányzat sikeresen pályázott és 3 millió 

forintot nyert határon átnyúló értékek felkutatására. A projekt 

nyitókonferenciájára a szlovéniai Hodoson került sor. Orbán 

Lajos a házigazda község polgármestere köszöntötte a tanács-

kozás résztvevőit, és elmondta, hogy számukra is fontos a rég-

múlt értékeinek és a természeti kincseknek az összegyűjtése. 

Köszönik, hogy az őriszentpéteriek őket választották partnerül, 

és mindent megtesznek azért, hogy a projekt sikeres legyen. Őr 

Zoltán, Őriszentpéter polgármestere arról beszélt, hogy tavaly 

nyertek pályázati támogatást a város értéktárának felállítására, 

a történeti és természeti értékek kutatására. A projekt záró kon-

ferenciáján fogalmazódott meg, hogy ezt a kutatást az egész 

Őrség területére – azon belül a szlovéniai településekre is - ki 

kellene terjeszteni. Az idén ismét lehetett támogatásra pályázni, 

így éltek a lehetőséggel. Most az egész régió értékeit fogják 

kutatni, kiemelten a határon túli őrségi településeket. Hodos, 

Kapornak és Bükkalja egykoron a történeti Őrséghez tartozó 

falvak voltak.  A támogatásból elkészítenek egy, az Őrség tör-

ténetét bemutató animációs dokumentumfilmet, valamint a 

fellelt értékekről készül egy kétnyelvű kiadvány. A történeti 

értékek kutatását dr. Zágorhidi Czigány Balász történész és 

Benczik Gyula megyei levéltáros végzik majd. A természet 

fellelhető kincseit dr. Szentirmai István, az Őrségi Nemzeti 

Park osztályvezetője összegezi. A határon átnyúló értéktár pá-

lyázat záró rendezvényére várhatóan július végén kerül sor.          

        kgy. 

A vásárt követő szerdán ülésezett a város önkormányzatának 

képviselőtestülete, és a tanácskozás legfontosabb napirendi 

pontja a vásár értékelése volt. A rendezvény látogatottsága el-

maradt az előző évekétől. Ezt főleg abban lehetett lemérni, 

hogy a csúcsidőkben, szombatos és vasárnap délután is kényel-

mesen lehetett sétálni a vásárutcában, a korábbi évek araszolá-

sával szemben. Erről Őr Zoltán polgármester beszélt, és ki-

hangsúlyozta, nem biztos, hogy akkor jó a rendezvény, ha ak-

kora a tömeg, hogy vasárnap délután 20 perc alatt lehet 50 mé-

tert megtenni. A siker jóval több tényezőn múlik. Amire példá-

ul büszkék vagyunk, hogy ismét több őrségi település is bekap-

csolódott a vásári programokba. Bővültek a sport jellegű prog-

ramok is, a gyalogos mellett már kerékpáros túrát is választhat-

tak a kirándulni vágyók. Nívós, igényes és gazdag kiállítási 

anyag gyűlt össze, amely akár egy állandó kiállítás alapjául is 

szolgálhat. Nem utolsó sorban pedig ebben az évben maradék-

talanul sikerült véghezvinni azt a reform elképzelést, amely 

célul tűzte ki az Őrségi Vásár rendjét zavaró árusoknak a távol 

tartását. - Az év eddigi legmelegebb napja volt a szombat – 

folytatta a polgármester, - biztos sokan voltak, akik a vízpartot 

vagy az otthon hűvösét választották. A vásározók és a vendég-

látók sem panaszkodtak. Sajnos a szombat esti vihar miatt a 

nagykoncert félbeszakadt, de öröm az ürömben, hogy a nagy 

szél, a heves zivatar és a csattogó villámlás az ijedségen kívül 

más bajt nem okozott. Szerencsére vasárnap már az időjárás is 

kegyes volt a vásárhoz. A felsoroltak ellenére a vásár rentábilis 

volt, azt a polgármester jónak értékelte. Ez azért is örömteli, 

mert az idén semmilyen pályázati támogatás nem állt mögötte.  

A vásár szervezésében és lebonyolításában részt vevők nagyon 

jól végezték a dolgukat, ami szintén az egyik sikertényező. A 

polgármester javaslatára a képviselők úgy döntöttek, hogy a 

vásár szervező-lebonyolító gárdájának ellentételezik a kiváló 

munkát.    kgy.  

Őriszentpéteren rendezték meg a Környezet- és Természetvédő 

Civil Szervezetek XXVI. Országos Találkozóját. A három nap 

alatt szakmai beszélgetések, tanulmányi kirándulások, közössé-

gi és kulturális programokat kínáltak mindazoknak, akik meg 

akartak ismerkedni a zöld civil mozgalommal és a környezetvé-

delem aktuális kihívásaival.  A zöldek találkozójára mintegy 

600-an érkeztek az ország különböző részeiről az Őrségbe. Az 

első két napon a környezetvédelem  aktuális kérdései, mint a 

fenntarthatóság, az energiakérdés, a természetvédelem vagy a 

helyi élelmiszerellátás kerültek terítékre az előadásokon. A 

programot a helyi kulturális élet szereplői színesítették. A helyi 

termelői piaccal párhuzamosan tartott „Zöld Majálison” több 

mint 30 zöld civil szervezet mutatta be tevékenységét. Ezek a 

szervezetek Magyarországról és határon túlról érkeztek, hogy 

részt vegyenek a seregszemlén.    K.Gy. 

 Határon átnyúló értékeket kutatnak 

Zöld majális Őriszentpéteren 

Értékelték a vásárt 

A projektnyitó elnöksége: Orbán Lajos Hodos polgármestere, Őr Zol-

tán Őriszentpéter polgármestere, dr. Szentirmai István Őrségi Nemzeti 

Park osztályvezetője, dr. Zágorhidi Czigány Balázs történész 

Nem volt akkor tömeg, vasárnap is kényelmesen lehetett     

sétálni a vásárutcában 
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Az Általános Iskolai 2015/2016-os tanévéről 

Július 1-től önállóan beavatkozó tűzoltósága van Őriszentpéter-

nek. Az útba indító ünnepséget az Őrségi Vásár első napján, 

pénteken tartották. A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-

tóság célja a megye reagálóképességének és biztonságának 

növelése. Ebben nagy szerepük van az önkéntes tűzoltó egye-

sületeknek. Az igazgatóság kiemelten fontosnak tartja azoknak 

az egyesületeknek a nemzeti minősítését, amelyek együttműkö-

dési megállapodással rendelkeznek a működési terület szerinti 

hivatásos tűzoltó parancsnokságokkal, illetve tagjainak szakmai 

végzettsége és az egyesület tűzoltó technikája, felszereltsége 

alapján alkalmasak önálló tűzoltói beavatkozás végzésére. A 

hosszúperesztegi és a jánosházi példát követve még április hó-

napban az őriszentpéteri önkéntesek sikeres rendszerbeállító 

vizsgát tettek, amelyben tanúsították szakmai felkészültségüket 

a tűzoltási és mentési munkálatokban. Ezzel olyan jogosítványt 

szereztek, amellyel a hivatásos tűzoltók bevárása nélkül, ve-

szély esetén önállóan is munkát végezhetnek. Elsőként riasztják 

őket az Őriszentpéter, Nagyrákos, Ispánk, Szalafő, Kondorfa és 

Szatta környezetében történő tűzestekhez és káreseményekhez. 

Így a jövőben ezekre a fehér foltnak számító helyekre is hama-

rabb érkezik a szakszerű tűzoltói segítség. Az önálló beavatko-

zásra feljogosító együttműködési megállapodást Zsigovits Jó-

zsefné, az egyesület elnöke vette át Fülep Zoltán tűzoltó ezre-

destől, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tűz-

oltósági főosztályvezetőjétől. – Ez már a 35. alkalom, amikor 

önkénteseknek ilyen együttműködési megállapodást adunk át – 

mondta a főosztályvezető. A jogszabályi háttér megteremtése 

és a kormány anyagi támogatása mellett olyan elkötelezett és 

elhívatott emberekre van szükség ehhez, mint az őriszentpéteri 

önkéntesek, akik 135. éve őrzik a lángot, ápolják a tűzoltó ha-

gyományokat a településen – méltatta a tűzoltókat Fülep Zol-

tán, majd arról beszélt, hogy a beavatkozó egyesületi lét maga-

sabb szintű jogokkal és kötelezettségekkel jár és magasabb 

szintű a felelősség is. Őr Zoltán polgármester köszöntőjében 

egyebek mellett azt mondta, hogy három esemény találkozik 

ezen a napon, amely Őriszentpéter és az Őrség szempontjából 

meghatározó jelentőséggel bír. Az útba indító ünnepséggel egy 

időben ugyanis megkezdődik a 36. Őrségi vásár, július 1-e pe-

dig nem csak az önálló beavatkozási jogkör hatályba lépésének 

az ideje, de Őriszentpéter várossá válásának az évfordulója is.  

Az elmúlt időszakban az őriszentpéteri önkéntes tűzoltók egy 

magas ívű fejlődési pályát jártak be. Pályázati lehetőségek ki-

aknázásával sikerült megteremteni az infrastrukturális hátteret. 

Felújításra került a tűzoltószertár és az önkéntesek a kor igé-

nyeinek megfelelő felszereléssel rendelkeznek. Példaértékű az 

aktív szakmai szerepvállalásuk, amelyekkel versenyeken, szak-

mai továbbképzéseken éles bevetéseken találkozhattunk. Az 

egyesület tagjai a helyi közélet aktív résztvevői is. Nincs olyan 

esemény, amelyen rendezőként, segítőként, vagy résztvevőként 

ne lennének jelen – mondta Őr Zoltán, majd a legfontosabbról, 

az emberi tényezőről beszélt. Ez pedig „nagyon rendben van” – 

idézte Erdélyi Krisztián megyei katasztrófavédelmi igazgatót, 

aki erről a rendszerbeállító vizsgát követően beszélt. Az ünnep 

alkalmából az igazgató szalagot kötött az egyesület zászlajára, 

majd egyenként gratulált a tűzoltóknak. Zsigovits Józsefné 

elnök elmondta, hogy a 27 fős egyesületükben a fiatalok nagy 

száma biztató a jövőre nézve.  - Az, hogy a városnak önállóan 

beavatkozó tűzoltósága van, csak megerősíti a település térségi 

szerepvállalását és az őrségi régió iránt érzett felelősséget. Tűz-

oltóinknál a vállalt munka már jóval több egyszerű lelkesedés-

nél, ez már komoly hivatástudat megnyilvánulása az egész tér-

ség szolgálatában – mondta végezetül Őr Zoltán polgármester. 

Kálmán 

Amikor megkaptam a meghívót, először csak ízlelgettem a 

szavakat: útba indító, önállóan beavatkozó, mert azért valljuk 

be őszintén, nem szokványos, nem civil a szóhasználat. Azután 

az ünnepség alatt minden szó a helyére került, értelmet nyert. 

Tiszteletet ébresztett bennem és szerintem mindannyiunkban, 

akik részesei lehettünk ennek a nagyszerű eseménynek, ahogy 

a megye prominens vezetői hivatáson belül és kívül odaálltak 

nagy fegyelmezettséggel, de támogatóan és segítően emellé a 

kis önkéntes, de a céljaikért küzdeni tudó csapat mellé. Mert 

azért azt is be kell vallani őszintén, hogy a vállalás nem kicsi, 

embert próbára tevő. Az Őriszentpéteri Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület ezzel az útba indítással egy újabb mérföldkőhöz ér-

kezett, még nagyobb felelősséggel indulnak beavatkozásra. 

Kísérje őket Szent Flórián, a tűzoltók védőszentje és a bajtársi-

asság. Az ilyen ünnepi események módot adnak a megbecsülés 

kifejezésére a szakma, a hívatás iránt. Ez a pénteki nap is ilyen 

volt. Elismerése az eddig végzett munkának, városi és a legma-

gasabb szintekről. A társadalmi elismerés legfelső fokán min-

dig is a tűzoltói hívatás áll. Nem véletlenül, hiszen emberi éle-

tek, anyagi javak mentése fémjelzi. Összefogás, együttműkö-

dés, önkéntesség és bajtársiasság jellemzi. Köszönettel tarto-

zunk nekik, mert mindig a jelmondatuk szellemében végzik a 

munkájukat, amiben minden benne van, amit erről a szép, fele-

lősségteljes hívatásról mondani lehet: „Istennek dicsősség, em-

bernek segítség.” Erőt, egészséget, kevés beavatkozást kívá-

nok!    Rimán Lászlóné alpolgármester 

 

 

 

Az őriszentpéteri Általános Iskolában az idei tanévben 159 

tanuló, a Bajánsenyei tagintézményben pedig 32 tanuló folytat-

ta tanulmányait. A 2015/16. tanévben kiemelt feladataink kö-

zött szerepelt a tavalyi tanévben már alkalmazott tanulásszerve-

zési rendszer megvalósítása. Terveinknek megfelelően sok 

gyermek és szülő választotta az intézményünk által kínált dél-

utáni foglalkozásokat. Örömmel vettük ezt a bizalmat, amely-

nek megfelelni komoly tervezőmunkára, logisztikára és lelkiis-

meretes pedagógiai tevékenységre volt szükség, hiszen tanuló-

ink több mint 80 százaléka délután is az iskolában tartózkodott. 

Az idei tanévben is folytattuk a „Kompetencia alapú nevelés és 

oktatás az Őrségben” című projektben vállaltak megvalósítását. 

Így a kompetencia program szerint folyt az oktatás az 1-2. osz-

tályban szövegértés, szövegalkotás, a 2. és 6. osztályban mate-

matika, a 4. osztályban német nyelv tantárgyak tanóráin. Az 

éves programunk része volt már hagyományosan a három hetet 

meghaladó projektünk, amely az Adventhez kapcsolódott. 

Megvalósítottuk az év során a „Jeles napok a természetben 

„című programot, valamint egy témahetet, amely a „ÖKO-hét” 

nevet kapta. Az előző tanévekben az oktató- nevelő munka 

fejlődését szolgáló „Jó gyakorlatok” megismerésének és átvé-

telének köszönhetően idén is az alsó és felső tagozaton nagyon 

sok „mestermunkát” készítettek tanulóink, melynek kiállítása a 

kulturális bemutatón nagy sikert aratott. Az elmúlt tanévben 

szintén nagy figyelmet fordítottunk az országos kompetencia 

mérés feladataihoz hasonló –a mindennapi élethez közeli - fel-

Útba indított lánglovagok 

Gondolatok az ünnepség kapcsán 
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adatok gyakorlására. A mérési eredmények alapján elmondhat-

juk, hogy tanulóink az országos átlag felett teljesítettek. Büszkék 

vagyunk rá, hogy ezt az eredményt már több mint tíz éve folya-

matosan sikerült fenntartani. Erről tanúskodnak tanulmányi 

eredményeink is. A 159 tanuló közül 21 tanuló lett kitűnő, 21 

tanuló szerzett jeles bizonyítványt. 32 szaktárgyi dicséretet kap-

tak. Évek óta nem jellemző a lemorzsolódás. A 21 nyolcadikos 

tanulóból mindenki az első helyen megjelölt középiskolába 

nyert felvételt. Nagy hagyományai vannak intézményünkben a 

tehetséggondozásnak, ezt nagyon fontosnak tartjuk. Tanulóink 

nagy létszámban vettek részt a különböző iskolán kívüli tanul-

mányi- és sportversenyeken. Az alábbi tantárgyakból rendeztünk 

házi tanulmányi versenyeket: Simonyi Zsigmond helyesírási, 

Zrínyi Ilona matematika, Varga Tamás matematika, Herman 

Ottó biológia, Öveges József fizika, Kaán Károly természetis-

meret, Teleki Pál földrajz, Hevesy György kémia, költészetnapi 

vers- és prózamondó versenyt. Az Őrségi Kistérségi tanulmányi 

versenyen matematikából a 3.osztályosok közül az 1. helyezett 

Mihály Zétény, a 2. helyezett Bodnár Gergő, a 3. helyezett Né-

meth Ákos, a 4. osztályosok közül 2. helyezett Csóbor Máté, a 3. 

helyezett Bodonczi Lóránt lett. Magyarból a 3. osztályosok kö-

zül 3. helyezett Bodonczi Orsolya, a 4. osztályosoknál 2. helye-

zett Bodonczi Lóránt, 3. helyezett Csóbor Máté lett.  Májusban a 

csörötneki mesemondó versenyen szép eredményeket értünk el, 

1.helyezettek: Bodonczi Orsolya 3., Klujber Janka 2. osztályos 

tanuló; 2. helyezettek: Pfeiffer Attila 2, Bodonczi Vince 4. osz-

tályos tanuló; 3. helyezettek: Bodonczi Lóránt 4. osztályos tanu-

ló. A Zrínyi Ilona matematika verseny megyei fordulójában 

(évfolyamonként 200-300 versenyző közül)  3. helyezést ért el 

Kapornaky Melitta  7. osztályos tanuló, csapatban a 

7.osztályosok a 2. helyen végeztek, a csapat tagjai: Horváth An-

na, Kapornaky Melitta, Kenéz Boldizsár. Doszpoth Piroka 8. 

évfolyamon 4. helyen, Andrékó Bori az 5. osztályosok között 

pedig a 7. helyen végzett. A Varga Tamás matematika megyei 

versenyen Kapornaky Melitta 7.osztályos tanuló 3. helyezésével 

bejutott az országos döntőbe, ahol szép eredményt ért el.  To-

vábbi helyezéseink a megyi fordulóban: Kenéz Boldizsár 7. osz-

tályos 8. helyezést, Andrékó Sári 7. osztályos tanuló 11. helye-

zést ért el. Népdaléneklési versenyen Szentgotthárdon csapatban 

aranyminősítést értek el  Horváth Boldizsár, Kárpáthegyi Ágos-

ton, Pongrácz Patrik 5.osztályos tanulók. Egyéni éneklésben 

aranyminősítést és a zsűri külön díját kapta Tornay Nóra 7. osz-

tályos tanuló.                                                  Horváth László 

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, a Raab Natúrpark és a 

Goričko Tájvédelmi Park közös szervezésében került meghirde-

tésre a 2015/16-os tanévben az „Élményeim a kaszálógyümöl-

csösben” című rajzverseny. A kaszálógyümölcsös ennek a vi-

déknek a jellegzetes, gazdag élővilágú, fajgazdag és értékes 

tájfajtákat őrző élőhelye. Sajnos a felhagyás, átalakítás nagymér-

tékben veszélyezteti, így már most is csak töredéke található a 

hajdani gazdagságnak. A szervezők a témaválasztással szeretnék 

felhívni a figyelmet a kaszálógyümölcsösök értékeire, s ösztö-

nözni a helyben élő gyerekeket (valamint szüleiket és tanárai-

kat), hogy jobban megismerjék, megtanulják a gyümölcsészet 

mesterségét. A három védett területen lévő iskolák 1-4. osztá-

lyosaitól várták a rajzokat. A gyerekek 3-5 fős csapatokban ké-

szítettek el 4-4 rajzot, melyek szöveg nélkül mesélnek el egy 

történetet. A versenyre összesen 7 iskolából 49 csapat jelentke-

zett. Az Őrségi Nemzeti Park területéről csak az Őriszentpéteri 

Általános Iskola 2. és 4. osztályosai vettek részt a versenyen hat 

csapattal. Minden őriszentpéteri csapat szép, informatív és a 

pályázati kiírásnak megfelelő rajzokat adott be. A 3 tagú nem-

zetközi zsűri országonként választotta ki a három legjobb rajzot. 

Minden pályázó oklevélben és ajándékcsomag jutalmazásban 

részesült, az első és második helyezett csapat tagjai ezen felül 

elutazhattak Neuhaus am Klausenbachba is, ahol a szlovén és 

osztrák nyertes gyerekekkel ismerkedhettek meg és játszhattak 

együtt. A találkozóra nemrégiben került sor a neuhausi iskolá-

ban, ahol a megnyitót követően a gyerekek vegyes csapatokat 

alkottak, körbejárták az iskola előtt felállított állomásokat és 

különböző ügyességi feladatokat oldottak meg. Kipróbálhatták 

tudásukat többek közt karikadobálásból, képkirakóból, memó-

riajátékból, festésből és zöldségek „kiteregetéséből” is. Az uta-

zás az Igazgatóság gépkocsijával és az őriszentpéteri önkor-

mányzat kisbuszával történt. A tervek szerint a rajzokból kiállí-

tást rendezünk mindhárom országban, Őriszentpéteren várhatóan 

az ősszel. Az Őriszentpéteri Általános Iskola versenyen résztve-

vő csapatai: I. helyezett: „Kaszások” csapat: Katona Bálint, 

Bodonczi Vince, Bodonczi Lóránt, Nagy Botond, Bertha Leven-

te (4. osztály), felkészítő tanár: Szemerics Antalné. II. helye-

zett: „Szelídgesztenyék” csapat: Cseszkó Mandula, Pivonka 

Panna, Miseta Fanni, Tóth Hanna Bíbor, Mátyás Dorina (4. osz-

tály), felkészítő tanár: Szemerics Antalné. III. helyezett: 

„Szüretelők” csapat: Major Kincső, Babos Csanád, 

Kárpáthegyi Ágoston, Kulcsár Márton (2. osztály), felkészítő 

tanár: Zakócs Veronika. „Kis sünik” csapat: Szép Hanna, Siska 

Evelin, Gaál Emma, Nagy Réka, Telkes Franciska (4. osztály), 

felkészítő tanár: Szemerics Antalné. „Almáskert” csapat: Far-

kas Martin, Gál Martin, Kenéz Klára, Könye Levente, Mihály 

Zsófia (2. osztály), felkészítő tanár: Zakócs Veronika. „Őszi 

falevél” csapat: Csóbor Máté, Iván Olivér, Iván Zsombor, Far-

kas Márk, Légrádi Benjámin (4. osztály), felkészítő tanár: 

Szemerics Antalné.         INFO Őrségi Nemzeti Park – Kgy. 

Siker a nemzetközi rajzversenyen 

Az első és második helyezett csapat az ausztriai kiránduláson 

Avar és kerti hulladék égetés 

Szeptember 1-től május 31-ig ezt a tevékenységet hétfői és pénteki napo-

kon 08.00 órától 18.00 óráig lehet végezni. Június 1. napja és augusz-

tus 31. napja között nem megengedett. A nyílttéri égetéskor a meteoro-

lógiai viszonyokra figyelemmel kell lenni, csak szélcsendes időben és a 

tűzvédelmi előírásokat betartva lehet égetni. Az önkormányzatnál to-

vábbra is azt szorgalmazzák, hogy a hulladékot elsősorban hasznosítani, 

komposztálni kell. Amennyiben mégis égetésre kerül a sor, mellőzni kell 

a nagy füst képződését. A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásá-

ról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A füstképződés csökkentése 

érdekében a nem komposztálható avart és kerti hulladékot előzetesen 

szikkasztani, szárítani kell. Tilos a nyers, megázott avar és kerti hulladék 

égetése; avar és kerti hulladék égetése szeles, párás, ködös, esős időben; 

avar és kerti hulladék égetése közterületen, valamint a magasfeszültségű 

vezetékek alatti ingatlanokon; kommunális, vagy ipari eredetű, illetve 

veszélyes anyagot tartalmazó hulladék égetése.                 Önkormányzat 
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 Az Őriszentpéteri Katica Egységes Óvoda – bölcsőde a neve-

lési év folyamán zavartalanul működött. Két településről - 

Kondorfa, Nagyrákos - a falugondnoki busz szállította a gyere-

keket, míg Szattából és Szalafőről a helyi Volán járattal érkez-

tek. Utóbbiaknak felnőtt kíséretet biztosítottunk a buszpályaud-

varról. A csoportbeosztás helyi Pedagógiai Programunkban 

megfogalmazottaknak megfelelően történt, az elmúlt nevelési 

évben egy egységes és két óvodai csoporttal működtünk. Az 

alkalmazotti létszámunk 10 fő volt, ebből 6 fő óvodapedagó-

gus, 1 fő gondozónő és 3 fő dajka. Gazdálkodásunkat a nagyfo-

kú takarékosság, megfontolás, az előirányzatok megtartása 

jellemezte.  A 2015/16-os nevelési évben a szeptemberi létszá-

munk 64 fő (feladatfinanszírozott 71 fő) volt. Az év folyamán 

„jöttek – mentek” a gyermekek, az idei évben nagy volt a moz-

gás. Év végi létszámunk 63 fő (feladatfinanszírozott 69 fő). 

Szeptemberben iskolába megy 18 fő, óvodában összesen 45 fő 

marad, beírt létszám a jövő  évre 17 fő. Nevelőtestületünk szak-

mailag jól felkészült, pedagógiai megújulásra törekvő pedagó-

gusokból áll. Az óvodai nevelés folyamán óvodapedagógusaink 

jól kihasználják a szakmai önállóságból adódó lehetőségeket. 

Tárgyi feltételeink megfelelőek voltak, nagyon fontos szá-

munkra az egészséges, biztonságos, tiszta, esztétikus külső és 

belső környezet. Az idei évben bővítési pályázatot adtunk be, 

amivel közösségi teret és a már régen vágyott tornatermet sze-

retnénk kialakítani. Cserére kerülhet kerítésünk, teraszkorlá-

tunk, és egy-két udvari játékot is kaphatunk. Elengedhetetlen a 

jó kapcsolat a külső partnerekkel. Az év folyamán mindig szá-

míthattunk a szülők segítségére. A Szülői Szervezet a hagyo-

mányos rendezvényeink lebonyolításában nyújtott támogatást. 

Az iskolával a kapcsolatunk megfelelő és továbbra is ennek 

fenntartása a legfontosabb cél. Igyekszünk egymás módszereit, 

javaslatait megismerni, minél több tapasztalatot cserélni. A 

fenntartó Társulási Tanács elnökével kapcsolatunk jó, vele tu-

dunk egyeztetni, problémákat megoldani. Az óvodai Alapít-

vány segítséget nyújtott minden olyan tevékenységhez, ami az 

alapító okiratban megfogalmaztak. A Művelődési Ház rendez-

vényein rendszeresen részt vettünk    (koncertek, színház). A 

Nemzeti Parkos programokat főleg a nagycsoportosok élvez-

hették. Igény szerint tartottak tartalmas foglalkozásokat szá-

mukra a park munkatársai. Nyári teendőink a következők lesz-

nek: Júliusban egy csoporttal működünk a leállásig. Az idei 

nyár nagy kihívása a beadott pályázatunktól függ.  Ha sikerül a 

tornatermi, közösségi téri pályázat, akkor már a nyáron el kell 

kezdenünk előkészülni a nagy munkára. Terveink között szere-

pel a bejárati híd lefestése, új játszó szőnyegek, hiányzó gyer-

mekasztalok beszerzése és a csoportszobák tisztító meszelése. 

Közben a nyár folyamán gyermekeinkre is figyelünk, sokat 

leszünk a szabadban, minél változatosabb tevékenységeket 

biztosítva nekik. Eléggé mozgalmas, kihívásokkal teli évet zár-

tunk. Gyermekeink sokat fejlődtek, öröm volt látni, hogyan 

nyílt ki számukra a világ. A vezetés feladata a nyár folyamán a 

felkészülés az új törvényi kihívásokra, módosításokra. Kolléga-

nőimmel az elkövetkezőkben is igyekszünk úgy dolgozni, hogy 

az óvoda minőségi munkája a továbbiakban is megfelelő le-

gyen. Köszönjük a fenntartóink, támogatóink, segítőink részé-

ről nyújtott támogatást.   Babosné Hajós M. Tünde    

Az idén már 23. alkalommal rendezték meg a Virágzás Napjai 

összművészeti fesztivált. Akárcsak a korábbi években, az ese-

mény támaszpontja az őriszentpéteri Malom Látogatóközpont 

volt. Sülyi Péter a főrendező Őri Alapítvány vezetője azonban 

mindig ügyelt arra, hogy ne csak egy helyszínen, hanem a régi-

óban több helyen is legyenek előadások, koncertek. Így volt ez 

most is, hiszen a rendezvénysorozatba bekapcsolódott Kerca-

szomor és Velemér is. A rendezvénysorozatot most Kokas Ka-

talin hegedűművész és tanítványainak fellépése nyitotta meg a 

kercaszomori református templomban. A fesztivál kiemelt ven-

dége Vásáry Tamás zongoraművész volt. Kelemen Barnabás 

koncertje betegség miatt elmaradt, ám a rendezők villámgyor-

san intézkedtek, és Veleméren a fény templomában Szirtes 

Edina Mókus és  Vázsonyi János léptek fel. A zenei események 

sorát Másik János együttesének és Müller Péter Sziámi barátai-

nak egy-egy koncertje színesítette. Az elmúlt évekhez hasonló-

an ismét lehetőséget kaptak a fiatal művészek tudásuk bemuta-

tására. Az idén először megrendezett tematikus napon Hamvas 

Béla munkásságával ismerkedhetett meg a közönség. Az író 

műveiből Rátóti Zoltán és Rudolf Péter olvastak fel részleteket. 

A Zala Szimfonikus Zenekar nem nyitó, hanem zárókoncertet 

adott az idén az őriszentpéteri művelődési házban. A Virágzás 

Napjai fesztivál  ismét  igényes és sokrétű kulturális kínálatot 

vonultatott fel. Bár az időjárás nem fogadta kegyeibe a rendez-

vényt, sokan voltak pünkösdkor az Őrségben és vettek részt az 

„emberi találkozón a művészetek fényénél”. A tavaszi virágzást 

pedig követi a nyári Hétrétország Köztivál. A rendezők ugyan-

azok, a helyszín is változatlan és a mottó is a régi: 

„Természetből a java - művészetből a magva, nyitott porták, 

nyíltszívű emberek, értelmes szórakozás miegymás …”. Az 

idén már 15. alkalommal rendezik meg a fesztivált, amely a 

Katica Óvoda-bölcsőde 2015/2016 

Virágzás után Hétrétország előtt 

Képen jobbról Sülyi Péter főrendező az Őri Alapítvány vezetője 

egy koncertet konferál fel  
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közvetlensége miatt vette fel a „Köztivál” nevet. Arra, hogy a 

természetből a javát kapja az idelátogató a csodálatos őrségi 

környezet biztosíték. Zenei, színházi, irodalmi és filmes esemé-

nyek sora adják a művészet magvát. A nyitott porták és a nyílt-

szívű emberek pedig annak az egyedülálló „hétrét műfajnak” a 

tartozékai, amelyet Sülyi Péterék találtak ki. Augusztus 12-e és 

21-e között a Malom Látogatóközpontban fellép Palya Bea, 

koncertet ad Szabó Balázs Bandája és újból itt lesz Müller Pé-

ter Sziámi AndFriends. Találkozhatunk Berecz Jánossal és 

szerzői estet tart a 30 Y zenekar frontembere, Beck Zoltán. 

Lesz még filmklub, táncház, színházi előadások, kiállítások és 

még sok minden. Míg este a művészet, napközben mintegy 

ötven nyitott porta várja a vendégeket. Ebben Hétrétország 

egyedülálló, utánozhatatlan. És még sok minden másban.      

A korábbi évekhez hasonlóan gyenge teljesítménnyel rukkoltak 

elő labdarúgóink a most véget ért 2015/2016-os bajnokságban. 

A megyei másodosztály körmendi csoportjában a 11. helyet 

sikerült megszerezni. Ez ugyan két hellyel jobb, mint az előző 

évben volt, ám most is csak három együttest tudtunk magunk 

mögé utasítani, mivel 14 csapatos volt a mezőny. A tények: 26 

mérkőzés, 7 győzelem, 4 döntetlen és 15 vereség 47-63-as gól-

arány -16-os gólkülönbség és 24 pont (1 pont levonva). A házi 

gólkirály Horváth Zoltán lett 12 találattal, egy góllal megelőzve 

Sály Károlyt. Az őszi része a pontvadászatnak sikerült gyen-

gébbre. Csupán 2 győzelem és 2 döntetlen került a csapat neve 

mellé, ami 8 pontot jelentett.  Ennek több mint dupláját sikerült 

tavasszal hozzátenni, ám helyezésben csupán egyet sikerült 

előbbre lépni. A jobb tavaszi eredmény a téli erősítésnek kö-

szönhető, bár előtte sem volt gyenge a játékosállomány. Ősszel 

öt, tavasszal pedig hét olyan labdarúgója volt a gárdának, aki-

ket bármelyik másodosztályú csapat szívesen fogadott volna. 

Sajnos csapatként nem mindig működtek jól. Jól rajtolt a csa-

pat, hiszen a Körmend VSE elleni döntetlen és főleg az ott mu-

tatott játék jó előjel volt. A Rábatótfalu elleni szoros meccs és a 

minimális vereség pedig azt sejtette, hogy szebb idők jönnek. 

Sajnos nem jöttek, helyette vereség hazai pályán a Rábagyar-

mattól, az Ivánctól és a Bajánsenyétől. Ősszel győzelmet csak a 

Csákánydoroszló és az igencsak gyengécske Rábahídvég ellen 

sikerült szerezni. A tavasz újból jól kezdődött, a megerősített 

gárda Horvátnádalján szorongatta meg a Körmend VSÉ-t. A 

bajnokesélyes Rábatótfalu dolgát ismét megnehezítettük, visz-

szavágtunk a Rábagyarmatnak és a Bajánsenyének, és a Ma-

gyarszecsődöt is sikerült legyőzni. A Viszák elleni régiós rang-

adót jó játékkal nyertük meg, ám a győzelem akkor ért volna 

igazán sokat, ha egy hét múlva nem kapunk ki a Csákánydo-

roszlótól. A bajnokságot a Rábahídvég legyőzésével fejezte be 

a gárda. Az utánpótlás terén sem történt előbbre lépés. Akár-

csak a korábbi években, igencsak gyenge teljesítményt nyújtott 

a csapat. A következő bajnokságban pedig felértékelődik az 

utánpótlás szerepe, a megyei másodosztály mezőnyét ez alap-

ján kívánják megreformálni. Mindkét csapattól többet várunk a 

következő bajnokságban.      kgy.  

 

 

 

 

Negyedik alkalommal rendezett az Őriszentpéteri Sportegyesü-

let utánpótlás labdarúgótornát U-11-es és az U-13-as korosz-

tályok számára. A Bozsik program szabályai szerint lebonyolí-

tott versenyen mindkét csoportban 4-4 csapat jött el. A 11 éve-

seknél a Csákánydoroszló, a Körmendi Kék Sünik, a Pankasz 

és az Őriszentpéter gárdái vívtak körmérkőzéseket, míg a 13 

éveseknél a Csákánydoroszló, a Körmendi Kék Sünik, a Szent-

gotthárd és az Őriszentpéter tették ugyanezt. Az U-11-nél a 

győzelmet a Körmendi Kék Sünik szerezték meg, megelőzve a 

helybéli Őriszentpétert és a harmadik helyezett Pankaszt. Az U

-13-as korosztálynál a Csákánydoroszló bizonyult a legjobb-

nak. Itt a Körmendi Kék Sünik nyakába ezüst, a Szentgotthárd 

együttesének pedig a bronzérem jutott. Mindkét korcsoportban 

jutalmazták a gólkirályt és választottak legjobb játékost, ka-

pust. A 11 éveseknél a gólkirály Sály Gábor lett 4 góllal. A 

legjobb játékosnak az őriszentpéteri Farkas Márkot, kapusnak a 

pankaszi Benkő Marcelt választották. A 13 éveseknél a 

szentgoothárdi Gáspár Gergő lett a gólkirály 3 találattal. A ha-

zaiak kapusa Szemán Máté érdemelte ki a legjobb kapusnak 

járó díjat, míg a legjobb játékos a csákánydoroszlói Németh 

Marcel lett. A hagyományokhoz híven a csapatokat és a 

szüleieket, kisérőiket a rendező őriszentpéteriek egy ebéd erejé-

ig vendégül látták. Mihály Ferenc sportegyesületi elnök el-

mondta a torna zárásakor, hogy az U-7-es és az U-9-es korosz-

tályok számára is tervezik megrendezni a tornát, az időpont 

egyeztetések most zajlanak. Ide tartozó hír még, hogy az Álta-

lános Iskolai foci csapat a Nádasd Kupán harmadik, a Széche-

nyi Kupán pedig második helyezést ért el.   Kálmán György 

Változatlanul gyenge Őrség Kupa  
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Őri Hírek 

Remekeltek iskolánk sportolói 

BALLAGÓ 8. OSZTÁLYOSAINK 

Alsó sor: Pörs Ákos, Radácsi Etelka Mária, Markó Alexandra, Albert Virág, Pátiné Horváth Ilona (osztályfőnök), Né-

meth Vanda, Könye - Balla Emese, Siska Ramóna, Végh Erik Dániel Középső sor: Kovács Dominik, Tolvaj Tímea, 

Tóth Dávid, Doszpoth Piroska, Horváth Dóra Mónika, Zsiga Adrián Márk, Bodonczi Emese Katalin, Röszler Márton 

Felső sor: Bodnár Bence, Pivonka Csaba Patrik, Iván Levente, Fejes Bálint, Hári Tamás László 

 A megyei diákolimpia atlétika ötpróba egyéni összetett verse-

nyében Albert Virág 8. osztályos tanuló első helyezést ért el, 

így ő képviselhette megyénket a székesfehérvári országos dön-

tőn, ahol a válogatott atlétákat is felvonultató 142 fős mezőnyben 

30. helyezést érte el. Az 

atlétika diákolimpia me-

gyei egyéni versenyen 

300 m síkfutásban 

Albert Virág szintén 

megyei első helyezett lett. 

A kisiskolák diákolimpi-

ai sportversenyében (200 

fő alatti iskolák): Kézi-

labda sportágban a me-

gyei döntőn az őriszentpé-

teri lányok a dobogó har-

madik fokára állhattak 

fel. Atlétika sportágban a 

megyei versenyen a fiú 

hárompróba csapat 1. 

helyezést ért el, így to-

vábbjutott a Gyulán meg-

rendezett országos döntőbe. Szintén bejutott az országos döntőbe 

Albert Virág 8. osztályos tanuló, mivel a   800 m-es síkfutásban 

megyei első helyezést ért  el. A lány hárompróba csapat  máso-

dik helyezést ért el. A SVÉD- váltók is jól szerepeltek. A fiúk 

harmadik helyen, a lányok pedig második helyen értek célba. 

Iván Levente 8. osztá-

lyos tanuló a 800 m-es 

síkfutás 2. helyezettje 

lett és szintén az orszá-

gos döntőre jutott. 

Az atlétika diákolimpia 

megyei döntőjén a IV. 

korcsoportos ötpróba 

egyéni összetett ver-

senyszámában Albert 

Virág első helyezése 

történelmi siker volt az 

őriszentpéteri iskola 

életében. 

Ezt az eredményt fo-

kozták tanulóink azzal, hogy a Gyulán rendezett Kisiskolák or-

szágos döntőjén a fiú három próba (60 vagy 100m síkfutás, 

kislabdahajítás, távolugrás) csapat arany érmet szerzett. A 

csapat tagjai: Légrádi Benjámin 4., Bakó Milán 5., Mihály Bence 

6., Horváth Denton 7., Ozsváth Mózes 7., Iván Levente 8. osztá-

lyos tanulók. Albert Virág pedig a 800m síkfutás döntőjében 

második helyen ért célba. A verseny végén kihirdették az  elért 

eredmények alapján az iskolák pontversenyében az első három 

helyezettet. Az Őriszentpéteri Általános Iskola a kiváló harma-

dik helyet szerezte meg a 134 résztvevő intézmény közül.     

                         

      Horváth László 

A dobogó tetején az országos bajnok  

három próba őriszentpéteri csapat 

Albert Virág ezüst érmes 800 méteres 

síkfutásban 


