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Tök(életes) Fesztivál
Szeptember utolsó hétvégéjén az Őriszentpéterre érkezőket már a város határában
tökből készült bábuk fogadták mintegy jelezve, hogy nem akármilyen attrakcióra
lehet számítani. Az idén már 11. alkalommal rendezték meg a településen, és három szomszédos községben – Nagyrákoson, Magyarszombatfán, Szalafőn – az
Őrségi Tökfesztivált. Az időjárás, akárcsak az elmúlt esztendőben, egy cseppet sem
volt fesztiválbarát, a szombat reggeli eső pedig újabb kihívás elé állította a rendezőket. Őr Zoltán polgármester is szólt erről a köszöntőjében, majd egyebek mellett
a „leg-ek” fesztiváljának nevezte az eseményt. Főleg azért, mert amellett hogy a
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leginnovatívabb és a legkomplexebb, még a leghűségesebb is az őrségi hagyományokhoz, és legjobban tükrözi a kézműves vásár jelleget. A társrendező, Őrségi
Nemzeti Park nevében Dr. Markovics Tibor igazgató az első tökfesztiválra visszaemlékezve elmondta, hogy akkor is a gumicsizma volt a legkelendőbb lábbeli,
majd arról beszélt, hogy a nemzeti park megítélése pozitív irányba változott, és ez
a fesztiválnak is köszönhető. Az eseményt V. Németh Zsolt államtitkár nyitotta
meg. A politikus tökkel kapcsolatos mondásokat idézett, majd ezeket összegezve
arról szólt, hogy úgy tűnik, mint ha a tök egy haszontalan növény lenne. Pedig ez
nem így van, csupán rossz a marketingje! Azt hogy mi mindenre lehet használni a
növényt, az Őrségben tudják a legjobban. Nos ebből kaptak ízelítőt mindazok,
akik az Őrségben voltak a hétvégén, és voltak is rengetegen. Waldner Béláék Óbudáról érkeztek. A két rokon család a három gyerkőccel és a nagymamával először
járt itt. Mint elmondták, a fővárosi szomszédjuk, aki őrségi gyökerekkel rendelkezik, hívta fel a figyelmüket erre a nagyszerű programra. Végigjárták a kézműveseket, gyümölcsöt vettek a termelői piacon, és belenéztek a műsorba is. Első benyomásaik nagyon jók, bár a sarat csak a gumicsizmás lurkók élvezték, de ők nagyon.
Mintegy hatvan kézműves, 21 helyi termelő és tíz vendéglátós várta a vendégeket –
tudtuk meg fesztivál főszervezőjétől, Laczó Éva igazgatási osztályvezetőtől. A
színpad mellett berendezett látványkonyhában most is az Apát Hotel séfjei, Ágoston László és ifj. Oroszlán Zoltán tartottak látványfőzést. Fasírtgolyó szarvas lapockából tökmagba bundázva, sütőtök körettel és joghurtos-majonézes sütőtök
mártással volt a menü, amelyhez desszertnek pedig édes és sós (folytatás a 2. o.)

2

Őri Hírek
Tök(életes) Fesztivál

sütőtök pürével töltött kelt tésztát kínáltak. Sokan keresték fel
ezt a sátrat, akárcsak Batháék mobil tökmagolajütőjét. A tökmagolaj készítés fortélyait bemutató stand az idén is a leglátogatottabb helynek bizonyult. A frissen préselt olaj illata és íze
sokaknak felejthetetlen élményt nyújtott. Hatodik alakalommal
volt jelen a fesztiválon a büki Szabó Bálint üzletkötő, aki a
tolna megyei Harc községben lévő Brill Pálinkaház manufaktúra termékeit kínálja. Elmondta, hogy szeret ide járni, mert az
itteni közönség szakértőként értékeli a modern technikával, de
kézműves gondossággal készített párlatokat, amelyek az elmúlt
években több mint 200 érmet nyertek. Pénteken Nagyrákoson,
szombaton Szalafőn, vasárnap pedig Magyarszombatfán voltak
párhuzamos programok. A „legek” fesztiválján az eddigi legszínesebb kulturális kínálattal várták a vendégeket. Könnyűzene, komolyzene, színházi előadások, gyermekprogramok váltottál egymást a különböző helyszíneken. Több sztárvendég és
országos hírű előadó is megfordult itt ebben a három napban.
Az Őrségben ezen a hétvégén megteltek a vendégszobák, panziók, vendéglátóhelyek, ezzel is igazolva a rendezvény gazdaságra gyakorolt hatását. Az idei Tökfesztivál méltó volt hagyományaihoz, a szervezők az időjárási nehézségek ellenére – szerencsére vasárnap már remek idő volt - mindent megtettek
azért, hogy az ide érkező több ezer látogató élményekkel gazdagon távozzon a nyugat-dunántúli régió kiemelt gaszrtro turisztikai rendezvényéről.
kgy.

Benyomások
Időjárási szempontból egyáltalán nem túlságosan bíztató előjelekkel készültünk az idei évi Tökfesztiválra. A rendezvény időpontja előtt két héttel ugyanis még javában árvízi védekeztünk
és a rendezvény helyszínének jó része víz alá került. A rétek is
annyira feláztak, hogy a parkolójegy árusítás gondolatát ésszerűségi okokból el kellett vetni. A Vásár utca egyik oldala a Helyi Termelői Piac pavilonjaiig sártengerré változott és a Szabadtéri Színpad előtti rész is erősen vizenyős volt még pár nappal a nagy nap előtt is. Noha a hét végére már jó időt ígért a
meteorológia és a terület is szépen száradt, azért óvatossági és
elővigyázatossági okokból megrendeltünk még száz raklapot és
vagy 20 m2 OSB lapot a sár elleni védekezésül. Szerencsére!
Hiszen szombat hajnalban leszakadt az ég és a terület ismét
sártengerré változott. Ezzel a technikai segítséggel a vásározókat sikerült is letelepíteni a kijelölt elárusító helyekre. A rendezvény résztvevői számára a terület járhatóságának fenntartását az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága által felajánlott szalmabálák felhasználásával sikerült úgy-ahogy biztosítani, a gumicsizma azonban továbbra is nagy kincsnek bizonyult. A
megnyitót követően aztán elkezdődtek a programok, amelyek
minden idők leggazdagabb tökfesztiváli műsorát jelentették és
a sár miatti bosszúság hamar feledésbe merült. Olyannyira,
hogy többen a legjobb Tökfesztiválnak kiáltották ki már a
szombati élmények és benyomások alapján a rendezvényt. A
vasárnapi programkínálat és a ragyogó napsütéses idő pedig
csak tovább erősítette ezt az érzést az emberekben. A vasárnapi
bosszúság-forrást a jó idő miatt megjelenő méhek jelentették,
amik megszállva tartották az édességárus és a forralt bort is
árusító vendéglátós környékét. Büszkék lehetünk arra, hogy
azoknak az embereknek a körében, akiknek számít a vélemé-
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nye, egyértelműen jó, sőt kiváló volt a 2014. évi Tökfesztivál
megítélése! Ezúton is szeretném megköszönni a rendezvény
előkészítésében és lebonyolításában résztvevő személyek, civil
szervezetek, önkormányzatok, cégek, a Rendőrség, az Őrségi
Nemzeti Park Igazgatóság és önkormányzatunk dolgozóinak a
segítségét, aminek az elismerést legnagyobb részben köszönhetjük! A finanszírozási segítséget pedig az Őrség Határok Nélkül Egyesület által koordinált Leader-programnak, a
„Szeretlek, Magyarország” és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat által biztosított vidékfejlesztési forrásnak köszönhetjük. A
rendezvényre utólag vetült egy árnyék és sokakban keltett hatalmas és jogos felháborodást a 444 Internetes portál botránykeltő írása, amelyben tiszteletlen módon és negatív színben
tűnteti fel nem csak a rendezvényt, de sajnos az őrségi települések lakóit is, megpróbálván csúfot űzni tisztességes, becsületes,
messze nem ezt a bánásmódot érdemlő emberekből. Szégyenletes dolog, de mondják, a sajtószabadságba ez is belefér. Jogilag
talán belefér, ha az újságíró véleménye vagy stílusa – akárcsak
a Tökfesztivál időjárása – inkább a „sárral” és annak dobálásával jellemezhető. Az is igaz, hogy az egyoldalú, hatásvadász,
negatív vélemény önmagát minősíti és azzal a szinttel nem kell
foglalkozni, az írás hatását pedig inkább a pozitív tartalmú,
dicsérő észrevételekkel és véleményekkel kell ellensúlyozni.
Mindez bizonyára így van, azonban a minket és az általunk
tisztelt és szeretett barátainkat ért igazságtalanság miatt mégis
háborog a lelkünk és bizonyára sajogni is fog még egy ideig.
Őr Zoltán

Művelődési Házi események
Az ősz beköszöntével ismét mozgalmasabbá váltak az őriszentpéteri kultúrház mindennapjai, hiszen a nyári szünetet tartó
szakkörök és klubok újra elkezdték működésüket.
A tavalyi évben már sikeres Filléres Börze is tárt kapukkal várja az adni-venni szándékozókat november 15-én(szombaton) 11
órától. Az ősz eddigi jelentősebb rendezvényei, melyből a művelődési ház is kivette részét, a megújult, de annál jobb hangulatú szüreti felvonulás, a Tökfesztivál és Tűzoltó szertár ünnepélyes átadása. Legfrissebb programsorozatunk az elmúlt napokban zajló Országos Könyvtári Napok rendezvényei. Az
őriszentpéteri általános iskola könyvtáros kollégájával együttműködve „Ki mit tud az Őrségről?” címmel könyvtári vetélkedőt szerveztünk a felső tagozatosoknak, míg az óvodás és alsó
tagozatos gyermekek mese előadáson vehettek részt nálunk. A
sorozat befejezéseként mese illusztrációs foglalkozást is tartottunk a könyvtárban. Szeretnénk tájékoztatni Önöket az elkövetkező időszak eseményeiről. Ünnepélyes keretek között átadásra
került az Ifjúsági Egyesület és az Önkormányzat közös pályázatának köszönhető konditerem. Az október 23-ai nemzeti ünnephez kapcsolódóan október 22-én 17.30-kor, a Művelődési
Házba invitáljuk Önöket. Ünnepi beszédet mond Dr. Papp
Krisztina Őriszentpéter város aljegyzője, műsort adnak a helyi
általános iskola diákjai. Hagyományos Halottak napi ökumenikus megemlékezésre a temetőben november 1-én 18 órától
kerül sor. Közreműködik az Őrségi Baráti Kar Programjainkról, klubfoglalkozásokról a Művelődési Házban, a Facebook
oldalunkon, illetve a város honlapján találnak bővebb információt. Mindenkinek aktív kikapcsolódást kívánunk programjainkhoz!
Breszkócs Csilla
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Rendben lezajlottak az önkormányzati képviselő választások az
Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó 13
településen. Felsőjánosfán, Nagyrákoson, és Szattán a polgármestereknek nem volt kihívója, és a képviselőjelöltek száma is
megegyezett a választhatók számával. Ez a tény meg is látszott
a választói aktivitáson, a részvétel csupán Szattán haladta meg
az 50 %-ot, Felsőjánosfán 37, Nagyrákoson 32 % volt. A fentieken kívül további öt helyen polgármestert nem, csak képviselőtestületet választottak. Bajánsenyén, Ispánkon, Kercaszomoron, Őrimagyarósdon és Szalafőn volt több jelölt a választhatónál. Itt értelemszerűen magasabb volt a szavazási kedv a tét
miatt. Ispánkon például a jogosultak 72 %-a járult az urnákhoz,
ami azért nem meglepetés, mert a 4 képviselői helyre heten
pályáztak. A többi községben csupán egy képviselőjelölttel volt
több, ám itt is 50 % körüli volt a részvétel. A legnagyobb izgalmakat azokon a helyeken okozta a választás, ahol polgármesterre és a képviselőtestület összetételére is szavaztak az emberek. Őriszentpéteren két polgármester jelölt volt és a hat képviselői helyért nyolcan indultak. A városban a részvételi arány 54
%-os volt. Hegyhátszentjakab állította a legtöbb jelöltet a térségben az idei önkormányzati választáson. Négyen indultak a
polgármesteri székért, és a négy képviselői helyre kilencen
jelentkeztek, így nem csoda, hogy a választópolgárok közel 80
%-a járult az urnákhoz. Magyarszombatfán át is lépték a 80 %os határt, két polgármester jelölt volt és a négyfős grémiumba
kilencen szerettek volna bekerülni. A legmagasabb választási
részvétel két kis településen, Kerkáskápolnán és Veleméren
volt. Utóbbi helyen két kihívója is volt a régi polgármesternek,
és a két képviselői helyre négyen pályáztak, míg Kerkáskápolnán minden jelöltből „eggyel volt több”. Mindkét helyen sokan
mentek el szavazni, Veleméren 85, míg Kerkáskápolnán 90 %os volt a részvételi arány. A közös önkormányzati hivatalhoz
tartozó településeken a választás mindenhol eredményes volt, a
frissen választott polgármesterek és a képviselőtestületek öt
évig lesznek hivatalba. Őriszentpéteren és a régió falvaiban
nem született meglepetés. A 13 településen a „régi-új” polgármester folytatja a munkát. Nyolc helyen kihívója sem akadt a
község vezetőjének. Így már a voksolás előtt biztos volt, hogy a
következő öt évben Bajánsenye, Felsőjánosfa, Ispánk, Kercaszomor, Nagyrákos, Őrimagyarósd, Szalafő és Szatta polgármestere marad. A helyi politikai aktivitás Hegyhátszentjakabon
volt a legnagyobb. Kránicz Ferenc polgármesternek 3 kihívója
is akadt, és a négy testületi helyre kilencen pályáztak. A falu
lakói végül a régi vezetőnek szavaztak bizalmat, aki a szavazatok 81 %-át kapta. Kihívói közül Horváth Zsolt 13, Halpert
László 4 és Nikicser László 1 %-ot értek el. Veleméren, ahol
63-an mentek el szavazni, három polgármester jelölt közül kellett választani. Balogh Ernő mellett még ketten, Kenyér Istvánné és Póczak László indultak a címért. A szavazatok több mint
51 %-val a régi vezető, Balogh Ernő győzött. Kenyér Istvánnéra 19-en, Póczak Lászlóra 11-en szavaztak. Kerkáskápolnán
Keserű József a szavazatok 66 %-nak megszerzésével győzte le
kihívóját, Adelwöhrer Beátát. Magyarszombatfán Albert Attilának Vidóczi Ferenc személyében volt ellenfele. A régi faluvezető közel 63 %-át szerezte meg a voksoknak, így maradt a
pozíciójában. Őriszentpéteren legutóbb a 2006-os választáson
volt több - akkor 4 – polgármesterjelölt. Most Mesterházy
Nagy Dalma indult Őr Zoltán ellen. A város lakói egyértelműen a régi polgármester mellé álltak, és a szavazatok 87 %-val őt
bízták meg a város vezetésével. Még egy érdekesség, hogy
Szatta polgármestere Markó Sándor, Velemér polgármestere
Balogh Ernő az önkormányzatok megalakulása óta vezeti a

települést, mely a megyében és már országosan is ritkaság
számba megy.
Őriszentpéteri eredmények:
Polgármester: Őr Zoltán 445 szavazat, Mesterházy Nagy
Dalma
65 szavazat, Képviselők: Rigó Veronika,
296 szavazat, Kálmán György, 254 szavazat , Babos Ferenc,
415 szavazat, Vörös Győző, 357 szavazat, Tóth László,
365 szavazat, Rimán Lászlóné, 304 szavazat
További szavazatok: Hodászi Gábor, 225 szavazat, Kékedi
János, 216 szavazat
A választás eredményének jogerőre emelkedését követő 3 napon belül a Választási Bizottságnak át kellett adnia a polgármesteri és képviselő megbízóleveleket. A választást követő 15
napon belül meg kell tartani az alakuló ülést.

Köszönet
Az első, legfontosabb és legkifejezőbb gondolat az önkormányzati választások kapcsán a köszönetnyilvánításé. A köszöneté,
méghozzá annyi mindenért. Köszönet a magas fokú bizalomért,
amit kiérdemelni nagyon nehéz, elveszíteni viszont annál könynyebb! Köszönet a nem akármilyen támogatásért, amely erőt ad
és egyben kötelezi is az embert arra, hogy minden erejét, tudása
és tapasztalata legjavát nyújtsa a munkájában Őriszentpéterért
és az őriszentpéteri emberekért! Köszönet a rendkívüli megtiszteltetésért, hiszen Őriszentpétert képviselni a legnagyobb becsnek számít! Nem utolsó sorban pedig köszönet az országos- és
a megyei átlag feletti választási részvételért, ami azt jelzi, hogy
mindenki tudatában volt a helyi választások fontosságának és
tevőlegesen is hozzájárult az eredmény kialakításához! Mindezt
szeretném ezúton is megköszönni Önöknek a magam és Képviselő társaim nevében! Egyúttal megköszönöm a Helyi Választási Bizottság tagjainak a munkáját a választások sikeres lebonyolításában és az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal apparátusának az eredményes választási előkészítő munkát
és a lebonyolításban nyújtott hathatós segítséget! Ez a választási eredmény rengeteg erőt, muníciót és tartalékot ad ahhoz,
hogy az előttünk álló 5 esztendőben a lehetőségekhez képest a
legtöbbet váltsunk valóra és érjünk el a Választási Gyűlésen
felvázolt fejlesztési irányokból, konkrét tevékenységekből és a
lehető legtöbbet orvosoljunk a meglévő és az időközben felmerülő problémáinkból. Türelmet, kitartást, jó egészséget kívánok Mindnyáju(n)knak a következő években és szép sikereket
Őriszentpéter fejlődésében, a közösségi életben és a gazdasági
szférában egyaránt!
Őr Zoltán
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telük mellett a három nagy hitelből már kettőt szinte letörlesztettek, a harmadik pedig 2015-ben lejárt volna. Ennek az eredményes gazdálkodásnak köszönhető, hogy 2013-ban, de főleg
2014-ben aktív évet zártunk választási szempontból: országgyű- az idén több beruházást és fejlesztést tudtak megvalósítani saját
lési képviselők, majd Európai Parlamenti képviselők választása erőből. Ilyenek egyebek közt az egészségház parkolójának térkő
illetve ősszel helyhatósági választások. Nehéz feladat elé állította mindez a politikusokat, helyenként a választópolgárokat is.
Most azonban azoknak szeretnék köszönetet mondani, akik a
választások lebonyolítását, a háttérmunkát végezték. Ebben két
szervezet vett részt, egyik a jegyző javaslatára képviselő-testület
által megválasztott helyi választási bizottság, illetve a jelölő
szervezetek delegáltjai. Másik a helyi választási iroda (HVI),
mely a hivatal köztisztviselőiből áll a választás lebonyolítása
céljából. A HVI tagja a jegyzőkönyvvezető is. A választások
szabályos lebonyolításáért a jegyző felel. 13 településen 3 választás, azaz 39 választás zajlott rendben az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal területén. Ezúton is köszönetet
mondok a Helyi Választási Bizottság és a Helyi Választási Iroda
tagjainak, eredményes, alapos és önfeláldozó munkájáért!

Választások éve

Tóth Jenő HVI vezető

Fejlesztések önerőből
Két elkészült beruházás kapcsán az
elmúlt időszak eredményeiről számolt be Őr Zoltán polgármester. –
Amikor 2010-ben átadtuk az egészségházat, úgy fogalmaztam, hogy
befejeződött Őriszentpéteren az intézményrendszer rekonstrukciója. Néhány középület azonban még felújításra várt, ezek egyike volt a tűzoltó
szertár, amelyet nemrégiben adtunk
át. A település lakói már birtokba
vették a művelődési ház oldalszárnyában kialakított konditermet, amellyel régi álmunk vált valóra. Ez is, akárcsak a tűzoltószertár LEADER pályázati támogatással valósult meg, ám itt
nem kellett önerő, mivel civil szervezet volt a pályázó.
(átadására lapzárta után került sor.) Továbbra is fájó pont a város emblematikus jelképévé vált sárga ház felújításának kérdése.
Az alaphangon is 100 milliós beruházásra csak 30 százalékos
támogatású pályázatokat találtunk. Az önrész így 70 millió lett
volna, amelyet az önkormányzat nem tudott vállalni. Apróbb
részletekre, mint a tetőfelújítás, vagy a nyílászárók cseréje, sajnos sikertelenül pályáztunk. Bizakodásra ad azonban okot, hogy
a 2014-2020-as megyei program tervezésekor az épület felújításának tervét benyújtottuk, mint projektötletet. Az épület egy
olyan gazdasági projekt központi elemeként lett betervezve a
megyei stratégiai programba, amely tartalmazza a helyi termelői
piac továbbfejlesztését. A sárga ház projektközpontként, vállalkozói inkubátorházként üzemelne, és tartósan szolgálná a térség
gazdasági életének fellendítését – mondta a polgármester, majd
azzal folytatta, hogy a jövőben a termelő beruházásoké lehet a
főszerep. Ennek egyik példája a tavasszal átadott energetikai
projekt, amelynek eredményeképpen napelemek kerültek a közintézményekre, iskolára, óvodára, polgármesteri hivatalra és a
művelődési házra, csökkentve azok áramszámláit. Már most
gondolkodnak azon, hogy a közvilágítást is korszerűsíteni kell.
Keresik azokat a pályázati lehetőségeket, amelyekkel támogatást lehet nyerni úgynevezett LED-es világításra. A megvalósult
fejlesztések, és beruházások mellett Őr Zoltán az elmúlt időszak
legnagyobb sikerének nevezte, hogy vissza tudták termelni azt a
jelentős adósságállományt, amelyet annak idején átvettek. Nagy
szerepe volt ebben a 2012-es adósságkonszolidációnak is, ám
addigra az adósságuk 80 százalékát önerőből letudták. A bérhi-

burkolata, az elavult temetői hangosítás korszerűsítése, a vásár
utca két ütemben történő villamosítása, az alszeri városrészen
végrehajtott áteresz cserék és a gázló megerősítése, a baksaszeri
útcsatlakozások folyókáinak felújítása, vagy éppen a helyi újság
megjelentetése és az Őrség 1,2,3 kerékpáros túraútvonalak kitáblázása és információs rendszerének kiépítése. A régióban
elsőként saját erőből Őriszentpéteren nyílt helyi termelői piac,
amelynek infrastrukturális fejlesztéséhez már sikerült pályázati
támogatást nyerni. A piac a helyi gazdaságra gyakorolt hatása
mellett még turisztikai attrakció is.
K.Gy.

Átadták a majorságot
Szeptember 5-én tartották a Nemzeti Park Igazgatóságán a kibővült Széll Kálmán majorság átadó és névadó ünnepségét. A rendezvényen Dr. Markovics Tibor, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatója mondott ünnepi beszédet, és többek közt arról szólt, hogy
július végén fejeződtek be az igazgatóság száz férőhelyes szarvasmarha istállójának építési munkálatai, melyet az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Programja 245 millió
forinttal támogatott. V. Németh Zsolt államtitkár avatóbeszédében hangsúlyozta, hogy egy korszerű, a XXI. század követelményeinek megfelelő, gazdasági és természetvédelmi szempontból
is a jövőbe mutató beruházás jött létre, amely egyaránt szolgálja
az Őrség népét és a vidék fejlődését.
K.Gy.
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Természetesen Őrség

Főztek, kirándultak és olimpiát nyertek

Pár év kihagyás után az idén ismét megrendezik Őriszentpéteren október 24-25-én a Természetesen Őrség öko kiállítást és
vásárt. A szervezők, az Őri Alapítvány és az Teleház vezetője
Sülyi Péter elmondta, hogy egy olyan rendezvényt kívánnak
újra életre kelteni, amelynek korábban nagy népszerűsége és
látogatottsága volt. A célja, hogy sok-sok őrségi téma és érték
körbejárható, kipróbálható és megkóstolható legyen. Olyan

2014. augusztus 9-én
immáron negyedik alkalommal került megrendezésre az egyesület főzőversenye „Kulináris kavalkád” címmel. A verseny fő célja, hogy a hagyományos pörkölt, és
gulyás ételek helyett valami egészen már készüljön el. A versenyző csapat ezt be is bizonyította,
kóstolhattunk: grillezett
bordát, gyrost tortillában,
erdélyi csorbalevest,
Slaubucot/, Terme Őrségi
módra,
lángost,
baboskáposztát, vadsültet, hajdinakásás- lecsós
csirkecombot, korhelylevest, pacalt, rakott csirkét. A verseny helyezettjei: I.
T oh onya (képünkön) II. Papsósbabos III. Vörös öcsi és a többiek
A nap folyamán sor került a „Lakomák mestere”cím, illetve az
Őrségi sütemények versenyére. Ez utóbbit Papp Lászlóné nyerte. Az eredményhirdetésre már a művelődési házban került sor,
mert hatalmas „égi áldásban” volt részünk. Ennek ellenére mindenki jó érzéssel tért haza: Jó volt újra együtt!! Az egyesület
színében csapatot indítottunk a Reszneki és a Magyarlaki Parasztolimpián, sikerült megszerezni a bronzérmet, illetve aranyérmet, és ezzel együtt visszakerült Őriszentpéterre a vándorkupa, melyen már három „Tritikálé”-s szalag van. Ez évi kirándulásunkat a szlovéniai Bledi tóhoz szerveztük. 46 fővel indultunk útra. Látogatást tettünk Bledbe a Wintoár- szurdokhoz,
illetve Klagenfurtba a Minimundusba. Élményekkel teli, szép
napot töltöttünk együtt. Az Őrségi Tökfesztiválon is nagy sikerrel vett részt egyesületünk. A látogatóknak sütőtököt, pirított tökmagot, Tökpástétomos kenyeret kínáltunk. A szépen
dekorált sátor, a tökruhába öltözött tökmanók szép számú közönséget vonzottak. A szép bevételenek köszönhetően egyesületi egyen póló vásárlását tervezzük. Kirándulást szervezünk
október 25-én szombaton Sárvárra, A Simon-Júdás napi vásár-

több lábon álló eseményt hoztak tető alá, melynek programjai
között szerepel a helyi termékek vására és kiállítása, a témához
kapcsolódó fórumok ugyanúgy, mint kulturális, vagy éppen
sportesemények. Mindkét napon a Teleház látogató központjában 9-17 óra között kiállítás és vásár lesz a „természetesség
jegyében”. Ugyancsak mindkét napon lesznek „Mókák a házon belül és a ház körül” elnevezéssel szórakoztató programok.
Ennek keretein belül pénteken a Kis Hétrét együttes családi
műsorára, sportbemutatóra, életmód tanácsadásra, színházi
bemutatóra és filmvetítésre kerül sor. Szombaton Kerekes Sán-

dor sztárséf látványfőzésével indulnak a „mókák”, de lesz szépségműhely, akusztikus koncert szlovén előadókkal, népzenetáncház, és akárcsak előző nap, színházi bemutató és filmvetítés. „Okulás, akarás, változás” címmel öt részből álló előadássorozat is lesz a két napon a Teleházzal szembeni Antro Házban. A témák közt szerepelnek a turizmus helyi értékei, a
gyógynövények gyógyító hatása, az önellátás vagy éppen a
szürke marha tenyésztés jelene és jövője. A szürke marhákkal
állatbemutató keretein belül lehet megismerkedni a szalaparti
legelőjükön, ahol az őshonos faj természetes környezetében él.
A sporteseményeket a frizbigolf bemutató és a kerékpárverseny
képviselik. A szervezők által igényesen összeállított program
mindkét napon mindenki számára kínál szórakozási lehetőséget. A rendezők mindenkit várnak „Természetesen az Őrség”be.
K.Gy.

ra. A buszon még pár hely van, aki szeretne jönni, keresse Kovácsné H. Katalint. Bízva abban, hogy egyre többen csatlakoznak rendezvényeinkhez, kívánunk mindenkinek jó egészséget,
szép hosszú őszi időszakot.
Egyesület vezetősége
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lások helyett valami mással, de a szürettel kapcsolatos dologgal
kell előrukkolnunk – mondta Királyné Gáspár Angelika a művelődési ház munkatársa, a szervezők egyike. Őriszentpéter
Nemrégiben fejeződött be a tűzoltó szertár rekonstrukciója. Az szeres település nagy területen fekszik, mire a felvonulók ezt
átadó ünnepségre egy látványos, bemutatókkal tarkított Tűzoltó
Nap keretein belül került sor. A hivatásos tűzoltók képviselői
mellett a környező települések önkéntesei, valamint a szlovéniai társszervezetek is jelen voltak az eseményen. Őr Zoltán polgármester köszöntötte a vendégeket, majd arról beszélt, hogy
az őriszentpéteri önkéntes tűzoltóknak fontos szerepe van a
régió katasztrófavédelmében. Amennyire erős humán kapacitásban az állomány, ahhoz képest méltatlanul gyenge infrastrukturális háttérrel rendelkezett. Több pályázatnak köszönhetően sikerült modern felszereléssel ellátni az önkénteseket, ám
a szertár épületük leromlott állapotban volt. Ezen az áldatlan
állapoton sikerült most változtatni, és pályázati támogatásból
felújítani az épületet. A közel 14 millió forintos fejlesztésből 10
millió a támogatás, és 3 milliót meghaladó az a rész, amelyet az
önkormányzati önrészként, és pótmunkálatok végzésére mellétett. Végre méltó helyük van az önkénteseknek, akik a funkcionális tevékenységük mellett a város közösségi életében is jelen- bejárták, elfáradtak. Ha ez még rossz idővel is társult, akkor
tős szerepet töltenek be – mondta a polgármester, és megkö- előfordult, hogy lelkes, de fázós, elcsigázott társaság ért vissza
szönte mindazok munkáját, akik hozzájárultak a sikerhez. A az esti táncmulatságra. Ezért döntöttek a szervezők egy másfajrendezvényen Seper András tűzoltó ezredes a Vas megyei Ka- ta szüreti program megrendezése mellett. A délután résztvevői
tasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese mondott ünne- most is együtt indultak el, ám a csapat négy traktoron négyfelé
pi beszédet. Az őriszentpéteri önkéntes tűzoltókat a régió zász- vált, és kereste fel azokat a helyeket Baksaszeren, Égésszeren,
lóshajójának nevezte, és tevékenységük stratégiai fontosságára Kovácsszeren és Keserűszeren ahol szőlőt kínáltak fel leszehívta fel a figyelmet. Mivel az első hivatásos egységek 15-20 désre. Nem kell persze nagy mennyiségre gondolni, két-három
percre vannak, nem mindegy, hogy mikor kezdődik a beavatko- vödör gyümölcsről van szó csupán. A szüretelők házigazdákkal
zás. Az idei viharkárok elhárításakor bebizonyosodott, hogy a közösen szedték le a szőlőt, majd vidáman nótaszóval visszainhivatásosok és az önkéntesek nagyszerűen tudnak együtt dol- dultak a művelődési házhoz. Az ötlet jónak bizonyult, hiszen
gozni. Az ezredes is kiemelte a tűzoltók közösségi tevékenysé- egy vidám, jó hangulatú, nótázó társaság érkezett vissza a szegét, mint mondta, ennek a szervezetnek van jövője, és most rekről és folytatta a mulatozást az esti bálban. Bedő Józsefné
már van méltó helye is. Köszönet illeti az önkormányzatot a égésszeri portájára is ellátogattak a szüretelők. A házigazda
fejlesztésért, az önkéntes tűzoltókat a végzett munkájukért, és süteménnyel és itallal várta a csapatot, és elmondta, tetszett
nem utolsósorban a családokat, akik a tűzoltók mögött állnak, neki az ötlet, szívesen ajánlotta fel lugasának egy részét. Nemhiszen e nélkül önkéntes munkát végezni nem lehet. Kitünteté- csak a szüreti rendezvényt, hanem év elején már a farsangi musek és elismerések átadásával, színes kulturális műsorral, és az latságot is új alapokra helyezték a rendezők. A rendezvényeik
épület ökumenikus megáldásával folytatódott a tűzoltó nap, sikere a bizonyíték arra, hogy érdemes volt.
K.Gy.
majd szakmai bemutatókra került sor. Először az őriszentpéteri
iskolások tűzoltó raja szerelt kézifecskendőt, majd a felnőttek a
A közvetlenség fesztiválja
helyi mentősökkel együtt gépkocsiból mentést hajtottak végre.
A hidraulikus feszítővágó használatát, és a két szervezet összeMinden valódi
hangolt munkáját ismerhette meg itt a bemutatóra nagy számvolt abban a
ban összeverődött nézősereg. Végezetül az ivánci és a kondorvirtuális országfai önkéntesek égő autó habbal történő oltását mutatták be.
ban,
amelyet
(Az avatásról a képek a 7. oldalon láthatók)
kgy.
Hétrétországnak
neveznek. Az
idén is auguszKipréselték a szentpéteri mustot
tus
közepén
Egyesületek és civil szervezetek a művelődési házzal karöltve
várta a vendérendezték meg még szeptember közepén az „Őriszentpéteri
geit ŐriszentpéSzőlő Szüret 2014.” elnevezésű rendezvényüket. A szüreten
teren az immár
résztvevők feldíszített traktorokon látványos felvonulással be13. alkalommal
járták a szereket és felkeresték azokat a portákat, ahol szőlőt megrendezésre kerülő Hétrétország fesztivál. A rendezvény a
ajánlottak fel szüretelésre. A közösen leszedett szőlőt a műve- közvetlenség ünnepe, ezért a rendezők már a tavalyi évben
lődési ház udvarán ledarálták, majd kipréselték a „Szentpéteri „köztiválnak” keresztelték el az eseményt. Akárcsak a korábbi
mustot”. A nemes nedűt azon nyomban meg is kóstolták, és bár években, a fesztivál/köztivál most is családias hangulatban
a cukorfokáról nem érkeztek hírek, talán édes volt. Közös va- zajlott. Az idei alkalommal is gazdag volt a kulturális kínálat,
csorával folytatódott, majd táncmulatsággal fejeződött be a szinte minden művészeti ág képviseltette magát, ahogy
szüreti mulatság. A korábbi években szüreti felvonulást szoktak Hétrétország szlogenje mondja: „Természetből a java – művétartani, ennek a helyébe lépett a közös szüret. – Az elmúlt évek szetből a magva, nyitott porták, nyíltszívű emberek, értelmes
tapasztalatait leszűrve döntöttünk úgy, hogy a szüreti felvonu- szórakozás, miegymás”!
kálmán

Megújult a tűzoltószertár
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Katica hírek
2014 szeptemberében elkezdődött az
új nevelési év óvoda – böcsődénkben
is. Nagy örömmel vártuk vissza gyerKatica
mekeinket, és fogadtuk az új
bölcsiseket, ovisokat. Szám szerint 62
hírek
kisgyermeket, ami az utóbbi évek legmagasabb létszáma is egyben. Mazsola csoportunkat a nagycsoportosok
vették birtokukba 22 fővel, óvónőjük
Siska Jenőné és Légrádi Zoltánné, a
dadus néni pedig Márkos Magdolna. A
Maci csoportba Békési Klára és Kálmánné Szemerics Mária óvónénik,
Nagyné Pongrácz Annamária dadus néni várta a 23 középsős
kisgyermeket. A legkisebbek (bölcsisek 5 fő, és kiscsoportosok
12fő ) a Katica csoportba jöttek, ahol az óvónéni Szabó Istvánné és Babosné Hajós Tünde, gondozó néni Siskáné Szűcs Judit, a dadus pedig Horváthné Batha Beatrix. Az elmúlt időszak
a beszoktatás, visszaszoktatás, az új nevelési év elindítása volt.
Kisebb – nagyobb zökkenőkkel ez sikerült is, és egyben már el
is kezdődtek a megszokott szeptemberi, októberi programjaink.
Ilyen visszatérő programunk az óvodai TÖK - hét, ahol a szülők segítségével gyűjtöttük a tököket, kukoricát, őszi terméseket, amit aztán felhasználva diszítettük óvodánkat, játszottunk,
barkácsoltunk, készültek a nagyok a tökfesztiváli kézműves
pályázatra, ahol nagyon szép sikert könyvelhettek el maguknak
a munkáikkal. Szintén nagycsoportosaink az óvónénik szervezésében látogattak ki Szalafőre, ahol a Nemzeti Park vendégeként tölthettek el egy igen tartalmas, élményekben gazdag délelőttöt. Az Óvónénik is elkezdték a szakmai évet. Vasváron
voltunk pedagógiai napon, ahol a mindennapos testnevelés
rejtelmeivel ismerkedtünk meg. Augusztusban pályázatot nyújtott be intézményünk az óvónők és az önkormányzat jóváhagyásával a soproni Benedek Elek Pedagógiai kar bázisóvodájának cím elnyerésére. Az egyetem célkitűzése az volt, hogy létrehozzon egy olyan hálózatot, ami segíti őket a leendő
óvónénik gyakorlati képzésében régiós szinten, illetve segítsük
kutatási munkálataikban őket. Első körben 10 óvoda kaphatta
meg a megtisztelő felkérést 3 évre. Intézményi portfóliónk az
intézmény bemutatását, és az abban folyó szakmai munkánkat
tartalmazta. Az alaposan, pontosan összeállított bemutató meghozta az elismerést, Vas – megyében a kiválasztott óvodák
közé kerültünk. Október 14 - én Sopronban vehettük át ünnepélyes keretek között a megbízó levelünket, ahol az is kiderült,
hogy a megyében velünk együtt 4 bázisóvoda működhet,
Szombathelyen, Bükön, Sárváron és Őriszentpéteren. Nagyon
nagy megtiszteltetésnek, és sikernek könyveljük el a felkérést,
szakmai munkánk elismerése e cím. Babosné Hajós M. Tünde

Nagyüzem az iskolában
A szeptember 1-vel kezdődő tanév elejétől szó szerint teljes
intenzitással kezdődött el az iskolai munka. A tanulólétszám az
elmúlt években 180-190 körül mozgott. Jelen tanévben 188
tanulóval kezdtük meg a munkát. Tanulóinknak több mint 80%
-a délután is az intézményben tartózkodik. Ezért, valamint a
gyerekek megnövekedett óraszáma miatt gyarapítottuk a napközis csoportok számát. 3 alsós és 2 felsős napközis csoportot
működtetünk. Napközis tanulóinknak délután három tanóra áll
rendelkezésére a másnapra történő tanuláshoz. Ezek közül a
szakkörök és egyéb foglalkozások ellenére legalább 1 tanórán
minden napközisnek tanulnia kell. Nagy vívmány, hogy délutá-

ni órarendbe építve minden évfolyamnak több tantárgyból is
felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások állnak rendelkezésére. Tanítványaink sokoldalú kiteljesedéséhez szakköreink és sportfoglalkozásaink járulnak hozzá. Idén először indítottunk alsós énekkari foglalkozást, valamint az önkéntes tűzoltó egyesület vezetésével tűzoltó szakkört. Ezen túl hagyományosan működik felsős énekkarunk, matematika-, informatika-,
báb-, színjátszó-, sakk-, és a nemzeti park dolgozóinak irányításával természetismeret szakkör. A mozgás szerelmesei a heti 5
testnevelés órán felül kézilabda és labdarugó edzésen vehetnek
részt. A művészeti iskola órakeretét kihasználva heti kétszer is
képzőművészeti és grafika szakkörön alkotói tehetségüket bontogathatják gyermekeink. A köznevelési törvény értelmében a
tanulóknak 16 óráig foglalkozásokat kell biztosítani a sokoldalú fejlődés érdekében. Úgy érzem, az Őriszentpéteri Általános
Iskola a fentiek, a tanulói létszámok figyelembe vétele alapján
maximálisan eleget tesz a törvényi előírásoknak. Reméljük,
hogy törekvéseink a gyerekek eredményeiben is megnyilvánul,
és évek múlva visszaköszönnek ezek a hozzáadott értékek. H.L

Őszi túra az iskolában
Az időjárás viszontagságai miatt a szokásos tanév eleji
túránkat október 1jén tartottuk meg.
Október egyébként a
VILÁG GYALOGLÓ NAP hónapja.
Iskolánk is benevezett a világ gyalogló
nap
megtartására,
melynek során kb. 10 km távolságot kellett leküzdeni a résztvevőknek. Így összekötöttük e napot az őszi túrával. A gyaloglás
a felsősök részére kb. 12 kilométer volt, az alsósoké kevesebb.
A végállomás azonban mindenki számára a nemzeti park területén a Breckó-tanyán volt. A túra témája az 1848-49-es szabadságharchoz kapcsolódott. Az osztályoknak kellett készülni
menetlevéllel, csatakiáltással és elméleti feladatokkal. Jelző
szalagok segítségével jutottak el a csoportok a főzés helyszínére. Közben 5 állomáson különböző kihívásoknak kellett eleget
tenniük. El kellett igazodniuk a szabadságharc térképvázlatán,
helyszíneket, útvonalakat felismerni, betű hálóból személyeket,
fogalmakat megtalálni a témával kapcsolatosan, titkos üzenetet
kellett kód alapján megfejteni. De volt ügyességi feladat is:
csúzlival célba lőni egy fára felakasztott műanyag fedőre,
melynél makk volt a lőszer. Mocsárjárást kellett végrehajtani
két csoportban: társ hordásával, valamint 3 kis deszka előrerakásával. A gyerekek nagyon élvezték a feladatokat. A végállomáson pedig következett az osztályonkénti főzés az összehordott alapanyagokból. Ízletes gulyások, paprikás krumplik és
pörköltek készültek. Délután a hazafelé vezető úton a katolikus
templomnál készítettünk csoportképet az összes résztvevőről.
Az iskolaudvaron a buszok indulásáig még a lelkesebbek egy
váltóversenyben is részt vettek. Másnap értékeltük a feladat
megoldásokat. A felső tagozatban a sorrend a következőképpen
alakult: a legtöbb pontot a 8. b osztály szerezte, utána a 6. következett, minimális különbséggel jött a 8. a osztály, aztán a 7.
és az 5. osztály. Minden tanuló kapott ajándékot, a menetlevél
készítők pedig külön díjazásban részesültek. Tanuló és tanár
egyaránt jól érezte magát ezen a napon.
Fekete Lászlóné
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Jubileumi tábor

20 éves jubileumához érkezett a nyári sporttáborok sorozata.
Az érdekesség kedvéért felsorolnám az elmúlt húsz tábor helyszínét: 1995: Hegykő; 1996: Patince (Szlovákia); 1997: Kemence (Börzsöny); 1998: Aggtelek, Miskolctapolca; 1999:
Szeged; 2000: Fadd-Dombori; 2001: Velence; 2002: Pilismarót; 2003: Pécs; 2004: Miskolc; 2005: Siófok; 2006: Eger;
2007: Gyenesdiás; 2008: Magyarhertelend, Orfű; 2009: Balatonszepezd, Balaton felvidék; 2010: Északi Középhegység;
2011: Balatonlelle; 2012: Hévíz; 2013: Csopak; 2014: Dinnyés
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péteri általános iskolások képviselték. Korán és lelkesen indult
külön busszal a felső tagozatos tanulókból álló csoport. A kétórás ülést dr. Kövér László házelnök úr vezette le. Magyarországról és a határon túli magyarlakta területekről a kérdező
diákoknak államtitkárok válaszoltak. A diákparlament a válasz
után gombnyomással szavazhatott elfogadja-e a választ. Derültséget okozott, amikor három alkalommal is a diákok nem fogadták el a felelős államtitkár válaszát. Szavaztak a gyerekek a
válaszokról, megérinthette őket az a légkör, amit az Országház
épülete sugall, és bepillantást nyertek a felnőtt képviselők munkájába. Tavaly a kérdező őriszentpéteri iskolás válaszadója
egyéb munkája miatt nem jelent meg a diákparlamenten. Most
ismét pályáztunk a lehetőségre, és Hollósi Aladár nyolcadikos
tanuló végre feltehette kérdését a Parlamentben: Milyen szakmát, mit tanuljon az az őrségi gyerek, aki szülőföldjén képzeli
el a jövőjét? Hogy tud majd segíteni idősödő szüleinek, nagyszüleinek, ha esetleg messze kerül a szülői háztól? Idén dr.
Czomba Sándor szakképzésért és munkaerőpiacért felelős államtitkár javasolta a turisztika, vendéglátás, mezőgazdaság,
valamint a szentgotthárdi Opel gyár lehetőségeit. Ebéd után
közös fotó készült dr. Kövér László házelnök úrral, aki készségesen beszélgetett a gyerekekkel. A gyerekek megtekintették az
Országházat, és az Országgyűlési őrség díszelgési bemutatóját.
Sor kerülhetett még a Citadella megtekintésére, ahol Budapest
csodálatos panorámájában gyönyörködhettek a tanulók. A segí-

Látható, hogy szinte az egész országot meghódítottuk már.
Nagyon sok élménnyel, tapasztalattal gazdagodtunk. Fő célunk
mindig az volt, hogy Magyarország szépségét, különlegességeit
fedezhessük fel úgy, hogy élményszerűen értéket közvetítsünk.
Fontos, hogy diákjaink a strandolások során a víz jótékony
hatását is érezzék. Azt gondolom, hogy a tanulói részvétel
(évről-évre 40-50 fő) jelzi a táborok sikerét és népszerűségét.
Az idei nyáron sem volt ez másként. A Velencei-tó melletti
Dinnyés volt a táborhelyünk. Innen indulva kerékpároztuk kétszer is körbe a tavat. Nagyon csodálatos, élménydús és izgalmas túrán ismerhettük meg a tó világát, valamint a természet
embert próbáló hatásait. Tanulóink megismerhették a sárkányhajózás fárasztó tevékenységét is. Dinnyésen mini várak látványában volt részünk, ahol a Nagy Magyarország feledésbe merült ember nagyságú várait csodálhattuk meg. Szállásunkon
kemencében sült lángossal kedveskedtek vendéglátóink. Nagyon hangulatos, fergeteges záródiscoval fejeztük be a dinnyési
hetet. Persze egyik nap sem maradhatott el strandolás nélkül.
Szinte minden nap másik strandon lubickoltunk. Reméljük, a
tő kíséretet, az országházi étkezéseket, ajándékozást jól szervegyerekek az emlékezetükbe zárták a Velencei-tó világát. A
zetten megoldották a szervezők. Úti csomaggal ellátva, sok
tábor kezdő és záró napján pedig a Balaton vizét élvezhettük.
élménnyel tértek estére haza a diákok.
Fekete Lászlóné
Folytatás, reméljük jövő nyáron. Kalandra fel őrségi gyerekek!
Horváth László

Látogatás az Országházban
Budapesten rendezték meg október 14-én magyarországi és
határon túli résztvevőkkel a IV. Gyermek és Ifjúsági Országgyűlést az Országház Felsőházi termében. A közel 300 diákot a
rendezvény házigazdái, dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke, és dr. Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat
elnökei fogadták. A Gyermekek Világnapjának megünneplésére „Milyen kérdést intéznék a miniszterhez, ha képviselő lennék?” című pályázat útján kerültek be a tanulók. A felkért tanulók Rétvári Bence, dr. Nagy István és L. Simon László parlamenti államtitkárokhoz, dr. Czomba Sándor szakképzésért és
munkaerőpiacért felelős államtitkárhoz, és több meghívott felelőshöz intézhettek kérdéseket. Vas megyét egyedül az őriszent-

Folytatódtak a klubfoglalkozások
Két hónapos nyári szünet után ismét találkoztak az Őrégi Cukorbeteg Klub tagjai, akik havi rendszerességgel - minden hónap második csütörtökjén - tartják összejöveteleiket. Nemrégiben a szlovéniai Dobronakra kirándultak, ahol a trópusi kertet
és a Dobronaki Házban lévő helytörténeti kiállítást és gyűjteményt tekintették meg. Nem az első kirándulás ez, amelyen a
tagjaik részt vettek. Az „Egészségesen Őrség – Egészségre
Nevelés az Őrségben” projekt keretein belül még a tavasszal
Horvátnádalján hóvirág túrán voltak, és ellátogattak a
Rábavidékre is. A nyári pihenőt követően szeptemberben és
októberben folytatódtak a diabetes klubfoglalkozások. Előbbi
összejövetelen a kiránduláson készült fotókat tekintették meg
és beszámoltak a nyári élményekről, míg utóbbin a „Mit is jelentenek a laboreredmények” címmel hallgattak meg előadást.
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Régen látott gyenge rajt

Késő esti kispályás foci

Lapzártánkig lebonyolított 9 fordulót követően 1 győzelem, 7
vereség és egy elmaradt mérkőzés szerepel csapatunk neve
mellett a körmendi másodosztályú labdarúgó bajnokság körmendi csoportjában. Még a legidősebb szurkolók sem nagyon
emlékeznek ehhez hasonló gyenge rajtra. A gárda ezzel a 14.
helyen áll a 16 csapatot felvonultató pontvadászatban. Egy
győzelme, ezzel 3 pontja van az együttesnek, mindössze 9 gólt
szereztek, és 40-et kaptak az eddigi 8 összecsapáson. Pedig úgy
tűnt, hogy jól indul az idei ősz. Igaz, a kupában az Őrimagyarósd ellen nem sikerült tovább lépni, ám az augusztus 17-i rajton az újonc Ivánc legyőzésével jó rajtot vettünk. Ami viszont
az után következett, az egy rémálom. Hat gólos vereség hazai
pályán a Szakonyfalutól, tisztes helytállás, de fiaskó Rábagyarmaton. A negyedik fordulóban ismét itthon maradt pont nélkül
a csapat a Körmend VSE-vel szemben. Elmaradt az ötödik játéknapra kisorsolt mérkőzés a nagy esőzések és árvíz miatt.
Talán jobb is volt, hiszen ekkor játszották volna az őrségi örökrangadót a Bajánsenye ellen. Sokan bíztak abban, hogy a kényszer szünet miatti pihenő elég lesz a sorok rendezésére. Nem
így történt. Nádasdon egyetlen félidő alatt zuhant össze és kapott hét gólt a társaság a 6. fordulóban. A szünetben, mint anynyiszor korábban is, még partiban voltunk, ám a második játékrészben 10 perc alatt 4 gólt is rúgtak a nádasdiak, így a helyzet
reménytelenné vált. Egyházasrádócra nem esélyesként utazott a
gárda, mivel a vendéglátók az idén meghatározóivá léptek elő a
csoportnak. Nem is sikerült pontot szerezni ekkor, ám a következő mérkőzésen már mindenki reménykedett, hiszen az
ugyancsak botladozó Csákánydoroszló látogatott Őriszentpéterre. A vezetést is megszerezte az együttes ezen az összecsapáson, de mindössze egy percig örülhetett az előnynek, mert a
vendégek egalizáltak, majd öt percen belül már kétgólos előnyre is szert tettek. Bár a második félidő közepén szépítettünk és
visszajöttünk a meccsbe, pontot szerezni így sem sikerült.
Rábatótfaluba már egy hitét vesztett, tartalék játékos nélküli
társaság utazott. Egy korai sérülés miatt végig emberhátrányban játszva mi más lehetett az eredmény, mint egy nagy gólarányú (9-0) vereség. Az utánpótlás csapat hasonlóan az ezelőtti
bajnoksághoz, még szerzett pont nélkül áll. Az U-21-es csapatoknál mérkőzésenként 7 játékost lehet cserélni. A jegyzőkönyvek tanulsága szerint az őriszentpéteri csapat az eddigi 8 mérkőzésén sajnos csak két ízben tudott cserélni. Egyszer meg sem
voltak, három alkalommal pedig nem tudtak cserejátékost nevezni. Játékos problémák nemcsak az utánpótlásnál, a felnőtteknél is vannak. Mihály Ferenc egyesületi elnök, aki szinte
egyedül viszi a csapatok gondjait, elmondta, megfelelő menynyiségű engedéllyel rendelkező játékos van. Sajnos ez a mérkőzésnapokon nem látszik. Komoly gondok vannak az egyesületnél, amelyek orvoslását meg kell oldani. A frissen megválasztott önkormányzat első feladatai között lesz, hogy valamilyen
módon mentőövet nyújtson az egyesületnek, ezzel segítve Mihály Ferenc elnök áldozatos munkáját – mondta Őr Zoltán polgármester.
Kálmán György

Nemzeti ünnepünk előestéjén, augusztus 19-én került megrendezésre a Hétrét kupa kispályás labdarúgó torna. A korábbi
években nagy népszerűségnek örvendő villanyfényes eseményt
az Őrség és Vidéke Élmény Klaszter és a helyi sportegyesület
keltette újra életre. A tornára azoknak a településeknek a csapatai kaptak meghívást, akik az éppen akkor folyó Hétrétország
Fesztivál keretein belül nyitott portákkal várták a vendégeket.
Hét település nyolc csapata mérte össze tudását. A győzelmet
végül a Magyarszombatfa gárdája szerezte meg. Ők a döntőben
büntetőrúgásokkal bizonyultak jobbnak a korábbi háromszoros
győztes Szalafőnél, akiknek így az idén a második hely jutott.
Kercaszomor és Viszák települések csapatai végeztek a harmadik helyen. A torna gólkirálya Avas Zsolt (Magyarszombatfa)
lett 5 góllal, legjobb játékosnak Horváth Richárdot (Szalafő),
míg legjobb kapusnak Takács Györgyöt (Szalafő) választották.
Őriszentpéteren az éjszakai focizás története az ezredfordulóig
nyúlik vissza. Előbb az iskolai sportpálya, majd később a városi focipálya villanyvilágítása kínálta a lehetőséget az ilyen
tornák megrendezésére. Kezdetben a sportegyesület, majd később a többcélú kistérségi társulás volt a rendező. Ez után pár
évig nem volt gazdája az eseménynek. Az Őrség és Vidéke
Élmény Klaszter az idén pályázati támogatást nyert sportesemények rendezésére. A helyi sportegyesület is gondolkodott az
esemény újbóli megrendezésén. Kettőjük összefogásának eredménye volt az idei sikeres futball torna, melynek döntőjét több
mint százan látták nem sokkal éjfél előtt.

Őri Hírek
Őriszentpéteren élők lapja Megjelenik : negyedévente
Kiadja: Őriszentpéter Város Önkormányzata
Szerkesztőség: Kálmán György, Őr Zoltán, Őr Péter,
Fotó: Kemencei Ilona
Cím: Őriszentpéter,Városszer 106. Tel: 94/548-050
Nyomdai munkák: VASPRINT Kft.

Kálmán György

Kerékpártúra az Őrségben
A Természetesen Őrség öko-kiállítás és vásár második napján
október 25-én „Természetesen Kerékpárral” elnevezéssel játékos őrségi teljesítménytúrára várják mindazokat, akik szeretnek
biciklizni. A start 9:30 –kor lesz az őriszentpéteri Teleház elől.
Az útvonal: Őriszentpéter – Szalafő – Hodos (SLO) – Bajánsenye – Kerkáskápolna, kb. 35 km. A versenyen 18 év alattiak
csak szülői engedéllyel vehetnek részt. Követelmény az indulókkal szemben, hogy rendelkezzenek üzembiztos kerékpárral,
legyen láthatósági mellényük. Ajánlott felszerelés a bukósisak,
térkép és az óra. Rajtszámot a rendezők biztosítanak mindenki
számára. A kerékpártúra tulajdonképpen egy tájékozódási verseny is, amelyhez az itinert és a menetlevelet a versenyzők az
indulás előtt megkapják. A menetlevél az etap közbeni feladatok regisztrálására illetve az időadatok rögzítésére szolgál. Az
útvonalon ellenőrző helyek vannak kijelölve, ahol a résztvevőknek különféle feladatokat kell teljesíteniük. A verseny normál közúti forgalom mellett kerül lebonyolításra, aszfaltozott
és jó minőségű kavicsos utakon. A túrán a KRESZ szabályainak betartásával lehet részt venni. Nevezési lapokat a versenyzők a helyszínen kapnak. A versenyen mindenki a saját felelősségére vehet részt. További információk a kerékpártúrával kapcsolatban: Őrségi Teleház Őriszentpéter 9941. Városszer 116.
Tel: 06/94/ 548-038. Részletek a www.orseg.hu oldalon olvashatók. A rendezők mindenkit szeretettel várnak.
kgy.

Lapunk következő száma 2014. december közepén jelenik meg.
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Eredményértékelő tanácskozás
Az Őrség Határok Nélkül Egyesület a 2007-2013-as időszak
eredményeit tartalmazó kiadványt jelentetett meg. Ennek bemutatására és a nyertes projektgazdáknak történő átadására
került sor azon az eredményértékelő rendezvényen, amelyet
nemrégiben tartottak Csesztregen. Az őriszentpéteri székhelyű
egyesület Vas és Zala megye három kistérségének – szentgotthárdi, őriszentpéteri és lenti – 49 települését tömörítő szervezet.
Az eredményértékelő fórumon a 2007-2013-as fejlesztési időszak eredményeiről kaptak tájékoztatást a résztvevők. Őr Zoltán, az egyesület elnöke köszöntőjében arról beszélt, hogy a
közkeletű Leader programként ismert támogatási rendszer a
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ként egyet-egyet szféránként. Kocsis Zsolt Csörötnek polgármestere önkormányzatuk 2 nyertes projektjéről - polgármesteri
hivatal felújítása, és a szennyvízcsatorna szolgáltató iroda és az
árvízvédelmi raktár kialakítása – beszélt, és elmondta még,
hogy a település egyesületei és civil szervezetei, valamint vállalkozók sikeres pályázatainak köszönhetően több beruházás és
rendezvény is megvalósult, illetve kapott támogatást. Az őriszentpéteri Őri Alapítvány civil szervezetként az egyik legsikeresebbnek mondható, mivel az elmúlt időszakban 6 projektje
részesült támogatásban. Ezeket Sülyi Péter mutatta be. A vállalkozói szféra jó példáját a zalabaksai Nagy Zoltán vállalkozó
sikeres pályázatán keresztül ismerhették meg.
Kálmán

Magyarlakon lobbant a láng

térségben is a vidékpolitika legfontosabb, legeredményesebb és
nélkülözhetetlen eszközévé vált. Ezt mi sem bizonyítja jobban,
mint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program és a Darányi Ignác Terv pályázati támogatások által a térségbe juttatott
közel 1,3 milliárd forint. Az eredmények mögött komoly és
felelősségteljes munka áll, amely több szinten folyt. Az egyesületen belül a munkaszervezet látta el a minden napi operatív
munkát, amely magába foglalta az ügyfélkapcsolatok kezelését,
a projektötletek gyűjtését, a kérelmek kezelését és feldolgozását, valamint a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia kimunkálását.
Az egyesület 9 tagú vezetőségének a feladata volt az irányítás
és a legfontosabb stratégiai döntések meghozatala. Ők döntöttek a célterületek pályázatainak kiírásáról, a keretösszegekről,
az adható támogatások nagyságrendjéről és a támogatások
rangsoráról. A Felügyelő Bizottság a pénzügyi stabilitáshoz
elengedhetetlenül szükséges költségvetési javaslatokkal és
hasznos tanácsokkal segítette a munkát. A Leader eredményértékelő tanácskozást Horváth Zoltán, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Nyugat-Dunántúli kirendeltségének vezetője nyitotta meg, és egyebek mellett azt mondta, hogy az
eltelt fejlesztési időszak egy mérföldkő az eddig lebonyolított
programok közt. Fontosnak tartotta az irányító hatóság és a
Leader csoportok közötti jó kapcsolatok kialakítását, amelyre a
legjobb példa ez a rendezvény. Az Őrség Határok Nélkül
Leader akciócsoport 2007-2013. közötti eredményeit Györkéné
Bognár Barbara munkaszervezete vezető ismertette. Az egyesület tagságát 40 %-ban az önkormányzatok, 60 %-ban a térségben működő civil szervezetek és vállalkozók alkotják. A
térségre jellemző az elöregedés, a fiatalok elvándorlása, a munkahelyek hiánya, az alacsony vállalkozói aktivitás, a hiányos
közlekedési és települési infrastruktúra és a forráshiány. Ennek
tükrében jelentős, mintegy 1,3 milliárd forintnyi támogatás
érkezett a térségbe. Ez 204 sikeresen lebonyolított pályázatot
jelent. Ezekből, a sikeres pályázatokból mutattak be jó példa-

György Szalafő, Csörötnek és Őriszentpéter után az idén Magyarlakon, immár a negyedik alkalommal rendezte meg az Őrség Határok Nélkül LEADER Egyesület a Parasztolimpia Határok Nélkül elnevezésű rendezvényét. Akárcsak az olimpiai
játékokon, a zászlók és a csapatok bevonulásával, ünnepélyes
megnyitóval és az olimpiai láng meggyújtásával kezdődtek a
programok. A hagyományosan augusztus végi eseményen, 9
csapat, köztük 5 újonc gárda mérte össze tudását a falusi múltat
idéző tréfás játékokban. Vasból és Zalából érkeztek versenyzők, és egy szlovén nemzetiségű együttes is rajthoz állt a
Rábavidékről. A verseny kiötlői annak idején a zala megyei
Resznek község lakói voltak, akik az óta is segítenek a lebonyolításában. Az Parasztolimpiára érkező csapatokat és vendégeket Monek Gyula Magyarlak polgármestere köszöntötte. A
település elöljárója kihangsúlyozta, hogy az esemény kitűnő
alkalom a térségi kapcsolatok elmélyítésére. A játékokat hivatalosan Horváth Zoltán, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal Nyugat-dunántúli Kirendeltségének vezetője nyitotta
meg, és ebben a minőségében méltatta azt. A hivatalvezető
elmondta, hogy ez a közösségépítő program a kapcsolatok kialakítása mellett a Leader akciócsoportoknak és programoknak
a népszerűsítését is szolgálja. Az ünnepélyes megnyitót követő-

en megkezdődtek a küzdelmek olyan versenyszámokban, mint
a bálagurítás, bálaállítás, csizmarúgás, pajzán mozsártánc, vízhordás igával, borhordás, létrafutás, gerely és villadobás, bothordás és számtalan vidám feladat. Az ügyesség feladatok mellett a csapatok főzőtudományát is értékelték. Az olimpia győztese a Tritikálé csapata lett, megelőzve az ezüstérmes Polgár
Jenő és a Hivatal elnevezésű gárdát, valamint a bronzérmes
Taligahuszá-rock együttesét. A főzőversenyben is a Tritikálé
végzett az élen, itt másodikak lettek a Magyarlaki Hamutiprók,
harmadikak pedig a Polgár Jenő és a Hivatal gárdája.
Kálmán György

