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    ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA  
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Más – más okból ugyan, de mégis ugyanaz a megállapítás igaz 

az első és az utolsó Őrségi Vásárra : már a puszta létével kurió-

zumnak számít. Ennél azonban messze többet kínált már a kez-

detekben is, amikor még a ritkaságával érdemelhette ki ezt a 

titulust. Az idei Vásárban szintén jelentős volt a hozzáadott 

érték. Talán téves beidegződésként, de hajlamosak vagyunk 

arra, hogy a legegyszerűbb perspektívából, a számok oldaláról 

mondjunk kizárólag ítéletet. Ez több mint 10.000 látogatót és 

230 vásározót jelent, ami egyáltalán nem szégyellni, vagy rej-

tegetni való, de vajon csak ez a siker egyedüli és egyetlen hite-

les mércéje? Amikor értékekről beszélünk, akkor ugyanis mi-

nőségekre, különlegességekre, egyediségekre gondolunk első-

sorban. Ezekből pedig egyáltalán nem volt hiány a 39. Őrségi 

Vásárban. A pénteken nyíló, páratlan helyi értékeket bemutató 

gyűjteményekkel - melyek alkalmasint kortörténeti mementóul 

is szolgálhatnak - és a már elmaradhatatlan Kapornaki találko-

zóval vette kezdetét a varázslat a gyönyörű őrségi környezet-

ben. A hétvége pedig folytatta ezt a sort az Őrség vadászatát 

bemutató, egész nyáron nyitva tartó, ötletes és tréfás megoldá-

sokat is felvonultató kiállítással. A Vásár másik különlegessége 

az eredeti értékek tiszteletét megtestesítő népzenei és néptánc 

blokk volt, amely a Bikini és a Fonográf Emlékzenekar kon-

certjeivel egészült ki a nosztalgia jegyében. A szombat délutáni 

nagykoncert egyébként nem csak megdöntötte azt a látogatott-

sági rekordot, melyet előtte Rúzsa Magdi fellépése jelentett, de 

a csúcsformában színpadra lépő Bikini remek hangulatú, kitű-

nő koncerttel hálálta meg azt a bizalmat, ami a vásári fellépő-

ket kiválasztó közönségszavazáson az első helyet biztosította 

számára. Maga a vásári felhozatal idén is nívós volt, amelyre a 

garanciát többek között azok a visszatérő és újonnan debütáló 

kézműves vásározók jelentik, akik létszámban a vásározók 

több mint felét teszik ki, és akiket a Vásár főutcáján lehet meg-

találni. A kitűnő kézműves termékek mellett a helyi termelőink 

jelenléte és széles termék skálája szintén emelte a rendezvény 

színvonalát. Mellettük igényes és különleges a Vásár gasztro-

nómiai kínálata is. A házi készítésű hústermékeken, szörpökön, 

lekvárokon, süteményeken túl az ínyencek akár még különle-

ges ízesítésű füstölt fürjtojás falatokat és kézműves söröket is 

kóstolhattak. A színpadon pedig az egyidőben megtartott 

egészségnap keretében a 2019. Év Ifjú Séftehetsége elismerést 

magáénak tudó Farkas Richárd, a helyi Pajta Bisztró séfje mu-

tatott be látványfőzést a gourmet-kínálat jegyében.  

Az sem elhanyagolható szempont, hogy az imént bemutatott 

vásári felhozatalt nyugodt körülmények között lehetett végig 

mustrálni. Nem volt tömeg, nem volt tapasztalható a korábbi 

időszakokban megfigyelhető – különösen vasárnap délutáni – 

tülekedés, lassú, araszolva haladás a tikkasztó hőségben és a 

mindezt előidéző hering-szindróma. Oda lehetett férni az áru-

sokhoz, vendéglátókhoz, meg lehetett állni, váltani néhány szót 

a régi ismerősökkel úgy, hogy nem sodorta el az embert a tö-

meg. Én a magam részéről biztosan nem sírom vissza a korábbi 

állapotokat, de természetesen ez ízlés dolga. Kiválóra értékel-

hető az a háttér együttműködés is, amelyben civilek, önkor-

mányzati dolgozók és a rendőrség munkatársai vettek részt, és 

amelynek eredményeként zökkenőmentesen alakult a vásáro-

zók helyszínre érkezése, a közlekedés rendjének fenntartása és 

a parkoltatás is. Óriási köszönet illeti az együttműködés valam-

ennyi résztvevőjét, a Vásár lebonyolítóit!! Az sem véletlen, 

egyúttal megtiszteltetés is, hogy az idei Őrségi Vásár megnyi-

tásakor jelen voltak azok a megyei vezetők – Majthényi László 

Érték gazdag Őrségi Vásár 
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Lapunk következő száma szeptember hónapban jelenik meg. 

és Szijártó László elnök urak – V. Németh Zsolt képviselő úr, 

akiknek szintén rengeteget köszönhet a településünk. 

Az utcabáli kezdeményezés viszont tény, hogy nem találkozott 

teljesen a várakozásokkal, a közönség egy jelentős része inkább 

a manapság megszokott báli műfajt látta volna szívesebben. Az 

önkormányzatnak viszont erre sajnos sem megfelelő terület, 

sem elég szervező kapacitás nem állt rendelkezésére egy sörsá-

tor bérlésének anyagi kondícióit nem is említve. Az egyértelmű 

ez irányú igényekre tekintettel azonban keressük a probléma 

megoldását és már léteznek is arra vonatkozó, megvalósítható 

elképzelések, amelyek a jövő évi jubileumra mindenki megelé-

gedésére lesznek képesek rendezni a kérdést. 

A kisebb bonyodalmaktól eltekintve és összegészében nézve 

azonban mindenképpen eredményesnek értékelhető az idei 

Vásár. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az Őrségi Vásár évről

-évre számos kihívással és elvárással nézz szembe, amelyek 

közül kettőt emeltem ki a megnyitó ünnepségen az érdekesség 

kedvéért. Az egyik az eredeti értékek megőrzése, a másik pedig 

a megújulás kívánalma, amely két dolog különleges viszonyban 

áll egymással és nem mindig sikerült egyensúlyban tartani. Az 

eredeti értékekről korábban már írtam, ez a kézműves kirako-

dóvásár jelleg, a gazdag kulturális programkínálat, a kiállítá-

sok, több Őrségi település részvétele, stb. Ezek megtartásával 

tudja őrizni a Vásár a szerencsére nagyon jó pozíciót. Ehhez 

képest a megújulást kérdését három formában tudom elképzel-

ni. 

Az első a letisztulás, visszatérés az eredeti célkitűzésekhez. 

Bizony voltak idők, amikor talán túlságosan felhígult a vásári 

kínálat. Amikor az arra már több mint 400! vásározó jelenléte 

nem a színpompás kavalkád érzetét fokozta, hanem kezdett 

zavaróvá válni, a rendezvény pedig egyre kaotikusabbá. Pilóta 

szakzsargonban az Őrségi Vásár átesett, amiből nehéz és fárad-

ságos úton, de szerencsére sikerült visszakormányozni. 

Aztán az újdonságok, különleges attrakciók tekintetében. Min-

den évnek megvan a sajátja, idén a vadászati kiállítás és a nép-

zenei és néptánc, illetve a magyar nóta blokk volt a Bikinivel és 

a Fonográf Emlékzenekar koncertjével együtt a nosztalgia je-

gyében. 

Végül a rendezvény környezetében történő megújulás. Ez a 

vásárterület fejlesztését jelenti. A villamos rendszer kiépítése 

után most az időjárás biztonságot, az árusaink komfortját fej-

lesztettük a Vásárterület gyeprácsozásával 250 m2-en. Emellett 

megújul a vadászati kiállításnak helyt adó épület a vásárterüle-

ten és a Sárga Ház is. Elég sok idő telt el azóta, hogy nyilváno-

san újra ki merjem mondani és egyáltalán említeni merjem a 

nevét. Mert előtte túl gyakran hoztuk szóba, túl sokszor ígértük 

meg és valahogy úgy jártunk, mint amikor a pásztorfiú három-

szor kiáltott farkast: most, amikor tényleg megépül, az emberek 

talán már el sem hiszik. Ennek a mikéntjére Jegyző Úr állította 

fel a legkreatívabb elméletet: amikor itt állnak az emberek az 

épület előtt és ránéznek erre az óriási fehér védőhálóra, ami 

kitakarja, akkor gondolhatják azt is, hogy egy David 

Copperfield varázslat készül. Vagyis nem felújítjuk, hanem 

eltűntetjük az épületet. :) Erről részletesebben és komolyabban 

következő cikkben írunk. Az Őrség több településén zajló ren-

dezvény a jövő évi jubileum alkalmából már most számos meg-

lepetéssel készül, amelyre szeretettel hívom és várom!      Ő.Z. 

Projektjeink állásáról. Zöld Város. Ez a projekt a korábban 

már ismertetettek szerint 4 elemet integrál, a Sárga Ház és a 

Sportöltöző felújítását, Zöldfelület megújítást és Szabadtéri 

tornapálya létesítését. Az utóbbi három projektelem munkálatai 

még nem kezdődtek el. A Sportöltöző és a Szabadtéri tornapá-

lya augusztus és szeptember hónapokban valósul meg az előze-

tes megbeszélés szerint, míg a Zöldfelület megújítás várható 

kezdési ideje szeptember hónap lesz. A Sárga Ház felújítása 

viszont jól halad, június végén már 35%-os készültségi fokot 

ért el. A bontási, állványozási munkálatokat követően az épüle-

ten belül megvalósultak a tervek szerinti válaszfal építések és 

elbontások, villanyszerelési, épületgépészeti munkák kezdőd-

tek, befejeződött az aljzatbetonozás. Helyükre kerültek a külső 

nyílászárók (ablakok), elkezdődött és jó ütemben halad az épü-

let külsejének felújítása. Mivel sikertelen volt az épület kémé-

nyén fészkelő gólyák költése, ezért zöld utat kapott az Őrségi 

Nemzeti Park Igazgatósága részéről a tetőn történő minden 

nemű munkavégzés, így a régi tetőcserép leszedésével elkez-

dődhetett a tetőfedés cseréje is. A felújítás várható befejezési 

ideje november vége. 

Vadászati kiállítás. Amíg a Sárga Ház esetén a belső munkála-

tok haladnak gyorsabban, addig itt a külső munkákkal haladtak 

erőteljesebben. Az indító, előkészítő munkálatok után már túl 

vagyunk a tetőfedés cseréjén, kültéri nyílászáró ablakok besze-

relésén és az épület külső vakolásán is, hogy csak a leglényege-

sebbeket említsük. A munkáknak itt is ki kellett terjednie az 

épület külső díszítő elemeinek renoválására is. Ezen túl megva-

lósulhatott a szintén a projekt részét képező rendezvényterület 

kialakítása is, ami a futballpálya melletti 250m2 nagyságú terü-

let gyeprácsozását jelenti, és ami az Őrségi Vásáron debütált. 

Ezzel elérte a projekt a 25%-os készültségi fokot, a befejezési 

határidő pedig december vége lesz.                           Őr Zoltán 

Házunk tája — Önkormányzati hírek  
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Civil támogatás. Őriszentpéter Város Önkormányzata április-

ban döntött arról, hogy pályázatot ír ki a civil szervezetek ré-

szére azok önkormányzati támogatásáról. Két ütemben érkez-

tek be pályázatok és valamennyit pozitívan bírálta el a grémi-

um a nemrégiben tartott ülésén. A polgárőrök 500.000,-Ft, az 

Őriszentpéterért Egyesület 100.000,-Ft, a tűzoltóink 175.000,-

Ft, a sportegyesület pedig 3.175.000,-Ft támogatást nyert el 

több ütemben az éves működés finanszírozására.  

Óvoda átszervezés. Döntés született az Őriszentpéteri Katica 

Óvoda intézményi átszervezéséről is. Az intézményt fenntartó 

települések társulási tanácsa felkérte a Magyar Bölcsődék 

Egyesületét a módszertani szakértői feladatok ellátására. A 

törvény lehetőséget biztosít a fenntartóknak az átszervezése, 

melynek az eljárási lépéseit végig járva határozatot hoztak 

arról, hogy az Őriszentpéteri Katica Óvoda 2019. szeptember 1

-től óvoda és minibölcsőde státuszban működik tovább.  

Tanévkezdési támogatás. Az Önkormányzat 2/2015. (II.27.) 

számú rendelete alapján az jogosult tanévkezdési támogatásra, 

akinek családjában az 1 főre jutó jövedelem nem éri el az öreg-

ségi nyugdíjminimum összegének 

400 %-át (114.000,- Ft-ot). 

A tanévkezdési támogatás iránti 

kérelmet az Őriszentpéteri Közös 

Önkormányzati Hivatalban igé-

nyelhető formanyomtatványon, az 

előbb hivatkozott helyi rendelet 

szerint 2019. július 15 és augusztus 15. között lehet benyúj-

tani. Kérjük, ha a támogatásra igényt tart és a fentiek alapján 

jogosult rá, az igénylőlapot valamint a nyilatkozatot a szüksé-

ges mellékletekkel együtt legkésőbb 2019. augusztus 15-ig -  

aláírva visszajuttatni szíveskedjék!  A nyilatkozathoz csatolni 

kell a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló 

munkáltatói igazolást. Amennyiben a kérelmező nyugdíjban, 

munkanélküli járadékban részesül, úgy csatolni szükséges a 

nyugdíjszelvényt, munkanélküli járadék megállapításáról szóló 

határozatot stb. / Amennyiben a fenti időpontig nyilatkozatát 

nem küldi vissza, úgy tekintjük, hogy a tanévkezdési támoga-

tásra nem tart igényt.  

Gázszolgáltatási szünet. Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az 

FGSZ Földgázszállító Zrt. az üzemeltetésében lévő földgáz-

szállító rendszeren 2019. július 24. 06:00 óra és 2019. július 

26. 07:00 óra közötti időszakban gáz-

s z o l g á l t a t á s i  s z ü n e t -

tel járó karbantartási munkát végez, 

melynek következtében a gázszolgál-

tatást nem tudja biztosítani. A meg-

határozott gázszüneti időszakban a 

vészhelyzetek megelőzése és a szol-

gáltatás zavartalan újraindítása érdekében a gázmérő előtti 

főcsapot zárva kell tartani és a gázvételezést szünetelteni szük-

séges! Gázszünetek időtartamát tartalmazó táblázat folyama-

tosan elérhető a www.nkmedgazhalozat.hu internet oldalon. 

Név változtatás. Az önkormányzat legutóbbi ülésén döntött 

arról, hogy a Városi Művelődési Ház és Könyvtár a jövőben 

a Szikszay Edit Művelődési Ház nevet viseli. A névváltozás-

sal járó feladatokat a város jegyzője elvégezte, így a tervek 

szerint 2019. augusztus 20-i nemzeti ünnepünkön ünnepé-

lyes keretek között megtörténik a névváltozás.  

Szikszay Edit, Gellért 

Károlyné (1924 -1997) 

tanárnő, néprajzkutató, 

politikai fogoly, Gulag-

túlélő. Református lel-

készcsaládból szárma-

zott. Édesanyja, Szőnyi 

Mária nevelte fel. A 

kőszegi evangélikus 

gimnáziumban érettségi-

zett, majd Pápán végezte 

el a tanítóképzőt 1943-

ban. Ezután Őriszentpé-

terre került ifjú reformá-

tus tanítóként és itt tanított nyugdíjazásáig. 1949 februárjában 

koholt vádak alapján hazaárulással, kémkedéssel vádolták és 25 

évre ítélték, mint a Szovjetunió elleni kémet. Politikai fogoly 

lett és Z 316--os számmal Szibériába vitték, ahol saját elmon-

dása szerint „nincs tavasz és nincs ősz, nincs átmenet a tél és a 

nyár között, nincs a virágoknak illata, nincs a madaraknak 

hangja és nincs szerelem”. Rabtársaival együtt erdőirtáson dol-

gozott, fűrészelt, gallyazott, fát vontatott. Megtanult oroszul, 

hogy életben maradhasson. A túlélésben neveltetése, intelligen-

ciája és nyelvtudása segítette. Sztálin 1953-ban bekövetkezett 

halálát követően kicsit javult a helyzet a lágerben, majd végül 

1955. november 25--én hazatért. Őriszentpéteren a tanítás mel-

lett elkezdte összegyűjteni az őrségi emberek munkáit, minden-

napi tárgyait.  Az általa összegyűjtött csaknem ezer néprajzi 

eszközt az őriszentpéteri művelődési ház tetőterében állították 

ki, mely 2004 óta a Szikszay Edit Helytörténeti és Néprajzi 

Gyűjtemény nevet viseli. 1976 februárjában rehabilitálták, ítéle-

tét bűncselekmény hiányában hatályon kívül helyezték. 1997-

ben hunyt el, az őriszentpéteri városszeri temetőben nyugszik. 

2003-ban posztumusz megkapta Őriszentpéter díszpolgára cí-

met.                                                                           K.Gy. 

Őri Hírek 

Őriszentpéteren élők lapja megjelenik : kéthavonta  

Kiadja: Őriszentpéter Város Önkormányzata 

Szerkesztőség:  Kálmán György, Őr Zoltán, Őr Péter  

Fotó: Kemencei Ilona  

Cím: Őriszentpéter,Városszer  106. Tel: 94/548-050 

Kedves Őriszentpéteriek! Bízva abban, hogy ezzel talán soka-

toknak sikerül örömet szereznünk, jelentem be, hogy Őriszent-

péter Város Önkormányzata és a Hétrétországot szervező, házi-

gazda Őrségi Teleház közti együttműködés eredményeként az 

augusztus 16-ai esti programokat - beleértve az Omega koncer-

tet is - az őriszentpéteri állandó lakcímmel rendelkezők IN-

GYENESEN látogathatják! Belépőjegyeket igényelni és azokat 

átvenni az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal Titkár-

ságán lehet július 15 - 29-ig a lakcímkártya felmutatásával. A 

jegyet átruházni másra nem lehet! A koncertre történő belépés-

kor is fel kell mutatni a lakcímkártyát. 

https://www.nkmedgazhalozat.hu/
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Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan az idén is nyitva lesz 

július és augusztus hónapokban szerdánként a termelői piac. A 

településünkön 2012. júliusa óta kínálhatják portékáikat a helyi 

termelők. A termelői piac igazi sikertörténet, helybeliek és a 

turisták egyaránt előszeretettel látogatják azt. Az árusok száma 

folyamatosan nőtt és a létszám növekedésével fontossá vált, 

hogy az infrastruktúra is fejlődjön. A város önkormányzatának 

szíve-ügye a termelői piac, hiszen annak létesítésével nemcsak 

a helyi gazdaság kapott motivációt, hanem egy új turisztikai 

termék is megjelent. Az idei látogatottság igazolja, hogy a piac 

népszerűsége töretlen. A húsvéti és a pünkösdi hosszú hétvége-

ken rekord számú vásárló kereste fel az árusokat, de a többi 

hétvégére sem lehetett panasz. Akárcsak a korábbi években, az 

idén is kínálhatták termékeiket a helyi termelők az Őrségi Vá-

sárban. A nyári nyitvatartás: szombat 7-12 óra, szerda: 16-19 

óra.                                                                        K.gy. 

Harmadik nekifutásra sikerült a projektzárás. Április közepén 

szerette volna megtartani az önkormányzat annak az Interreg-

Escape pályázatnak a zárórendezvényét, amelynek a keretein 

belül megújult a parkerdő. A szeszélyes tavaszi időjárás azon-

ban két alkalommal is halasztásra késztette a szervezőket, vé-

gül május utolsó szombatján sikerült tető alá hozni a rendez-

vényt. A helybeliek és az idelátogató vendégek egyik kedvenc 

közösségi helyszíne az elmúlt években igencsak leamortizáló-

dott, így kapóra jött ez a határon átnyúló pályázati lehetőség, 

amelyben Őriszentpéter mellett magyar oldalon Szentgotthárd 

és Szakonyfalu, míg szlovén részről Lénárt város, Apache, 

Szent András, Szent Anna községek és a maribori egyetem 

voltak a partnerek. A támogatás összege mintegy 100 ezer euró 

volt. Az őriszentpéteri projekt fő eleme a parkerdő rehabilitáci-

ója, a szabadidő hasznos eltöltését biztosító kültéri elemek el-

helyezése (szabadtéri grill, szalonnasütő, esőbeálló, játszótéri 

elemek), valamint a parkerdő megközelítését biztosító ösvé-

nyek kialakítása volt. A projekt részét képezte továbbá telepü-

lési információs táblák, térképek beszerzése és elhelyezése a 

település több pontján, turisztikai célú kiadványok, a település 

történetét bemutató könyv készítése, települési rendezvények 

szervezése és megvalósítása. Nos örömmel jelenthetjük, hogy 

mindez elkészült és végül a projektzárás is sikerült. A záró 

program szerves része volt egy olyan kerékpártúra, amelynek a 

résztvevői egy gasztronómiai utazást tettek meg a régióban és 

őrségi termelők által előállított termékeket szereztek be. A ren-

dezvény többi résztvevője ezalatt egy gyalogtúrán vett részt, 

amelynek állomásain különböző ügyességi feladatokat kellett 

megoldaniuk. gyalogosok és a kerékpárosok célállomása a 

megújult parkerdő volt, ahol tábortüzet gyújtottak és mellette 

egy tűzváltó elnevezésű játékban mérték össze a tudásukat a 

sötétben. A játékban a baksaszeriek csapata bizonyult a leg-

jobbnak, megelőzve a két égésszeri csapatot, Alsóégésszert és 

Felsőégésszert. A projektzáró ünnepség vacsorával és zenés 

estével ért véget. Őr Zoltán polgármester a projekt értékelése-

kor elmondta, hogy örömteli az, hogy a határon átnyúló pályá-

zat eredményeként megújult parkerdő várja a kikapcsolódni 

vágyókat, információs táblák és szertérképek segítik az eligazo-

dást, négy nyelven készült turisztikai kiadványok jutnak el a 

turistákhoz és hamarosan minden őriszentpéteri háztartásba 

eljut a település történetét, természeti és épített örökségét be-

mutató színes kiadvány. A fejlesztéssel településünk komforto-

sabbá vált.                           K.gy. 

1992 óta rendezik meg évenként a Vas Megyei Mentők Napját. 

Az idei a 28. alkalom volt, Őriszentpéter másodszor adott ott-

hont az eseménynek. A közel három évtizedes munkáról emlé-

keztek meg azon a kiállításon, amelyet ebből az alkalomból 

nyitottak meg a művelődési házban. A kétévente rendezett ta-

lálkozókról készült fényképek és a hivatásos mentősök egykori 

eszközeit lehetett megtekinteni itt. Az ünnepi emlékülésen dr. 

Lórántfy Mária, az Országos Mentőszolgálat Nyugat-dunántúli 

Regionális Mentőszervezete igazgatója egyebek mellett el-

mondta, hogy 71 éves az Országos Mentőszolgálat és 132 éves 

a szervezett embermentés Magyarországon. Ma szombathelyi 

központtal, három megyére szóló hatókörrel működik a régió 

mentőszervezete, amely az ország hét régiója közül az egyik. 

Mintegy nyolcszázan dolgoznak a régió 29 mentőállomásán 

modern járműveket és felszerelést használva. – Az emberek 

hősként tisztelik a mentőket rokon szakma ez az 

„őrangyalokéval”. Akkor van dolguk, ha az őrangyalok mu-

lasztanak – méltatta a mentők munkáját Őr Zoltán, Őriszentpé-

ter polgármestere, majd a legutóbbi, a 2008-ban a kisvárosban 

rendezett vasi mentőnap utáni fejlesztésekről számolt be. 

Könye Attila, az őriszentpéteri mentőállomás állomásvezetője 

dr. Felkai Tamás mentőorvost idézte köszöntőjében: „A mi 

munkánk rejtett és névtelen”. V. Németh Zsolt országgyűlési 

képviselő miután Nietzschét idézte, hangsúlyozta, hogy felesé-

ge és fia révén személyes kapcsolat fűzi a mentő hivatáshoz. A 

mentőnap kapcsán kiemelte, hogy a tudományos pillanatok és a 

szórakozás közös nevezője a hivatás. A vasi mentőnap alapítója 

dr. Puskás Tivadar, Szombathely polgármestere volt. Ő az ün-

nepségen a mentősök összetartását hangsúlyozta. A mentőnap 

alkalmat kínált számos elismerés és kitüntetés átadására, vala-

Piac nyitva tartás nyáron 

Harmadszorra sikerült 

Mentő nap 
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mint idén először a vasi mentőállomások vezetői ajánlásokat 
tehettek egy-egy kollégájukra, akik kiválóan végezték a mun-

kájukat és a közösségnek is aktív tagjai. A mentőállomások 
csapatai közötti főzőverseny, mentési bemutató és gyermek-
programok színesítették még a 28. Vas Megyei Mentőnapot 
Őriszentpéteren. Fő attrakciónak számított a mentőhelikopter 
részvétele is.                                                              K.Gy.  

Nem volt ünnepi protokoll, nem volt vers, nem volt virág, volt 
viszont vidám játék, finom falatok és italok, torta a győztesnek, 
desszert mindenkinek és persze jókedv, nevetés és jóízű beszél-
getések. Röviden így lehetne összefoglalni azt az eseményt, 
amelyen a pedagógusnap alkalmából köszöntötték Őriszentpé-
teren a köznevelésben dolgozókat. 2012 óta a köznevelési in-

tézmények nagyrésze a Klebersberg Intézményfenntartó köz-
ponthoz tartoznak, ők irányítják és ellenőrzik a munkát, és ők 
rendezik a központi pedagógus napi ünnepséget. A tanárok, 
tanítók és óvodapedagógusok azonban itt helyben élnek, a ré-
gió gyerekeit nevelik, az itteni emberekkel, családokkal vannak 
napi kapcsolatban. Utóbbi tények inspirálták tavalyelőtt az ön-
kormányzatot arra, hogy a helyi pedagógusokat egy kötetlen 
formában megrendezett összejövetel keretén belül köszöntsék. 
Az előző évi esemény olyan jól sikerült, hogy a folytatás nem 
volt kérdéses, az idén is hasonló keretek közt ünnepeltek. A 
Pedagógus Piknikre meghívást kaptak az őriszentpéteri iskolá-
ban, annak pankaszi tagintézményében és bajánsenyei telephe-
lyén dolgozó tanárok és tanítók, valamint az őriszentpéteri óvo-
da óvónői. Természetesen a már nyugdíjba vonult egykori kol-
légák is jelen voltak. Őr Zoltán polgármester köszöntőjében 
felidézte a piknik létrejöttének legfőbb motivációit, a találkozás 
és a tisztelet kifejezésének fontosságát és ismertette a pedagó-
gusok előtt álló kihívásokat. Étel és ital felismerésében, célba 
dobásban, lufi hajtásban és szendvics készítésben mérték össze 
tudásukat az alkalmai csapatok. A győztesek az óvónők lettek, 
őket illette meg az első helyezettnek járó torta. A versenyt kö-

vetően kemencében sült finomság volt vacsorára, almás és tú-
rós lepény pedig desszertnek. A „hab a tortán” a torta volt, 
amelyet a győztesek megosztottak mindenkivel. A vacsorát 
követően aztán jutott idő beszélgetésre, nosztalgiázásra. Sze-

rencséjük volt a szervezőknek, hogy az időjárás is kedvezett a 
szabadtéri programnak. Hagyománnyá vált a Pedagógus Pik-
nik, amelyen ismét remekül érezte magát mindenki. Folytatás 
egy év múlva.                               K.Gy. 

A Virágzás Napjai művészeti fesztivál 
megszűntével az Őrségi Vásárral kez-
dődött az idei nagyrendezvények sora a 
régióban. A júliusi hónap a legsűrűbb 
eseményekben, szinte minden hétvégé-
re esik egy-egy jelentős és már messze 
földön ismert rendezvény. A vásárt 
követő két hétvégén a 26. alkalommal 
rendezték meg a Rottó Kupát. Előbb a 
32 csapatos felnőtt férfi tornára került 

sor, majd az öregfiúk tornáját és az Old Boyok tornáját rendez-
ték meg. A felnőtt férfiak versenyét négy csapatos női és három 
csapatos VIP torna színesítette. A foci fesztivál második hétvé-
géje mindig egybeesik a magyarszombatfai nemzetközi 
fazekastalálkozóval. Az idén már 18. alkalommal rendezték 
meg a Fazekas Napok Nemzetközi Fazekasfesztivál és Vásárt, 
amely a szakma hazai seregszemléje. (A 2002 óta minden év-
ben három tartalmas napot töltenek együtt a fazekas hagyomá-
nyokat őrzők és a hagyományokat keresők.) Ugyanezen a hét-
végén volt Magyarföldön - az őrségi régióhoz sorolt, ám Zala 
megyei kistelepülésen - a Fatemplom Fesztivál is. A szervezők 
ígéretüket betartva bepótolták a tavalyi ítéletidő miatt elmaradt 
Szörényi Levente és a Vujicsics együttes koncertet és számos 
neves fellépőt láthatott még a közönség. (A fazekasok sereg-
szemléjét és a fatemplom ünnepét követő héten) július 20-21-
én a nagyrákosi Völgyhídi Vásár kínál nagyszerű szabadidős 
programot. Az idén 19. alkalommal várják a vendégeket a vas-
úti völgyhíd lábánál. Viszákon Szarvas József portáján lévő 
Kaszás Attila Pajtaszínházban és Galérián 2019. június 24-től – 
augusztus 19-ig szinte minden hétvégén történik valami, Kiállí-
tások, zenei programok színházi előadások, önálló esték váltják 
egymást. Augusztus közepén a Hétrétország Fesztiválra kerül 
sor. Az eseményről mindent elárul az a tény, hogy az idén az 
Omega együttes is fellép. A tíz nap alatt az egykori Woodsto- 
cki fesztiválról is megemlékeznek és ezen kívül számtalan re-
mek program és fellépő várja a vendégeket. Napközben mint-
egy ötven portára lehet ellátogatni és megismerkedni az ott élő 
emberekkel. A részletes program a fesztivál honlapján található 
meg. Az őrségi nyár zárása a szokásos őszi Tökfesztivál lesz. 
Szeptember utolsó hétvégéjén négy őrségi településen – Őri-
szentpéter, Nagyrákos, Szalafő és Magyarszombatfa - is tökös 
programokkal várják a vendégeket.                                K.Gy. 

Köszöntötték a város pedagógusait   

Őrségi nyár 
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Egy évvel ezelőtt, amikor Sülyi Péter a Virágzás Napjai ren-

dezvénysorozat alapítója, fesztivál igazgató bejelentette, hogy 

25 év után megszűnik a „virágzás” az Őrségben, sokan nem 

hittük el. Nem hittük el azért, mert ismerve a főszervezőt, nem 

tudtuk elképzelni, hogy a hosszú pünkösdi hétvégén nem tesz 

le valamit az asztalra, ami szórakoztat, örömet okoz, elgondol-

kodtat. Nos nem is csalódtunk. A Virágzás Napjai helyett Pün-

kösdi Együttlét címmel csendes ülős programokkal várta a Ma-

lom Látogatóközpontban a virágzás barátait. Június 7-én pénte-

ken este közkívánatra archív videókat vetítettek a Triangulum 

sorozatból. Június 8-án szombaton délelőtt Nathalie Grekofski 

építész tartott előadást Makovecz Imréről, este pedig megzené-

sített Ady dalokat hallhatott a közönség Krulik Zoltán gitáros-

nak, a Makám együttes vezetőjének tolmácsolásában. Június 9-

én pünkösd vasárnap előbb Borbély László zongoraművész 

koncertjére került sor, ahol a közönség Bach és Liszt műveket 

halhatott, majd a Paolo Genovese által rendezett A hely című 

olasz film került levetítésre. Két kiállítás is színesítette a kultu-

rális kínálatot. A Látogatóközpontban Balogh István Péter fes-

tőművész és Nathalie Grekofski építész, festőművész alkotásait 

tekinthették meg az érdeklődők. A programok gazdagságában 

nem vetekedhetett a Pünkösdi Együttlét a korábbi Virágzás 

Napjaival, ám a virágzás szerelmeseinek némi feltöltődést 

nyújtott.                                                                           K.Gy.  

Felvidéki barangolásra hívtuk az utazni vágyókat a pünkösdi 

hosszú hétvégén. Már a múlt év végén elkezdődött a szervezés. 

A helyek nagy része hamar elkelt. Voltak, akik a történelmi 

Magyarországot bejáró utazásra készültek és voltunk páran, 

akik pont 30 évvel ezelőtt jártunk ezen a tájon és arra készül-

tünk, hogy közös, régi emlékeinket együtt idézzük fel. A kirán-

dulás sok programot kínált. Szlovákia második legnagyobb 

városa, Kassa volt az első nagy célállomásunk, ahol megtekin-

tettük a Szent Erzsébet Székesegyházat, a gótikus építészet 

egyik legszebb alkotását. Itt nyugszik a Dóm kriptájában Ber-

csényi Miklós és II. Rákóczi Ferenc, akinek az 1900-as évek 

elején hozták haza hamvait Rodostóból.  Felkerestük még Má-

rai Sándor egykori szülőházát és a városnézés után szálláshe-

lyünk, Rozsnyó felé vettük az irányt. Közösen elköltött vacsora 

után szabadprogramként esti sétára indultunk. Ennek a hangu-

latos, több mint 700 éves bányászvárosnak központja egy tágas 

térből áll, építészeti látványossága a tér közepén álló rene-

szánsz-kori Őrtorony, amit a töröktől való félelmükben építtet-

tek a rozsnyóiak. Másnap reggeli után Betlér-re, a történelmi 

Magyarország egyik legnagyobb és épségben fennmaradt, ere-

deti bútorokkal berendezett, gyönyörűen felújított, Europa 

Nostra díjas vadászkastélyához indultunk. Az Andrássy család 

történetével, mindennapi életével ismerkedtünk meg. Gyönyörű 

látványban és egy rendkívül ízes idegenvezetésben volt ré-

szünk. A kastélyt körülölelő angol park felfedezése után indul-

tunk tovább a közelben található Krasznahorkaváraljai András-

sy-Mauzóleumba, melyet „gömöri Ravenna” - ként is emleget-

nek. A sírhely a hihetetlenül gazdag belső díszítésével minden-

kit ámulatba ejtett. Sajnos a várat nem láthattuk, mert a közel 

múltban gyújtogatás áldozata lett. Jelenleg felújítás alatt áll, de 

felbecsülhetetlen értékek vesztek oda. A soron következő célál-

lomásunk a Szepesi vár volt, amelyet 1993-ban jegyeztek be az 

UNESCO Világörökség jegyzékébe. A vár Közép-Európa 

egyik legnagyobb kiterjedésű várrom-együttese. A Szepesség 

ékköveként emlegetett, a Felvidék egyik legszebb kisvárosa, 

Lőcse megismerése volt a délutáni programunk. A város főterét 

Szlovákia legszebb terei közt tartják számon, a Szent Jakab 

gótikus templom mellett álló csodaszép gótikus városháza a 

város szimbóluma, ezt az épületet mindannyian ismerjük a Fe-

kete város című televíziós sorozatból. Az este közeledtével 

következő szállásunk helyszínére, Poprádra mentünk, ahol esti 

szabadprogramban frissülhettünk a hegyek lábánál. Harmadik 

napunk programjaként a Szepesség északi központjának ősi 

felvidéki városába, Késmárkra érkezve Thököly Imre mauzóle-

umában róttuk le tiszteletünket, majd a mellette álló különleges 

és nagyon szép, 1717-ből származó Evangélikus Fatemplomot 

néztük meg. Ezt követően 2 órás út után, rövid sétát tettünk a 

Tátra nagyhírű régi üdülőtelepülésén, Ótátrafüreden, majd a 

Csorba tó környékét járhattuk be. Utunk során nagyon szép 

tájakat láttunk, csodálhattuk a Magas-Tátra havas csíkokkal 

tarkított csúcsait, sebes folyók kísérték az utunkat, a zöld min-

den árnyalata pompázott a mezőkön, réteken, erdőkön át. Lép-

ten-nyomon magyar vonatkozású emlékekkel találkozhattunk, 

ismerkedtünk a Nagy-Magyarország történelmi hagyatékával. 

Kulináris élményeket is gyűjtöttünk, nem maradhatott ki a 

programokból a sörözés sem, nagyon finom kézműves söröket 

ittunk, helyi ételeket, sztrapacskát kostoltunk. Tartalmas, élmé-

nyekkel gazdag utazás volt egy jó kedvű csapattal, akikkel már-

is szívesen tervezzük a következő kirándulás úti célját. Legkö-

zelebb Önök is tartsanak Velünk!                  Kissné F. Zsuzsa 

Őriszentpéteren az országban egyedülállóan 13 települést tö-

mörítő közös önkormányzati hivatalban nem volt egyszerű fel-

adat az uniós választások lebonyolítása. Tóth Jenő, a közös 

hivatal jegyzője elmondta, hogy kollégáinak sikerült felkészül-

niük a kihívásra és esemény nélkül, rendben zajlott a voksolás. 

A 13 településen 3077 fő volt a névjegyzékben szereplő válasz-

tópolgárok száma. Közülük 1774-en éltek a lehetőséggel és 

elmentek szavazni, ami 57,6 %-os részvételt jelent 

összeségében, amely lényegesen magasabb az országos ered-

Virágzás helyett  

Felvidéki barangolás   

Hatvan százalékhoz közeli részvétel 
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ménynél. Legmagasabb részvétel az aprófalvakban volt, Vele-

méren, Szattán és Kerkáskápolnán a választásra jogosultak több 

mint 70 százaléka ment el szavazni. A választópolgárok számá-

hoz képest legkevesebben Nagyrákoson voksoltak, de az 50,2 

%-os részvétel is az országos átlag felett van. A közös hivatal-

hoz tartozó településeken 1161-en szavaztak a Fidesz-KDNP 

Szövetségre, ami 65,4 %-ot jelent. Akárcsak országosan, a De-

mokratikus Koalíció szerezte meg a második helyet, míg a har-

madik a Jobbik lett. Előbbire 160, míg utóbbira 140 szavazat 

érkezett. Ez százalékosan 9 és 7,8 %-ot jelent. Nyolc települé-

sen a Demokratikus Koalíció lett a második, míg négyen a 

Jobbikot favorizálták inkább. Kerkáskápolnán mindkét párt 

azonos számú szavazatot kapott. A Momentum Mozgalom sem 

vallott szégyent, főleg a fiatalok körében népszerű párt a szava-

zatok 6,4 %-val átlépte a parlamenti küszöböt, 115-en voksol-

tak rájuk. Őriszentpéteren (48), Hegyhátszentjakabon (11), 

Kercaszomoron (3) és Magyarszombatfán (7) például ugyan-

annyi szavazatot kaptak, mint a Jobbik. A 13 településen egyér-

telműen vereséggel felérő eredményt ért el a Szocialista Párt és 

a Párbeszéd szövetsége, valamint a Lehet Más a Politika. A 

szocialistákra 74 -en (4,1%), az LMP-re 23-an (1,2%) adtak le 

voksot. Előbbipárt szövetség Felsőjánosfán és Kerkáskápolnán, 

míg az LMP Kercaszomoron, Magyarszombatfán és Veleméren 

még szavazatot sem kapott. A Magyar Munkáspárt által állított 

listára mindösszesen 4 szavazat érkezett. A vas megyei városok 

közül Őriszentpéteren volt a legmagasabb a részvételi arány, a 

977 szavazásra jogosult közül 524-en mentek voksolni, ami 

53,6 %-os eredményt jelent. A városban a kormánypártra 290-

en szavaztak (55,3%), a Demokratikus Koalíció lett a második 

67 szavazattal (12,7%) és a Jobbik és a Momentum osztoztak a 

harmadik helyen 48-48 vokssal (9,1%). A városban a szocialis-

ták 4 %-os eredményt értek el a 21 kapott szavazattal. A Ma-

gyar Kétfarkú Kutyapárt is pont ennyit kapott.         K.Gy. 

Nemrégiben újabb elismerést kapott az őriszentpéteri Pajta 

Bisztró. A Dining Guide Étteremkalauz az idén beválasztotta 

őket a tíz legjobb vidéki étterme közé, séfjük Farkas Richárd 

pedig az Év Ifjú Séftehetsége kitüntető címet kapta. A sikerso-

rozat 2015-ben kezdődött, akkor a francia ételkritikusok által 

alapított Gaut & Millau gasztronómiai kalauz a 100 legjobb 

magyar étterem közé sorolta őket. Ugyancsak tőlük kapták meg 

2017-ben az Év Feltörekvő Étterme elismerést. Kvasznicza 

Ferenc, az étterem tulajdonosa elmondta, hogy a templomszeri 

hétvégi házuk mellé egykoron táncházat, tánctábort álmodtak. 

Megvásárolták a mellettük lévő területet a rajta lévő pajtával és 

elkezdődött az álom megvalósítása. Csak táncházként, tábor-

ként fenntartani nem lehetett volna a létesítményt, ezért a gaszt-

ronómia irányába moz-

dultak el. Mint vidéki 

attrakció sikeresen pá-

lyáztak a térség turisztikai 

vonzerejének a növelésé-

re és így U. Nagy Gábor 

Ybl-díjas építész tervei 

alapján elkészült egy 

komplex épületegyüttes, 

amely helyt ad a bisztró-

nak. A létesítményt az óta 

is folyamatosan bővítik, 

csinosítják. A belső étter-

mi rész háromszorosára 

nőtt, egy körteraszt épí-

tettek és elkészült a lég-

kondicionálás. – A Pajta 

az Őrség iránt érzett szen-

vedélyünk jelképe. A 

Szala völgyére néző épü-

letegyüttes egyszerre lehet gasztronómiai és kulturális zarán-

dokhely, ahol a hagyományokat ápoljuk egy 21. századi létesít-

ményben. A Pajta a természet és az ember egymásra találását 

jelenti, konyhánkat helyi autentikus alapanyagokra építjük. A 

beszállítóink a közelből hozzák a friss szezonális termékeket és 

terményeket, Séfünk hangsúlyozottan figyel az őrségi hagyo-

mányokra, adottságokra és azokat tovább is gondolja – jegyezte 

meg a tulajdonos. És hogy ez így van, arról az Őrségi Vásárban 

meg is győződhettek, amikor Farkas Richárd látványfőzést 

tartott a szabadtéri színpadon. Hajdinás nyulica gombás levest 

és dödöllét készített, amelyhez desszertnek túrógombócot kí-

nált fehér csokival és tökmagolajjal.  A gasztronómia és a kul-

túra jól megférnek egymás mellett. A „pajtások” nemcsak az 

Őrségi Vásárkor, hanem más egyéb régiós eseményhez is csat-

lakoznak és adnak helyet rendezvényeknek. Ezeknek az esemé-

nyeknek és önálló programjaiknak, népzenei előadásoknak, 

táncházaknak, dzsessz koncerteknek irodalmi esteknek, vagy 

éppen borvacsoráknak köszönhetően a Pajta kulturális zarán-

dokhellyé vált.                                                                     kgy.  

Jó ütemben haladnak a felújítási munkák településünkön. Ezek 

egyike a vadászati kiállításnak helyet adó, egykori orvosi ren-

delők és szolgálati lakás 

átalakítása. A Természeti 

kincseink nyomában – az 

Őrség és a Rábamente integ-

rált turisztikai fejlesztése 

projekt keretein belül Kör-

mend Város Önkormányza-

tával konzorciumban meg-

valósuló beruházásnak két 

eleme van. A nagyobbik 

rész ebből a Magyarszom-

batfán működő Őrségi Va-

dászati Kiállítás áttelepítése 

Őriszentpéterre a régi házi-

orvosi rendelők és környe-

zetük felújításával. Jelenleg 

a kiállításnak helyet biztosí-

tó, helyi védelem alatt álló 

épület külső-belső felújítása, akadálymentesítése, energetikai 

korszerűsítése folyik. Elvégezték már a tetőcserét, kicserélték a 

nyílászárókat, elvégezték a külső pucolást és haladnak a >> 

Újabb elismerések   

Elkészült a gyeprácsozás 
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belső munkákkal is. Az épület felújítása mellett az ingatlanhoz 

tartozó kis udvaron szabadtéri látványelemek, játékok kerülnek 

telepítésre, valamint a meglévő drótkerítés cseréjére is sor ke-

rül. A projekt részét képezi továbbá a kiállítás bemutathatósá-

gát szolgáló eszközök beszerzése. A megújult épület és a kiállí-

tótér ad helyet majd Gömbös Mátyás vadászmester magángyűj-

teményének. A projekt másik eleme a nagyrendezvények háttér 

infrastruktúrájának a biztosítása. Ez a labdarúgó pálya melletti 

vásár utca gyeprácsozásával valósult meg. A vásár előtti héten 

készült el, azt a vásárban már tesztelhették is a vásározók. Vá-

rosunkban számos – regionális, országos jelentőségű – rendez-

vény valósul meg, amelyek több tízezres látogatói létszámmal 

bírnak. A rendezvények háttérinfrastruktúrája részben biztosí-

tott. Valamennyi eseménynek fontos eleme a kézműves terme-

lők kirakodó vására.  A focipálya melletti vásár utca két oldala 

füves, vizenyős.  Eső esetén ez a terület többször elázott és 

zavarta ezzel a rendezvény megvalósíthatóságát. A projekt ke-

retében az útszakasz egyik oldalára gyeprácsos térkő került, 

ezzel komfortosabbá vált a terület. A nemcsak hasznos, hanem 

mutatós beruházás folytatásán gondolkodik az önkormányzat. 

A vásár utca pálya felőli oldalát is szeretnék ilyen módon kom-

fortossá tenni.                                                        kgy.  

2019-08-10. 17:00-18:30  Dresch Mihály Quartet 

2019-08-10. 19:00-20:00  Zsivajgó természet 

2019-08-10. 20:30-21:30  Duo MUKTI 

2019-08-10. 22:00-23:50  Hétrét Filmklub: 360 - A körtánc 

 

2019-08-11. 10:00-11:00  Iciri-piciri játszóház 

2019-08-11. 11:00-12:00  Veres András: Kelekótya haramiák 

2019-08-11. 17:00-18:00  Emberek a Pannon végeken 

2019-08-11. 20:00-21:30  Aranyakkord 

2019-08-11. 22:00-23:59  Hétrét Filmklub: Farkas Totem 

 

2019-08-12. 10:00-11:00  Iciri-piciri játszóház 

2019-08-12. 17:00-18:00  A műanyag kertiszékek élete 

2019-08-12. 19:00-20:30  Pustol a hó 

2019-08-12. 21:00-22:00  Idővonal 

2019-08-12. 22:30-23:30  Wood-

stock 50 – íratlan történelem 

 

2019-08-13. 10:00-11:00  Iciri-piciri 

játszóház 

2019-08-13. 19:30-21:00  Bocsánat 

2019-08-13. 22:00-23:55  Hétrét Filmklub duplázó 

 

2019-08-14. 10:00-11:00  Iciri-piciri játszóház 

2019-08-14. 15:00-16:30  „A zene templomai" 

2019-08-14. 18:00-20:00  Hamvas Béla: Nem mind arany, ami 

réz 

2019-08-14. 21:00-22:30  Széttört álmok 

2019-08-14. 22:30-23:59  Hétrét Filmklub: Egy nap 

 

2019-08-15. 15:00-16:00  "A zene templomai" 

2019-08-15. 20:00-21:30  Anna and The Barbies 

2019-08-15. 22:30-2019-08-16 00:30  Hétrét Filmklub: Kojot 

 

2019-08-16. 15:00-16:00  „A zene templomai" 

2019-08-16. 18:00-23:00  „Nekem Őrség, nekik Woodstock”  

 

2019-08-17. 18:00-23:30  SZALA-PARTY - közel a forráshoz  

 

2019-08-18. 11:00-12:00  Jóka ördöge 

2019-08-18. 15:00-16:30  Quartetto Speranza vonósnégyes 

koncertje 

2019-08-18. 19:30-21:30  Ingmar Bergman: Jelenetek egy há-

zasságból 

2019-08-18. 22:30-23:55  Hétrét Filmklub duplázó  

 

2019-08-19. 10:00-19:00  Gyümölcsünnep 

2019-08-19. 15:00-16:00  A halhatatlanság országa 

2019-08-19. 20:00-21:30  Brassótól Brüsszelig 

2019-08-19. 22:30-23:59  Hétrét Filmklub duplázó  

 

2019-08-20. 11:00-12:30  „Zongoristák zöldközelben” 

Hétrétország   
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A körmendi Kék Sünik csapatainak a sikerével ért véget az 

Őrség Kupa kispályás labdarúgótorna, amelyet évek óta meg-

rendez már az Őriszentpéteri Sportegyesület, és amelyre a Bo-

zsik programban részt vevő csapatok kapnak meghívást. Az 

idén az U-11-es és U-13-as korosztályoknak rendeztek ver-

senyt. A megmérettetésre négy településről érkeztek csapatok, 

a helybélieken kívül a már említett Kék Sünik, a Szentgotthárd 

és a Csákánydoroszló. Remek idő és sok néző várta a fiatalokat 

ezen a szombaton. A közönség jó mérkőzéseket láthatott. A 

mezőny kiegyenlített volt, az idősebbeknél a végén mindenki-

nek 4 pontja lett. Itt a sorrendet úgynevezett „minitabellával” 

állapították meg. A fiatalabb korosztály holtversenyét pedig a 

végén büntetőkkel kellett eldönteni. A rendezők ismét kitettek 

magukért, a focistákat kisérőiket, sőt még a nézőként jelen lévő 

szülőket is ebéddel látták vendégül. Mihály Ferenc sportegye-

sületi elnök elmondta, hogy a díjazásra is gondot fordítottak. 

Ebben segítségükre volt a Megyei Labdarúgó Szövetség, így 

érmeket és különdíjakat is át tudtak adni a nap végén. az U-11-

es korosztályban az első helyet a Kék Sünik szerezték meg, 

megelőzve a második Szentgotthárdot, a harmadik Őriszentpé-

tert és a negyedik Csákánydoroszlót. A gólkirály ebben a kor-

osztályban Joó Zsombor (Kék Sünik) lett. A legjobb kapusnak 

a szentgotthárdi Czotter Pétert választották, míg a legjobb játé-

kos a hazai Németh Bence lett. Az U-13-as korosztálynál is a 

Kék Sünik lettek a 

győztesek. A második 

helyet az Őriszentpé-

ter, a harmadikat a 

Csákánydoroszló, míg 

a negyediket a Szent-

gotthárd szerezte 

meg. A gólkirály az 

őriszentpéteri Farkas 

Martin lett 

(képünkön), a legjobb 

játékosnak a 

csákánydoroszlói Bá-

lint Rolandot válasz-

tották, a legjobb ka-

pusnak járó különdíjat 

pedig Kónya Péter 

(Kék Sünik) kapta.  

Június 9-én befejeződött a 2018/2019-es labdarúgó bajnokság a 

megyei másodosztály Déli csoportjában. Csapatunk a 11. he-

lyet szerezte meg. A gárda 30 mérkőzésen 32 pontot gyűjtött, 9 

alkalommal nyertek, 5-ször döntetlent értek el és 16 vereséget 

szenvedtek. A 17 csapatos csoportban az utolsó fordulót köve-

tően kizárták a Körmendi Téglagyár együttesét, az ellene szer-

zett pontokat és gólarányt törölték. Sajnos Őriszentpétertől is 6 

pontot levontak ezért. Ez a hat pont azonban csak kozmetikázta 

volna némiképp az amúgy gyenge szereplést. A bajnokság át-

szervezésével egy kemény mezőny verődött össze a megye 

Déli csoportjában. Várható volt, hogy nem lesz egyszerű fel-

adat itt helyt állni. Az ősz azonban kimondottan jól sikerült. A 

szabadnapunkig, a 6. fordulóig veretlen volt az együttes, négy 

győzelem és egy döntetlen állt a neve mellett. A pihenőnap 

után három vereség következett, majd felváltva követték egy-

mást a sikerek és a kudarcok. Szerencsére a gárda az őszi hajrá-

ra összeszedte magát és három győzelemmel és egy döntetlen-

nel vonultak téli pihenőre. Az őszi mérleg 15 mérkőzés, 8 győ-

zelem, 2 döntetlen és 5 vereség, 40 rúgott és 32 kapott gól. Ez 

26 pontot jelentett, amely az előkelő 6. helyre volt elég. A do-

bogótól mindössze hat pontra leszakadva, joggal bízhattak a 

szurkolók egy remek tavaszban és az őszihez hasonló jó ered-

ményben. Sajnos ebből semmi nem lett. A tavaszi szereplésről 

mindent elárul az, hogy mindössze 6 (!) pontot sikerült szerez-

ni. A 15 mérkőzésből egyszer sikerült nyerni (a másik nyert 

meccs a Téglagyár elleni volt). Ez az egy győzelem is az ellen 

a Viszák ellen született, amely a tavasszal egyetlen pontot sem 

tudott szerezni. Így nem csoda, hogy a 6. helyről a 11.-re csú-

szott a csapat. Három súlyos vereségnek köszönhetően – Kör-

mend VSE, Gyöngyöshermán-Szentkirály és az újonc Nárai 

ellen – a pozitív gólkülönbségből -32-es negatív lett. A fentiek 

tükrében gyorsan el kell felejteni ezt a bajnokságot és a jövőre 

kell koncentrálni. Főleg azért, mert ez a pontvadászat volt a 

főpróbája a kétcsoportos megyei másodosztálynak, amely be-

váltotta a várakozásokat. Az biztos, hogy a következő bajnok-

ság ad arra választ, hogy az idei szereplés volt gyenge, vagy 

esetleg mégis ebben az erős mezőnyben van itt a csapatunk 

helye. Bízunk benne, hogy nem így van!   K.Gy. 

Őrség Kupa   

Felejthető tavasz 
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Ballagó 8. osztály 
Első sor balról jobbra: Pongrácz Boglárka, Rajcsányi Panka, Stefanich Anna, Radácsi Réka, Laczó Lujza, Cseke Vivien, Keserű 

Eszter, Bálint Dorka, Dankovics Kitti Középső sor: Németh Zsolt, Németh Róbert, Fekete Dániel, Tóth László osztályfőnök, 

Fekete Attila, Pongrácz Patrik, Györkös Rudolf, Stunya Lóránt Hátsó sor: Andrékó Bori, Bakó Milán, Kenéz Sándor, Bertha 

Luca 

 Gyereknap 2019. 


