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KARÁCSONY: A „TESTHEZ ÁLLÓ” AJÁNDÉK!
Karácsony az ajándékok ideje. Van akinek öröm, van aki nyűgnek, egy újabb kötelezettségnek éli meg. Ismét kitalálni, hogy ki minek örülne, hogy kinek – mire van
szüksége.? Szívbéli kedves kihívás vagy egy teljesíthetetlen feladat? Milyen jó,
hogy nem ez a lényeg, hogy nem tőlünk, nem a mi hangulatunktól – érzéseinktől
függ karácsony történése! Az igazi ajándékozásnak az a lényege, hogy ismerjük
azt, akinek adni szeretnénk – és ez nem kis felelősség, nem kis feladat!: Odafigyelést, odafordulást, érdeklődést, türelmet, szeretetet és munkát feltételez. Bizony
munkát! - mert a szeretet nem „csak” érzést, hanem tetteket is igényel! Isten cselekedett értünk, sokat „dolgozott” és adott nekünk: „ Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen.” (Jn.3,16) Az első karácsonykor a legnagyobb, és mindenki számára a leg „testhez állóbb” ajándékot adta nekünk Mennyei Atyánk: Jézust - a szabadítót! Isten jól – a legjobban – ismer bennünket, így kinek – kinek azt adta/adja
ebben az ajándékban, amire neki személy szerint a legnagyobb szüksége van. A
jászolbölcsőben Isten Fia pihent, akit a legegyszerűbb emberek: a pásztorok, és a
legkülönlegesebb hatalmasságok: királyok is egyformán köszöntöttek. Mert Jézus
MINDENKIHEZ küldetett! Szegények és gazdagok, gyermekek és aggastyánok,
ismerősök és idegenek – minden ember mehet Őhozzá, mert ez az ajándék mindenkinek adatott!!! Minden egyes ember: te és én, és a másik is megtalálhatja – megkaphatja Krisztusban azt ami neked és nekem vagy annak a másiknak személy szerint a legfontosabb. Talán neked erőre, nekem kitartásra, neki vigasztalásra, másnak békességre vagy épp hitre, vagy alázatos szívre van szüksége. Jézusban – az
igazi karácsonyi ajándékban – mindenki megkaphatja a számára legszükségesebbet
– ha hiszi, ha elfogadja a neki felkínált Szabadítót. Adjon az Isten hitet és elfogadást mindannyiunknak, hogy az ajándékban ki-ki megtalálja azt, amit szeretne,
hogy mindenki örömét lelje karácsony szent ünnepében!
Kollerné Loós Zsuzsanna – evangélikus lelkész

Szívem csengő
Tegnap gondok, rossz álmok,
surranó, követő árnyak,
megfosztott, erőtlen szárnyak.
Ma boldogság, együtt végre,
nem hat ránk a világ mérge,
figyelünk az ég hírnökére.
Holnap még beborít ünnepi áhítat,
szeretetből fonunk megtalált szavakat.
Nem engedjük szökni karácsony illatát,
dúdoljuk együtt pásztorok dalát.
Szívem aprócska harang,
vidáman cseng boldog giling-galang.
/Hesinger Katalin/
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Az elmúlt évek már megszokott forgatókönyve alapján zajlott
le idén is a közmeghallgatás településünkön. A polgármesteri
hivatal nagytermében összegyűlt érdeklődőket a képviselőtestület nevében Őr Zoltán polgármester köszöntötte, majd a szokásnak megfelelően beszámolt az önkormányzat 2014-es esztendőben végzett munkájáról. Elöljáróban szóba került az adósságkonszolidáció kedvező hatása. Bár az adósságállomány

nagy részét saját erőből sikerült törleszteni, jót tett a városnak,
hogy az évet nem nagy hiánnyal, hanem szolid, 5,2 milliós
„működési igénnyel” (ez a költségvetési hiány új neve) lehetett
kezdeni. Az elmúlt esztendő fejlesztéseinek jelentős része pályázati támogatással valósult meg. Ezek közül talán a legjelentősebb az energetikai fejlesztés, melynek során négy közintézményre napelemek kerültek. Ez a város első termelő beruházása. Teljesen friss adatok szerint a felszerelt napelemek mintegy
1,8 millió forintos megtakarítást eredményeztek mindjárt az
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ebből 150 milliónyi jutott. Nemcsak az önkormányzat, hanem a
civil szervezetek, vállalkozók is kaptak támogatást jócskán. Az
önkormányzatnál büszkék arra, hogy nemcsak pályázatokból,
hanem az idei esztendőbe már saját erőből is sikerült fejlesztéseket megvalósítani. Ezek egyike az egészségház parkolójának
térkővel történő burkolása volt, amely 2,8 millió forintba került. A terveknek megfelelően sikerült új gépkocsit is vásárolni
a város részére. A régi autó tizennégy évet szolgált, most helyette egy megkímélt állapotú keveset futott, jól felszerelt mikrobuszt vettek a magyarlaki önkormányzattól 3,5 millióért. A
vásári villamos fejlesztés is jelentős összegeket igényelt. Két
ütemben kerültek elosztók elhelyezésre az őrségi vásár területén, ezzel is javítva annak komfortját. Kicserélték a temetői
hangosító berendezéseket, kijavították a sárga épület lépcsőjét,
és nemrégiben tapasztalhatták a városlakók, hogy a szeri utakon kátyúzást hajtottak végre. Önerőből valósult meg az a turisztikai beruházás is, amelynek eredménye az Őrség 1. 2. 3.
kerékpárutak kitáblázása volt. Őr Zoltán polgármester ezután a
következő időszak terveiről is szólt. Ezek között szerepelt
egyebek közt az alszeri városrész és a Gergál domb villanyvilágítása, az új városi honlap kialakítása, a sárga ház felújítása, és
a volt orvosi rendelő turisztikai célú felhasználása. Lesznek
feladatok, amelyeket pályázatok segítségével, másokat pedig
önerőből fogják megvalósítani. A polgármester ezután még az
önkormányzat nagyrendezvényeiről is szót ejtett. Az Őrségi
Vásár, a Tökfesztivál és az idén Őriszentpéteren megrendezett
református találkozó voltak ezek. Az Őrségi Vásár megreformálására tett intézkedések eredményesek voltak, a Tökfesztivál
a rossz időjárás miatt is az egyik legjobb, - ha nem a legjobb –
volt az eddigiek közül, a református találkozónak, - bár nem az
önkormányzat volt a rendezője - segítő házigazdája volt a város. A fórumon a lakosság részéről örökzöld témaként merült
fel a szeri utak folyamatosan romló állapota, a nagyrendezvények parkolási problémái, valamint a II. számú háziorvosi körzet kérdése. Ezek megválaszolását követően Őr Zoltán a polgármester az önkormányzat nevében kellemes ünnepeket és
boldog újesztendőt kívánt minden városlakónak.
K.Gy.

Házunk tája - Önkormányzati hírek

első esztendőben. Energetikai fejlesztés egyébként a jövő terveiben is szerepel, egy napelemes erőműparkkal szeretnék kiváltani az annak idején kútba esett biogáz projektet. Tervezik még
az egészségház és a sárga ház napelemmel történő felszerelését
is. A tűzoltó szertár felújítása is megvalósult, ezzel az önkéntes
tűzoltóink végre méltó helyre kerültek. A konditerem kialakításával egy régi álma valósult meg az itt élőknek. A helyi termelői piac büszkesége a városnak. Fejlesztésére sokat fordított az
önkormányzat. A pályázati úton beszerzett nyári és téli pavilonok a piac infrastruktúráját javították. A polgármester itt ejtett
szót az Őrség Határok nélkül Egyesület térségre gyakorolt jótékony hatásáról. Az egyesületen keresztül 49 vasi és zalai településre 1,3 milliárd forint támogatás érkezett, Őriszentpéternek

A következő esztendőben is a Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi Őriszentpéteren a szilárd hulladék összegyűjtését,
elszállítását és ártalmatlanítását. Az önkormányzatokról szóló
törvény a helyben biztosítható közfeladatok körébe sorolja a
hulladékgazdálkodás kérdését. Mivel december 31-vel a szolgáltatóval kötött szerződés lejárt, azt meghirdették. Három
helyre is elküldték a felhívást, végül egy helyről, a szolgáltatást
eddig is végző cégtől jött csak ajánlat. A rezsicsökkentés miatt
az ezzel foglalkozó cégek jövője kiszámíthatatlan, ezért is volt
csak egy jelentkező, és ők is csak egy évre szerződtek. A szolgáltatásukat a tavalyi áron árazták be, így a kisvárosban a szemétszállítás díja egyelőre nem emelkedik. A szűk szeri utak
miatt egyes helyeken gondot okoz az ingatlanok megközelítése
a nagy szemétszállító gépjárművel. Ide egy kisebb kocsit küld a
szolgáltató, amely többlet költséget jelent. Ezt az éves szinten
jelentkező pár százezer forintot az önkormányzat fizeti, ezt
nem terhelik rá a lakosságra.
Javult az adózási morál településünkön, legalábbis ez derül ki
a nemrégiben készített beszámolóból. Minden adónem tekintetében nőttek az adóbevételek. A város önkormányzatának iparűzési adó, magánszemélyek kommunális adója és idegenforgalmi adó rendeletei vannak érvényben. Az előterjesztésből kiderül, hogy a 2014-es költségvetési előirányzathoz képest nőtt az
eddigi teljesítés még annak ellenére is, hogy vannak hátralékosok. Nőtt az adózók száma, de a fizetési morál is javult. Az
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iparűzési adó a legjelentősebb bevételi forrása az önkormányzatnak, és itt tapasztalható a legmagasabb túlteljesítés. Az idegenforgalmi adóbevételek a tavalyi évhez hasonlóan alakultak.
E területen egy kis javulás mutatkozik. Új vendégkönyv került
bevezetésre, a régit ugyanis sok szállásadó kifogásolta. Az új
nyilvántartás pontosabb átláthatóbb és lehetőséget ad a szállásadónak, hogy a vendég által befizetett idegenforgalmi adót
átvételi elismervénnyel nyugtázza. A vendég szempontjából az
új nyilvántartás könnyebben kezelhető és a mentességekről is
tájékoztat. Nem elhanyagolható szempont, hogy a személyiségi
jogok is jobban védettek. A gépjárműadó központi adónak
minősül, csak a 40 %-a marad az önkormányzatoknál, amely
jelentős bevételi kiesését okoz.
A Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár megkereste az
önkormányzatot, hogy a 2015. évre a könyvtári szolgáltatás
szakmai fejlesztésére megállapodást kössön. Az eredeti cél az
volt, hogy az őriszentpéteri könyvtár csatlakozzon a Vas megyei Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszerhez, ám erre már az
idén nincs lehetőség.
Ezért a következő
évre az együttműködés eredményeinek
felmérésére egy szakmai
megállapodás
megkötését javasolják. Az együttműködés lényege, hogy a megyei könyvtár a helyi könyvtár tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújt. Ilyenek egyebek közt a
negyedéves gyakorisággal történő állományfejlesztés, a könyvtárközi kölcsönzés, gyűjtemény gondozás, rongált és elavult
könyvek kivonása, közösségi programok szervezése, az olvasást népszerűsítő rendezvények tartása és sok más egyéb. Az
önkormányzat vállalja, hogy a szolgáltatás fogadására alkalmas
helyiséget biztosít, szakképzet személyt foglalkoztat heti 20
órában és pénzügyi hátteret biztosít a könyvtári saját gyűjtemény gyarapításához.
A II. számú felnőtt háziorvosi körzetben a betegellátás a 2014es esztendőben helyettesítéssel volt megoldott. Az önkormányzat működési engedélye és a helyettesítő háziorvos megbízási
szerződése 2014. december 31-én lejár. A zavartalan működés
érdekében mindkettő meghosszabbítására szükség volt. Az engedélyek határozatlan időre hosszabbították meg, amely most
addig érvényes, amíg betöltésre nem kerül az állás. A testület a
háziorvosi körzet betöltésére pályázatot írt ki.
Ahogy korábban tervezték, az önkormányzatnak sikerült lecserélnie régi gépkocsiját egy jobb állapotban lévőre. A városi
státusz miatt a település nem pályázhatott az úgynevezett
„falugondnoki” gépjárművekre, annak ellenére, hogy a kisvárosban is hasonló feladatok ellátásához szükség lenne rá.
Kénytelenek voltak saját erőből gépkocsit beszerezni. A legjobb megoldásnak az tűnt, hogy valamelyik község feleslegessé
vált falubuszát vásárolják meg. Szerencsére találtak egy megkímélt állapotban lévő járművet a magyarlaki önkormányzatnál,
amelyet meg is tudtak venni.
Az önkormányzat által fenntartott intézményi konyhában a
2015-től központilag életbe lépő étkezési szabályok betartásához nem elegendő a jelenleg érvényben lévő étkezési norma. A
képviselő testület az étkezési norma és térítési díj emeléséről
határozott, melynek a mértéke 10%.
→

Elkészült az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének
rendjét rögzítő szabályzat. A szabályzat célja, hogy meghatározza az önkormányzatnál és a hivatalnál a közérdekű adatok
megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét.
Sor került az Önkormányzatok Szervezeti és Működési Szabályzatainak felülvizsgálatára, melynek eredményeképpen új
SZMSZ-eket alkottak, mivel a nyolc évvel ezelőtt alkotott
SZMSZ-hez képest három fontos törvény változott. Alaptörvény
lett az Alkotmány helyett, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény az Önkormányzati törvény helyett, illetve időközben a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény is hatályba lépett.
2012. december 15én üléseztek az őriszentpéteri Művelődési Házban a 13
település polgármesterei, képviselői. A
jegyző beszámolt a
hivatal 2014. évi működéséről és gazdálkodásáról, sor került
a Hivatal költségvetésének véglegesítésére is. Közösen megoldást keresnek az
aljegyző helyettesítésére, aki kb. 1,5 évig gyermekvállalás miatt nem vesz részt a hivatal munkájában. Napirendként és problémaként megvitatták a Zalamenti és Őrségi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény működését és a keletkezett hiány kezelésének lehetőségét. Végül az érintett települések elfogadták az
őriszentpéteri székhelyű fogorvosi megállapodást a jelen lévő
Dr. Müncz István fogorvossal.
Tóth Jenő jegyző - Kálmán György

Újraválasztották az elnököt
Újra Őr Zoltánt, Őriszentpéter polgármesterét választották
meg elnöknek az Őrségi Többcélú Kistérségi Társulásnál. A
járások megalakításával 2013. január 1-től megszüntek a kistérségi társulások munkaszervezetei. A törvényi és finanszírozási helyzetben beállt változások miatt a munkaszervezeti feladatok más szervezeti formában valósulnak meg. A 22 őrségi
település szövetsége azonban, ha lazább formában is, de tovább működik. A 2010-es választásokat követően most ismét
tisztújításra került sor. A társulás szervezeti és működési szabályzatának a szigorúsága miatt ez nem is mindig egyszerű
feladat. Az ezelőtti alkalommal csak a harmadik nekirugaszkodásra lett eredmény. Most szerencsére ez az elsőre sikerült. A
megválasztott Őr Zoltán helyettesei, az alelnökök Kapornaky
Sándor kercaszomori és Kránicz Ferenc hegyhátszentjakabi
polgármesterek lettek. A pénzügyi bizottságot Györke Gyula
bajánsenyei polgármester vezeti, tagjai Takács Róbert kondorfai és Tamaskó Gábor Tamás ispánki polgármesterek. A tanácskozáson döntés született arról, hogy a szalafői önkormányzatnak felkínálják megvásárlásra a községben lévő társulási ingatlant. Ezt az egykori Kástu Koccintó és vegyesbolt épületének
felújításával alakította ki még annak idején a társulás. Ötéves
részletfizetési kedvezményt is adnának a szalafőieknek, és az
első fizetés után már jelzálogi bejegyzéssel a tulajdonukba
kerülhetne az épület, elősegítve ezzel a pályázati lehetőségeket.
K.Gy.
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Sokan, sokféleképpen emlékeztek

Az október 23-i nemzeti ünnepünk alkalmából tartott városi
ünnepségre a Művelődési Házban került sor. Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére a megemlékezés a Himnusz
közös eléneklésével kezdődött. Az ünnepi műsort az általános
iskola énekkara és a 7-8. osztályosok adták. Az iskolások ezen a
napon igencsak kitettek magukért. Az őriszentpéteri volt a harmadik fellépésük. Az iskola ünnepélyen kívül a bajánsenyei
községi megemlékezésen is ők szerepeltek. Az előadás nemcsak
az 58 évvel ezelőtti eseményeket idézte fel, hanem egy vetítés
keretein belül a rendszerváltás óta eltelt 25 évet is áttekintette az
őrségiek szemüvegén keresztül. Az 1989-es események és a
Köztársaság kikiáltását követő időszak bemutatásában helyet
kapott az emlékezés az idén elhunyt Prém Jenőre, a város díszpolgárára, az Őrség emblematikus alakjára. Az ünnepi szónok
dr. Papp Krisztina aljegyző asszony volt, aki beszédét azzal
kezdte, hogy sokan, sokféleképpen és sokfelé szóltak már október 23-ról, a forradalom évfordulójáról. Vannak, akik a szabadságot, vannak, akik az ország függetlenségét emelték ki. Vannak
olyanok, akik csupán 1989-ig tekintenek vissza, és vannak olyanok, akik a múltban vesztek el tagadva, hogy a forradalomnak
máig ható következményei lennének. Pedig az 1956-os forradalom mondanivalója, céljai és eszméje ma is velünk élnek. Egy
olyan forradalomra emlékezünk, amelynek mondanivalója ma is
aktuális, melynek hősei olyan értékekért harcoltak, amelyben mi
is hiszünk. - A forradalom sok emberről szólt, – mondta az aljegyző, majd arról szólt, hogy sokan sokféle helyről és sokféle
okkal fogtak fegyvert október 23-án. Egy valami közös volt, a
céljuk, egyet akartak: független, büszke és élhető országot. Soha
ne feledjük el 58 évvel ezelőtti honfitársaink példáját, emlékezzünk büszkén rájuk és tisztelegjünk emelt fővel nemzetünk iránti
elkötelezettségük, országunk sorsáért érzett felelősségük, és a
magyar emberek társadalmi szabadságjogainak biztosításáért
folytatott bátor fellépésük előtt. Az ünnepi beszédet követően az
ünneplők megkoszorúzták a református templom melletti kopjafát, amely az 50-es években kitelepített őrségi embereknek állít
emléket, majd fáklyákkal a város központjába mentek, ahol az
ott lévő hősi emlékmű megkoszorúzásával fejeződött be a megemlékezés. K.Gy.

III. évfolyam 4. szám

volt a gazdája. Az Őri Alapítvány a Virágzás Napjai, a
Hétrétország Köztivál és a Természetesen Őrség rendezője volt.
A hatodik nagy esemény, hogy az idén Őriszentpéteren adtak
randevút egymásnak a reformátusok, itt bonyolították le a Református Egyházi Napok a Dunántúlon (REND) elnevezésű rendezvényt. Májustól októberig minden hónapban volt olyan nagy
esemény városunkban, amely komoly érdeklődésre tartott számot. Az idén az Őrségi Vásár 34. alkalommal került megrendezésre. Komoly várakozás előzte meg az eseményt, mivel a rendezők több reformintézkedéssel láttak neki a vásár profiltisztításának. Persze ez egyik napról a másikra nem megy, de ahogy Őr
Zoltán polgármester is elmondta, az új szabálysértési törvény
életbe lépésével érvényt szerezhettek akaratuknak. Javultak a
közlekedés feltételei, magasabb volt a parkolóhelyek száma. A
kulturális programkínálat összeállításába internetes szavazással
bevonták a vendégeket is. Összességében jól sikerült a vásár,
akárcsak a másik önkormányzati rendezvény, a 11. Tökfesztivál
is. Bár a szeptemberi csapadékos időjárás nem sok jóval kecsegtetett, végül az utóbbi idők egyik legjobb, - ha nem a legjobb Tökfesztiválját tudhatják maguk mögött a rendezők. Mind látogatottságában, mind pedig gazdag program kínálatában méltó
volt a hagyományokhoz. Bár nem az őriszentpéteriek rendezték,
nagyszerű házigazdái voltak a református találkozónak. A fesztiváljelleget öltő találkozó mindamellett, hogy gazdag kulturális
és szórakoztató programokat kínált három napon keresztül, még
lehetőséget nyújtott az elcsendesedésre is. Már-már megszokhattuk, hogy a Sülyi Péter vezette Őri Alapítvány által megrendezésre kerülő nagyrendezvények mindig nagy tömegeket vonzanak a régióba. Ez az idén is így volt. Bár nehézségeik nekik is
akadtak bőven a szervezés során, végül mégis emlékezetes volt
az idei Virágzás Napjai és a Hétrétország Köztivál. Ráadásul az
idén egy régi nagyrendezvényt, a Természetesen Őrség ökokiállítást és vásárt is újraélesztették nem kevesebb sikerrel. Hat
nagysikerű rendezvénye, fesztiválja volt tehát kisvárosunknak a
2014-es esztendőben, így nyugodtan mondhatjuk, hogy Őriszentpéter fesztiválvárossá vált. Ha ehhez még hozzá vesszük a
nagyrákosi Völgyhídi Vásárt, a magyarszombatfai Fazekas Napokat, a szalafői Rottó Kupát, vagy a magyarföldi Fatemplom
Fesztivált, akkor nyugodtan állíthatjuk, hogy az idei Őrségi Nyár
is gazdag volt programokban. (A kép a Rúzsa Magdi koncerten
készült)
K.Gy.

„Fesztiválváros”

Művelődési Ház 2014

Október második felében megtartott Természetesen Őrség ökokiállítás és vásár volt az utolsó nagyrendezvény Őriszentpéteren
a 2014-es esztendőben. A mögöttünk lévő esztendő nem szűkölködött olyan eseményekben, amelyek a régió határain is túl mutattak. Az önkormányzat az Őrségi Vásárnak, és Tökfesztiválnak

Közeledvén év végéhez engedjék meg, hogy itt az Őri Hírek
hasábjain is összefoglaljam azokat a jelentősebb rendezvényeket, programokat, melyek szervezésében, lebonyolításában intézményünk is szerepet vállalt a közösségi élet tartalmasabbá
tétele érdekében. Bátran állíthatom, hogy mozgalmas évet zárhatunk. Mindez köszönhető egy jelentős pályázati támogatásnak az
„Egészségesen Őrség” programnak is. Még most a meleg szobából is jó visszagondolni azokra a tavaszi kirándulásokra, melyek
során havi rendszerességgel fedeztük fel környékünk természeti
értékeit a Dobogó erdőtől a muravidéki Bakonaki tóig. A projekt
lehetőséget adott továbbá különféle sportprogramok, egészségügyi előadások, szűrővizsgálatok, valamint a május 23-ai Egészségnappal egybekötött gyermeknap sikeres lebonyolításához is.
Fontos feladatunknak tartjuk a hagyományőrzéshez az egyes
ünnepkörökhöz kapcsolódó rendezvények megszervezését. Év
elején idén először a falusi téli esték hangulatát megidézve tollfosztó – tökmagköpesztőt is tartottunk. A résztvevő szorgos kezek beszélgetve, adomázva terített asztal mellett töltötték el
együtt az időt. A farsangi ünnepkörhöz kapcsolódóan a helyi
egyesületekkel
közösen
jelmezversennyel
egybekötött
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mulatságot tartottunk. Húsvétra készülve kézműves vásárt, népi
iparművész vezetésével hímes tojás festést szerveztünk. A jó
hangulatú, vidám májusfaállítás és kitáncolás már a nyár közeledtét jelzi, mely a 34. Őrségi Vásár, illetve a Rend
(Református Egyházi Napok) programjaival vált gazdaggá. A
gyermekeknek idén több alkalommal szerveztünk színházi előadást, kézműves foglalkozást, illetve az őszi Országos Könyvtári Napokhoz kapcsolódóan vetélkedőt. Az iskoláskorúak pedig idén először nyári napközis tábor keretében tölthették hasznosan szabadidejüket a Művelődési Házban. 2014-ben több
kiállításnak is otthont adtunk. Tavasszal helyben gyűjtött egykor volt divatos konyhai falvédőkből rendeztünk tárlatot, majd
májusban Henics Tamást láttuk vendégül, aki egy jó hangulatú
tartalmas rendezvénnyel mutatta be Erdélyben készült fotóit.
Mindezek mellett bemutatkozott nálunk az ispánki Tarr Attila
természet fotóival, illetve a nyár folyamán az Őrségi Egyház
Megyei kincseit láthatták az érdeklődők. Az ősz kiemelt rendezvényei voltak az Őrségi Tökfesztivál, a civil összefogással

megvalósuló szüreti mulatság, valamint az intézmény oldalszárnyában kialakított konditerem megnyitója. A karácsonyi
ünnepkör hagyományos rendezvényei az idősek köszöntése, az
ádventi vásár, valamint a karácsonyi koncert mind az ünnepre
hangolódást segítették. A fenti áttekintésben felsoroltak mellett
természetesen rendszeres klubfoglalkozásaink mind lehetőséget
kínáltak a hétköznapok tartalmas eltöltésére. 2015. év küszöbén
szeretném mindannyiukat meginvitálni a jövő évben is intézményünk rendezvényire, és egyben kívánok nagyon boldog,
békés ünnepeket!
Breszkócs Csilla intézményvezető
Aktuális:
Az Őrségi Festőkör képeiből kiállítás nyílt, mely megtekinthető
január 15-ig. December 20-án szombaton 18 órától hagyományos karácsonyi koncertre kerül sor, melyen közreműködnek:
az Őrségi Baráti Kar, ifj. Tóth László zongora, Jakobovics
Nikoletta gordonka.

Festőkörösök sikere
Az Amatőr Művészeti Műhelyek és Művek elnevezéssel az
idén már másodszor rendezte meg a Nemzeti Művelődési Intézet Vas megyei Irodája a Megyei Képző-és Iparművészeti Tárlatot. A rendezvényt Vasszécsényben a művelődési házban
rendezték meg. Az eseményre a 2000-ben megalakult Őrségi
Festőkör ismét meghívást kapott. A pályázati munkákat, alkotásokat már szeptemberben el kellett juttatni a Nemzeti Művelődési Intézet megyei szervezetéhez. Összesen 41 alkotótól
érkeztek be művek, képek, hímzések, kisplasztikák, fafaragások, gyöngyfűzések. A beérkező műveket Rasperger József grafikusművész, és Tóth Csaba festőművész bírálták el. Az egyéni

nevezők közül képzőművészeti első helyezést ért el Szabó Rita
garfikusművész, Szatmári László Gábor pedig iparművészeti
kategóriában lett első. A Tóth László művésztanár által vezetett
Őrségi Festőkör képzőművészet csoportos első helyezést ért el.
A kiállítás megnyitón Rasperger József külön üdvözölte az
őrségieket, mivel nagyon kevés hozzájuk hasonló képzőművészeti csoport tevékenykedik a megyében. Köszöntötte a tárlatra
érkezőket Zsolnai Zoltán Vasszécsény polgármestere is. A
helyszínen lehetőség nyílt szakmai kérdések megvitatására a
zsűriző művészekkel. Az őrségi festőkörösök több alkotással is
részt vettek a kiállításon. Festőköri tagok: Tóth László művésztanár, festőkör vezető, Bodoncziné Kisgazda Ildikó, Királyné
Gáspár Angelika, Mihály Klaudia, Müller Károlyné, Gorza
Katalin, Kósik Bernadett, Kulcsárné Katus Erzsébet és Mihály
Gyuláné.
K.Gy.
.

Idősek napja advent idején
Idősek napja, mondhatnánk azt is, hogy a tisztelet, a szeretet
napja, amikor a munkában megfáradt szép korúakat köszöntenek az ifjabbak. Éreztetve, hogy nincsenek egyedül, mert a
szűkebb család mellett van egy nagycsalád, egy közösség, aki
figyel rájuk, segíti őket.
Erre a napra készülnek az ünnepeltek, várnak a találkozásra, de
különös odafigyeléssel készült az énekkar, a tudásuk legjavával. Készültek a táncos műsorral kedveskedő gyerekek. Fontos
fellépés ez számukra, hisz nagyszülők is ülnek a karácsonyvárást, a karácsonyi várakozást is megjelenítő asztalok mellett és
nagyon büszkék az unokákra. Őket látni az egy külön ajándék
számukra. Készült, a Művelődési Ház, ünneplőbe öltöztetve a
házat, a Vöröskereszt, az Önkormányzat. A szorgosan ügyes
kezekkel megkötött csomagok, a finom házi sütemények, az
estebéd, a polgármester úr köszöntője mind-mind a szeretetről
szólt. Számomra ez az igazi ünneplés. Jó szívvel adunk és jó
szívvel fogadjuk, amit kapunk. Köszönet érte mindenkinek, aki
bármivel hozzájárult. Remélem, hogy sikerült örömet szerezni,
igyekeztünk! Békés, Boldog, Karácsonyi Ünnepeket kívánok,
kis városunk minden lakójának, sok szeretettel!
Rimán Lászlóné alpolgármester

Karácsony közeleg…
Karácsony közeleg, a szívekben
kigyúlnak a szeretet-tüzek.
az élet sebei behegednek,
és messze távolba vesznek.
Megtisztult szívvel várjuk az Ünnepet,
lelkünket körülöleli a szeretet.
A figyelem rózsája mindenki
felé hull, és a rossz megfakul.
Karácsony közeleg, a szívekben
kigyúlnak a szeretet-tüzek
A kis Jézus már a közelben,
ott dobban mindenki szívében.
/Koczorné Horváth Viktória/
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Adventi ünnepi várakozás

Hajdan volt telek és karácsonyok emléke
A boldog gyermekkor éveiben talán még a telek is hidegebbek
voltak, de az biztos, hogy kabátkáink vékonyabbak. A közelgő
karácsony hangulata melegebbé tette a várakozás napjait. Kora
hajnali sötétben vonultunk a hajnali misékre, de frissen és boldogan. Nem kellett minket ébresztgetni, édesanyánk kíséretében, kellő áhítattal szaporáztuk lépteinket, hogy időben érkezzünk a mise kezdetére. Annak a napnak szinte varázsa volt.
Ezen a napon még talán az iskolai feleletek is jobban sikerültek. Készülődés volt a családban, az iskolában és mindenütt.
Figyelmesebbek voltunk egymással, spórolgattuk pénzecskéinket, de az igazi ajándékok a saját készítésű portékáink voltak.
Készítettük az aranyozott diókat, kedves kis díszeket és a már
használt sztaniolpapírokat fényesítgettük a házi készítésű szaloncukrok csomagolására, hogy díszes legyen. Nem ismertük a
narancsot, banánt, de nem is hiányzott, mert minden déligyümölcsnél finomabb volt az aszalt gyümölcsből készített
„karácsonyböjt” gyümölcsleves, és hozzá a mákos guba. Nem
tudom, manapság hogy van, de akkor nekünk a Jézuska hozta a

Karácsonyt köszönt a világ
Reggelre befagyott a tó,
páncél feszül a mélység fölött,
dombkaréjra ült a csönd;
a világ karácsonyt köszönt.
Szárnyra kap egy dal – angyalkák üzenik,
Énekel a karácsony,
Jézus születik.
….Karácsony csillagfényes este volt,
az égen fényes csillag bandukolt.
Nyár illatú szalma ölén,
álmodik apró égi lény.
A párás jó melegben szunnyad el,
Mária lágyan ringat, énekel. –
Üdvözlégy gyermek, igaz jel!
Angyalok súgják más leszel…
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karácsonyfát, amit már olyan nagyon vártunk. A kiscsengő
hangjára megnyílt a nagyszoba ajtaja és tágra nyílt, nagy, csodálkozó szemekkel álltuk körbe a gyönyörűen feldíszített fenyőfát. Az ágakon igazi gyertyák égtek és együtt énekeltük a
„Mennyből az angyalt”, bontottuk a csomagocskákat. Azon
azért sokat törtük a buksinkat, hogy a kulcslyukon hogyan hozta be Jézuska azt a nagy fenyőfát. Az iskolai ünnepek is kedvesek és szép emlékűek maradtak. Szorgosan készültünk, gyártottuk az ajándékcsomagokat. Nem voltak nagy dolgok, de kedvesek és az iskolai ünnepségeken, a Mikulásnak öltözött tanárnő
sorban olvasta a megajándékozottak nevét. A szépkislányok
többször is fordultak, de a bontogatáskor kisebb-nagyobb sikítások is történtek, mert a rosszfiúk a csomagba egy-egy egeret
is becsempésztek. Az otthon melegébe nem csak a fenyő és a
gyertyák illata lopózott be, de ott volt a meghitt családi hangulat, mint egy szép ünnepi varázslat és áhítat. Visszagondolva a
régi, szegényes karácsonyokra, az ünnep hangulata és egymás
iránti szeretete meghitt és bensőséges volt. Talán mindenki
nagyobb türelemmel és megértéssel volt egymás iránt. Azt kívánom az Adventi várakozástól, legyen ez így a mostani ünnepkörön is. Boldog, békés karácsonyt kívánok mindenkinek,
szeretettel:
Csillag Miklós Históriás

Öröm
Az igazi öröm csendben érkezik,
nem harsonával, dobszóval,
de meghitten, szelíden, mint gyermek,
ahogy nyújtja kezét csendesen.
A csendes öröm megérinti szívedet,
nagy adomány, hogy ezt átéled.
Megnyugvás és béke kíséri útját,
megnyitja szíved belső zárját.
Jóleső, mint pici gyermek ölelése,
mint a kedves simogató keze,
mint tejszagú baba illata,
mely egész lényedet átjárja.
Nem soká időzik, hiába is kéred,
naponta nincs benne részed,
csak ritkán lesz vendéged,
ezért nagyon becsüld meg!
/Koczorné Horváth Viktória/

Reggelre befagyott a tó,
páncél feszül a mélység fölött.
Közelebb jött a túlpart,
az Úr így épít hidat emberek között.
Fogd erősen a kezem,
bocsássunk meg mindenért!
Imádkozzunk istenhez Jézusért!
/Hesinger Katalin/
Az Őri Hírek szerkesztősége boldog, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván!
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Csodás ünnep a karácsony,
A földre eget varázsol.
Fenyőágon gyertya lángja,
Csillagot visz kis szobánkba.

Iskolánk hírei
Diákönkormányzat: 2014. szeptember 19-én újjászerveződött
iskolánk Diákönkormányzata, melynek Vass Szilvia tanárnő
lett a segítő tanára. A Diákönkormányzat elnökévé Hollósi Aladárt, 8. B osztályos tanulót, alelnökévé pedig Nyári Luca Sárát,

A Katica óvodában is így zajlik a felkészülés az ünnepre. Kigyúlnak a várakozás gyertyái, ünnepi hangulatba öltözik az
egész óvoda. Lassan, békésen, csendesen, várakozón készülünk
a legszebb decemberi ünnepekre. A készülődés első állomása
András napja, amikor a gyerekekkel közösen előkeressük, lepo-

roljuk adventi naptárainkat, adventi koszorúinkat, vagy éppen
újat készítünk. A Mikulásnak apró meglepetéssel, rajzokkal
kedveskedünk. A nagyok elkezdenek készülni a város második
gyertyagyújtására, és az SZM által rendezendő már hagyományos Mikulásbálra. Az idén december 5-én látogatott el hozzánk a Mikulás. Csoportról – csoportra járva látogatta meg
gyermekeinket, és mondta el, hogy mit látott az ablakon át kukucskálva. Ezt követően minden kisgyermek átvehette megérdemelt mikuláscsomagját, ami senki számára nem rejtegetett
virgácsot. Évek óta hagyomány, hogy ezen a napon visszalátogatnak hozzánk az iskolából az első osztályosok. Nagy örömünkre szolgál azokat vendégül látni, akik még alig hogy
„kirepültek” falaink közül. Minden évben apró, kedves kis műsorral lepik meg volt óvodás társaikat. Még ezen a napon este
kedves kis műsorral köszöntötték a nagyok a város lakóit, a
második adventi gyertya gyújtás alkalmából, ahová még a dolgozók legnagyobb meglepetésére is megérkezett a Mikulás.
December 6-án tartotta az óvodai Szülői munkaközösség hagyományos Mikulás – bálját, ahol a nagyok táncos műsora alapozta meg a báli hangulatot. A bál bevételéből támogatja a szülők közössége az intézmény karácsonyi játékvásárlását, amit
ezúton is nagyon szépen köszönünk. Az idén is sok szép ajándék kerülhet karácsonyfáink alá. Felállításra került a lelkes
apukák segítségével a karácsonyváró nagy fánk és betlehemünk
a zsibongóban. Jó látni a kicsik csillogó szemét, örömét, amikor reggel érkezvén felfedezik a „meglepetést”, és lélekben is
készülni tudunk a várva – várt ünnepre. Az idén december 17én lesz a karácsonyi ünnepségünk. Minden csoport már lázasan
készül a kis műsorral, (dalokkal, versekkel,) amit közösen tartunk a nagy fánál, majd a csoportba visszatérve várja a meglepetés óvodásainkat, bölcsiseinket. Végül szeretném megragadni
az alkalmat, hogy a Katica Óvoda – bölcsőde gyermekei, dolgozói nevében békés, boldog karácsonyi ünnepeket, és egészségben gazdag új esztendőt kívánunk!
Babosné Hajós Marietta Tünde

7. osztályos tanulót választották meg a DÖK tagjai. Az idei
tanévben számos színes és új program közül választhatnak diákjaink. Például, újdonságként szerepel munkatervünkben az
év tanulójának megválasztása, MKB Veszprém kézilabda mérkőzés megtekintése, iskolai facebook oldal működtetése. A suli
-rádió az idei tanévben is aktuális iskolai hírekről ad tájékoztatást tanulóinknak. Újdonság, hogy hétfőnként és szerdánként
zenés adással próbáljuk az iskolai életet színesebbé tenni. A
suli-rádió szerkesztéséért felelős tanulók: Hollósi Aladár, Lengyel Dömötör.
Pályaválasztási vásár: Október 17-én, pénteken vettünk részt
Szombathelyen az Oladi Művelődési Központban megrendezett
pályaválasztási vásáron,
mi nyolcadikosok, néhány
hetedikes társaságában.
Ezen a rendezvényen sok
Vas megyei középiskola és
kollégium is bemutatkozott.
Több tanárral és diákkal is
volt lehetőségünk beszélgetni és megismerkedni.
Szórólapokból nem volt hiány, és ennek köszönhetően szüleinknek is meg tudtuk mutatni, hogy hol szeretnénk a jövőben továbbtanulni. Aktívan is bepillanthattunk az iskolák életébe:
tesztek kitöltésével, ételkóstolóval, beülhettünk egy ingyen fodrászatra, körömfestésre, sminkelésre. Az előadóteremben diákok szereplésével énekes-zenés műsort, divatbemutatót tekinthettünk meg. Aki megéhezett, megszomjazott, a büfében tölthette ki a gyomrában tátongó űrt. Színesre és érdekesre sikerült a
rendezvény, és aki akart, másnap, szombaton a szüleivel is viszszatérhetett, hogy alaposabban szemügyre vegyék az esetleges
továbbtanulási lehetőségeket. Reméljük, hasznos volt mindenki
számára ez az élménydús délután!
→
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Iskolai tűzoltóraj: Az idei év iskolai újdonsága, hogy Siska
Barnabás helyi tűzoltó irányításával tűzoltó szakkör indult. A
tűzoltó raj elméleti és gyakorlati képzésben részesül. Nemrégen
a szlovén társszervezetek összefogásával különleges bemutatót
tartottak. Tűz esetén hogyan menthetők ki a gyerekek? Egy
közel 200 fős intézménynél nagyon fontos az odafigyelés és
gyakorlati tapasztalat. A szlovén tűzoltók több milliós zárt csőcsúszdáját az iskola kémiai termében szerelték fel és az iskola
előtti főútra vezetett ki. A menekülés szerencsére csak gyakorlat, nem éles helyzet volt. Kicsik, nagyok, szülők, jelenlevők
élvezték a bemutatót. Végül az iskola igazgatóhelyettese és
Zsigovits Józsefné az önkéntes tűzoltó egyesület elnöke is lecsúszott a mentési bemutatón. Köszönet a tűzoltóknak, hogy
precíz munkájuknak köszönhetően csak játék volt a gyakorlat!
Gyárlátogatáson a 8.-osok: Október 20-án az őriszentpéteri
nyolcadik osztályosok a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében Szombathelyre utaztak. Négy helyszínen
ismerkedtek a különböző szakmákkal. Az Interspar áruházban

az eladók munkáját figyelhették meg. Bepillanthattak a
"kulisszák mögé", a hatalmas raktárhelyiségekbe. A következő
helyszín az élelmiszeripari tanműhely volt, ahol a pékek és a
cukrászok munkáját követhették nyomon a diákok. Egy ott dolgozó oktató kalauzolta a társaságot és megmutatta a péksütemények készítésének folyamatát. A munkát diákok végezték
oktatók felügyeletével és segítségével.A cukrászműhely is érdekes volt, itt is a tanulók készítették a szebbnél szebb tortákat és
süteményeket. Amíg a lányok a pékségben és a cukrászműhelyben voltak, addig a fiúk az Epcos gyárat látogatták meg. Itt
megnézhették a vizsgatermet, ahol számítógépen oldottak meg
feladatokat diákok. A bemutatóteremben egy kb. tízmillió forint
értékű robotot láthattak. Majd az eligazító terem és a tanműhely következett. Végül meglátogatták a gyárat, ahol mindenkinek védőöltözetet kellett viselnie. Az utolsó helyszín a Claudius
szálló volt, ahol az idegenvezető az épület tetején mesélte el a
szálloda történetét. Ezután emeletenként haladtak lefelé a gyerekek, és betekintést nyertek a különböző apartmanokba és szobákba. A vendéglátói szak tudnivalóival is megismerkedhettek
az érdeklődők, hiszen láthatták a rendezvénytermet, az éttermet
és a konyhát is. A gyárlátogatáson nagyon jól érezték magukat
a nyolcadikosok, és rengeteg új ismerettel és tapasztalattal
érkeztek haza.
Őriszentpéter Általános Iskola

Lapunk következő száma 2015. tavaszán jelenik meg.
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Köszönet mindenért! - Őrállók Alapítvány
Közeleg az év vége, ilyenkor az ember leül és elgondolkozik.
Azokon az eseményeken, élményeken, melyek az esztendő
folyamán vagy örömöt, vagy esetleg bánatot okoztak számára.
Mi is ezt tettük. Ahogy haladunk végig a velünk történteken,
számos örömteli esemény, élmény bukkan fel, mosolygós arcok, szeretetteljes ölelések, segíteni akaró jó emberek, csillogó
szemű ifjúság. Ezekből osztunk meg olvasóinkkal párat. Februárban Wass Albert munkássága előtt tisztelegtünk egy felolvasó délutánnal, csatlakozva ahhoz az országos kezdeményezéshez, melynek keretében számos magyarországi településen
zajlott ugyanazon a napon az Országos Wass Albert felolvasás.
Áprilisban táborozó fiataljainkkal és családjukkal, valamint
segítőinkkel egy csodás napot töltöttünk el a Bárkás-tónál.
Ugyancsak tavasszal került sor Vitézlő Oskolánk egyik csapatépítő napjára is Márokföldön. Május végén nagy szeretettel

vártuk őrségi barátainkat és a hazánk minden tájáról érkező
látogatókat az Őrállók Napjára Szalafőre. Az immáron 3 napos
történelmi hagyományőrző rendezvényünk egyik fő célja, hogy
újból felélessze az Őrségben azt a fajta összetartó erőt, amely
az elmúlt századokban naggyá és erőssé tette az itt lakókat.
Mindemellett feltett szándékunk egy egymást mindenben segítő
és támogató közösség kialakítása is. A három napos programban Őrségi előadók és csoportok léptek fel, hagyományőrző
csapatok lovas és gyalogos bemutatókat tartottak, de volt rock
koncert is és még egyéb programok is színesítették a három
napot. Rengeteg őrségi lakos látogatott el hozzánk a 3 nap alatt,
számtalan vidám, boldog, elérzékenyült és mosolygós arcot
láthattunk. Mindezek alapján ismét nagyon sikeresnek mondhatjuk az Őrállók Napját és gőzerővel dolgozunk már most a
jövő évin. Nyári elfoglaltságaink nagy részét minden évben
ifjúsági táboraink teszik ki, és ez idén sem volt másképp. Az
Őrségből és tágabb hazánkból érkező közel száz fiatal három
táborban kerülhetett közelebb történelmünkhöz, hagyományainkhoz. Mindegyik táborunk egy csoda volt, hiszen amit mindenképpen meg kell említenünk, az a hatalmas szeretet, ami
körbelengte a helyet és belopta magát mindannyiunk szívébe.
Nagyon jó és mély kapcsolatot sikerült kialakítanunk segítőinkkel és a táborozó fiataljainkkal is, kiket katonai hagyományőrző és kézműves táborba, valamint az Őrségi Nemzeti Parkkal
együtt létrehozott vándortáborunkba vártunk. Az Őrálló Segítők Napja rendezvényünk köszönetképpen született mindazoknak, akik valaha is bármilyen módon segítették munkánkat.
Erre a nagyon jól sikerült találkozóra novemberben került sor
Szalafőn a kultúrházban. Az év végén ért minket a meglepetés,
hogy alapítványunk hagyományőrző és közösségépítő munkája
miatt több száz jelölt közül elnyerte a Magyar Nemzeti Vidéki
Hálózat által megalapított, az
→
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ÉV VIDÉKFEJLESZTŐ KÖZÖSSÉGE DÍJAT, melyet az országban csak négy szervezet kaphat meg, és közülük idén az
egyik díjazott mi lettünk! December 9-én Budapesten, a Vajdahunyad várban vehettük át a díjjal járó oklevelet és egy gyönyörű kézműves remeket. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani és gratulálni minden segítőnknek, és mindenkinek, aki
részt vett rendezvényeinken, hiszen ez a díj nem egy embernek,
nem egy szervezetnek, hanem egy közösségnek szól! Az őrségi
és az Őrséget szerető embereknek. Köszönjük minden segítőnknek, barátunknak, hogy eljönnek rendezvényeinkre, táborainkba, hogy önzetlenül támogatják és segítik munkánkat, és
köszönjük, hogy igazi közösségként együtt örülhetünk sikereinknek, együtt végezhetjük a feladatainkat, és együtt járhatunk
az úton, amelyet kijelölt számunkra az Úristen.! S z e r e t e t t e l
kérünk mindenkit, aki úgy érzi, hogy szívesen járulna hozzá az
Őrség és hazánk fiataljainakidősebb nemzedékének összekovácsolásához és ezzel együtt egy összetartó közösség kialakításához, csatlakozzon hozzánk bátran, hogy együtt épülhessünk és
építhessük egymást, együtt erősíthessük és tehessük egyre nagyobbá és egységesebbé az Őrséget, az őrségi emberek közösségét!
Őrállók Alapítvány

SPORTÉLET

szabbítás 94. percében kaptuk. Ebből sem lett pontszerzés. Az
őszi szezonból még hátralévő két találkozón az esélytelenek
nyugalmával léphetett pályára a gárda, mivel a tavalyi bajnok
Téglagyár, valamint a megyei első osztályból visszalépő Magyarszecsőd voltak az ellenfelek. Meglepetést sajnos nem sikerült okozni, ezekről a találkozókról csak annyit, hogy a két öszszecsapáson 10 gólt kapott a csapat. 15 mérkőzés, két győzelem és 13 vereség az őszi mérleg, ez a 15. helyre elég a 16 csapatos mezőnyben. Kevés gólt, mindössze 16-ot sikerült lőni,
amely a Vasalja után a második legkevesebb a csoportban.
Sajnos a kapott gólok tekintetében is másodikak vagyunk, csak
az Ivánc jár ebben előttünk, és hogy a sor teljes legyen, a gólkülönbségünk is a második legrosszabb. A gólokon heten osztoznak, a házi gólkirály Baján Róbert 5 találattal. Az előző bajnokság 10. helyéhez és 19 pontjához képest gyenge őszi szezont tudhat maga mögött a csapat. A tavasszal ezen változtatni kell! Semmivel sem szerepelt jobban az utánpótlás gárda,
hiszen nekik is csupán két győzelemre futotta a szezonban.
Sajnos a többszöri létszámhiányos kiállás miatt a pontjaikból
már levontak egyet. Ugyanúgy az utolsó előtti helyen állnak,
mint a felnőttek. A kevéske pozitívum az, hogy a tavalyi ősszel
nem, most viszont szereztek pontot. A hosszú téli szünet legfontosabb feladata a sorok rendezése kell hogy legyen. K.Gy.

A helyzet változatlan

Iskolai sport

Nem sokat, mondhatnánk azt is, hogy semmit sem változott a
helyzet a labdarúgócsapatunk eredményességét illetően október óta. Lapunk ezelőtti őszi számában arról számoltunk be,
hogy régen látott gyenge rajtot produkált a gárda. Akkor kilenc
forduló volt az együttes mögött, egy győzelemmel, 7 vereséggel és egy elmaradt mérkőzéssel. Hét találkozóra került sor
azután az őszi szezon végéig, amelyeken ismét csak egy győzelmet sikerült begyűjteni. Pedig a 10. játéknapon a Szarvaskend
elleni hazai mérkőzésen úgy tűnt, hogy szebb lesz a folytatás.
Igaz, a meccs vége minimális különbségű vereség lett, ám a
játékban és főleg a lelkesedésben voltak olyan jelek, amelyek
biztatóbb jövőt sejtettek. Kellet is az önbizalom, hiszen a következő mérkőzésen, az októberi ünnepi hosszú hétvégén, a
Bajánsenye elleni örökrangadóra került sor, amelyet még az 5.
fordulóból kellett elhalasztani. Itt sem játszott alárendelt szerepet a csapat. Kétszer is sikerült szépíteni, és ezzel visszajönni
a meccsbe, ám a vége mégis 5-2 arányú vereség lett. Pedig itt
talán még lett volna esély a pontszerzésre, mivel az idén a
szomszédváriaknak sem megy valami fényesen. A következő
hétvégén aztán már tényleg bizakodhattak a szurkolók, hiszen
a közvetlen rivális, és az ősszel igencsak gyengélkedő Vasalja
vendége volt a gárda. Sajnos itt sem sikerült a talpra állás. Sőt
az 5-0-ás vereség mellé még két kiállítás is társult, amely tovább növelte a gondokat. Ezekkel az előjelekkel fogadtuk a
másik régi riválist, a Viszákot a 12. fordulóban. Az ellenfelünk,
ismerve a gondjainkat, kissé elbizakodott volt. Ennek is, no
meg tartalékos együttesünk őszi legjobb játékának és a lelkesedésnek köszönhetően, tíz vesztesen megvívott csata után
végre ismét sikerült nyerni. Utoljára az első fordulóban nyert a
csapat. Némi önbizalommal felvértezve a következő hétvégén
ismét egy verhető ellenféllel kellett megmérkőzni. A
csörötneki vendégszereplést sikerre éhes várakozás előzte
meg, mivel az ellenfél az idén nem remekel. Nem is volt alaptalan a dolog, hiszen egy hajszálon múlt a pontszerzés. A vereséget jelentő találatot az utolsó utáni pillanatokban, a hosz-

Duatlon diákolimpia: Ebben a tanévben is részt vettünk a
duatlon diákolimpia küzdelmein. A duatlon futásból és kerékpározásból tevődik össze, úgy, hogy az első futótáv teljesítése
után kerékpározás következik, majd ismét futás. 6 tanulóval
indultunk a megyei versenyen, amit szeptember 26-án rendeztek Körmenden. Diákjaink olyan jól szerepeltek, hogy mindannyian tovább jutottak az országos döntőre, amit BalatonlelleRádpusztán rendeztek október 11-én. Az országos döntőn 80100 versenyző indult kategóriánként, versenyzőink szereplése
kiváló volt. Eredmények: Kevy Ferenc I.kcs (megyei 2./
országos 11.), Albert Anna II.kcs (megyei 1./országos 10.),
Doszpoth Piroska III.kcs (megyei 3./országos 17.), Tamaskó
Richárd III.kcs (megyei 6./országos 55.), Albert Virág IV.kcs
(megyei 2./országos 9.), Iván Levente IV.kcs (megyei 1./
országos 41.)
Kézilabda: A söjtöri Deák Ferenc Általános Iskola minden
évben meghívja iskolánk leány csapatát egy kézilabda tornára.
Ebben az évben november 16-án került erre sor négy csapat
részvételével. Zalaszentgrót, Lenti, Őriszentpéter, és a helyi
Söjtör körmérkőzés formájában döntötte el a helyezéseket. Az
első meccsen sajnos alulmaradtunk Lenti csapatával szemben.
A második mérkőzésen azonban már mindenki belejött a játékba és fergeteges győzelmet arattunk Zalaszentgrót ellen. Félóra
pihenőidő után következett az utolsó játék a helyiek ellen. A
hatalmas söjtöri szurkoló tábor ellenére nehéz, küzdelmes mérkőzéssel sikerült megverni őket. Így a dobogó második fokára
állhatott a csapat. Lenti iskolája vitte el a Deák kupát, megérdemelten, mert kapus szinten, mezőny játékban is kimagaslót
nyújtottak. Az eredményhirdetés után megvendégeltek szendviccsel és teával. Jól éreztük magunkat és örültünk a második
helyezésnek. A csapat tagjai: Balogh Felícia, Zsiga Réka, Nyári
Luca, Ozsváth Júlia, Kolompár Virgínia, Marton Dézi., Albert
Virág, Laczó Éva, Róka Viktória, Tornay Nóra.)
Őri Hírek
Őriszentpéteren élők lapja Megjelenik : negyedévente Kiadja: Őriszentpéter Város
Önkormányzata Szerkesztőség: Kálmán György, Őr Zoltán, Őr Péter, Kemencei Ilona,
Cím: Őriszentpéter,Városszer 106. Tel: 94/548-050 Nyomdai munkák: VASPRINT Kft.
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Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új
évet kívánunk minden kedves vásárlónknak!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új
évet kívánunk minden kedves vásárlónknak!

Őriszentpéter

Hársfa Fogadó
Őriszentpéter

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk minden kedves
vendégünknek!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk minden kedves
vendégünknek!

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag boldog új esztendőt kívánunk!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog
új évet kívánunk minden kedves

Őriszentpéter Város Önkormányzata

vendégünknek!

„A szeretet soha el nem múlik.”
/1. Kor. 13.8/

TRI-PORTA KFT.
Boldog, békés karácsonyi ünnepeket és

Az Őrállók Alapítvány
Istentől megáldott, békés,
boldog ünnepet kíván!

eredményekben gazdag új esztendőt kívánunk
Minden kedves ügyfelünknek!

„Őrt állni múltunk felett a jövőnkért”

