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Az előző évek gyakorlatához hasonlóan a jól bevált dramatur-

gia szerint került megrendezésre az Őrség Vásár. Az idei már a 

37. volt. Őr Zoltán polgármester a vásári programfüzetben írt 

köszöntőjében meg is említette: „Sokakban már nem csak évek, 

hanem évtizedek emlékei torlódnak össze az eseményre gondol-

va. Kulturális programokra, koncertekre, utcabálokra emléke-

zünk vissza, no meg a rengeteg különleges és szebbnél-szebb 

vásárfiára. Baráti találkozások, nagy 

beszélgetések, vásári hangulatok felsej-

lő emlékfoszlányai lengik be kellemes 

érzésekkel, pozitív benyomásokkal a 

gondolatainkat. És újra várjuk – ha 

nem is feltétlenül valljuk be még önma-

gunk előtt sem - az Őrség egyik legna-

gyobb ünnepét. Találgatni kezdjük, 

kikkel találkozhatunk újra a régi bará-

tok közül, akiket messze sodort tőlünk a 

szél; megint zuhog-e az eső, vagy tik-

kasztó hőség vár-e ránk és vajon mik 

lesznek az idei esztendő újdonságai és 

különlegességei a programkínálatban” 

Nos programokban nem volt hiány. A 

kapornaki találkozón - amely hagyomá-

nyosan az Őrség Vásár nem hivatalos 

megnyitója – a kenyér és a perec süté-

sének kérdését járták körbe. Minden 

eddiginél több település csatlakozott 

helyi és tájegységi értékeket felvonulta-

tó kiállítással az idei vásárhoz.  Baján-

senyén a település egyháztörténetét bemutató gyűjteményt le-

hetett megtekinteni. Szőcén Balaskó Árpád és Szkladányi An-

namária művész házaspár alkotásaiból nyílt tárlat. Felsőjános-

fán „Sajnos szemembe sütött a nap” címmel Tóth Jenő amatőr 

fotográfus természetfotóiból összeállított kiállítást láthatták. 

Hegyhátszentjakabon a Vadása tó víziszínpadán zenés est, rock 

koncert és tűzijáték volt. Őrimagyarósdon a helyi Sportegyesü-

Pozitívak a visszajelzések az idei vásárról 
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let 25. éves jubileumi ünnepségét is ekkor tartották. A rendez-

vényt az Őrimagyarósd – Őrség Csapata labdarúgó mérkőzés 

színesítette. A vásár hivatalos megnyitóján Őr Zoltán polgár-

mester köszöntötte a vendégeket: - Az a fajta kedves vendég a 

legritkább, akinek ez az első Őrségi Vására – mondta 

bevezetésűl, arra célozva, hogy ez már 37.  Felidézte még a 

régi vásárnyitó utcabálok hangulatát, beszélt a Vásár Kupa né-

ven megrendezett fociról, vagy éppen arról, amikor a Szent 

Korona másolata láthatták a vásárra érkezők. A város elöljárója 

örömtelinek nevezte, hogy mára a kézművesek ismét többen 

vannak a vásárban, mint a kereskedők. Ez köszönhető azoknak 

a reform intézkedéseknek, amelyeket évekkel ezelőtt kezdtek 

el, és mára beértek. A forgatagot az idén is színesítik a helyi 

termelői piac résztvevői, akik több mint húsz standon kínálják 

helyben termelt portékáikat. – Ez a vásár nem csupán az adás-

vételről szól, hanem annál több, a találkozások helye és ideje – 

fogalmazott V. Németh Zsolt államtitkár, a térség országgyűlé-

si képviselője. A politikus nem először nyitotta meg már az 

Őrségi Vásárt, régi jó ismerősként tér ide vissza szinte minden 

évben. Az államtitkár Szent Iván napjához kötődő szokásokról, 

Szent Iván-éji praktikákról beszélt még ünnepi köszöntőjében, 

majd a „szabad a vásár” kifejezés magyarázatával nyitotta meg 

a rendezvényt. Az Őrség történelmi örökségét és természeti 

kincseit bemutató kiállítás nyílt a megnyitót követően a műve-

lődési házban. Az elmúlt két esztendőben két sikeres értéktáras 

pályázatnak az összegzése ez a tárlat. Fotók, installációk, leírá-

sok és enteriőrök mutatják be azokat a régiós értékeket, ame-

lyek az értéktárba kerültek. A kiállítást dr. Markovics Tibor, a 

nemzeti park igazgatója nyitotta meg. – A természeti értékek 

mellett az épített kulturális értékek megőrzése is az Őrségi 

Nemzeti Park Igazgatóságának a feladata – mondta, majd „új 

őröknek” nevezte magukat a dolguk és a feladatuk kapcsán. A 

vásár első napját a hőség, másodikat pedig a vihar és az eső 

tette emlékezetessé. Úgy tűnik, hogy már ez is hagyomány lesz. 

Szerencsére a szabadtéri színpad kínálta programokat le tudták 

bonyolítani. Három nagyszerű koncertet is volt. Nagy Feró és a 

Beatrice, a Soulwave és a Margaret Island együttesek léptek 

fel. Bár utóbbi kettőt az eső megzavarta, teltházasok voltak. A 

vasárnapi vihar sok vásározót korai sátor bontásra késztetett, 

ennek ellenére az idén sem csalódtak azok, akik az Őrségi Vá-

sárt választották ezen a hétvégén. Őr Zoltán polgármester két 

nappal a vásárt követően így értékelt. - A visszajelzések egyér-

telműen alátámasztják, hogy az idei Őrségi Vásár rendkívül 

gazdag programkínálattal és értékes tartalommal megtöltött 

esemény volt. Sok őrségi település rendezvénnyel, kiállítások-

kal csatlakozott a vásárhoz, ezeken a helyi értékek bemutatásán 

volt a hangsúly. Az őriszentpéteri művelődési házban megren-

dezett, és a helyi értékeket bemutató kiállításon csúcsosodott ki 

ez az értékpiramis. Itt került ugyanis bemutatásra a korábbi 

kutatások színe-java, az Őrség történelmi és kulturális értékei, 

valamint természeti kincsei. A kiállítást látogatók visszajelzései 

pozitívok voltak, és sokan érdeklődtek, hogy mi lesz az itt be-

mutatott anyag sorsa. Eddig évente összeállítottunk egy-egy 

kiváló kiállítási anyagot, majd egy év múlva küzdöttünk azért, 

hogy ennek egyes részeit újra reprodukáljuk. Gondolkodunk 

azon, hogy a jövőben ezeket az értékes anyagokat megőrizzük 

és állandó bemutatásukra meg kell találnunk a megoldást. Az 

Őrségi Vásár egyéb programelemei is sikert arattak. Üde szín-

foltja volt és sokakat érdekelt a hőség ellenére is a régi autók 

motorok és mezőgazdasági haszonjárművek bemutatója. Jól 

sikerült és teltházas volt mind a három koncert is. Telitalálat-

nak bizonyult az előadók kiválasztása. Nagy Feró és a 

Beatricse szinte minden korosztálynak bejött, akárcsak a vasár-

napi Soulwave és Margaret Island együttesek. Pedig ezen a 

napon az időjárás ismét befolyásoló tényező volt, hiszen a Mar-

garet Island előadását már esernyő alatt nézték végig a rajon-

gók. Mint mindig, most is éke volt még a vásárnak a kézműve-

sek utcája, ahol azokkal a kézműves termékekkel találkozhatott 

a vásárba látogató, ami tulajdonképpen a lényege az Őrségi 

Vásárnak. Megmaradtunk a letisztult formáknál a rendezvény 

jellegét illetően. Az elmúlt évek reformjain keresztül jutottunk 

el idáig, tisztelettel adózva a Nagy Elődöknek, a régi Vásár-

szervezőknek. Fontos az is, hogy megtartsunk és bővítsünk 

minden olyan programelemet, amely növeli a rendezvény érté-

két és a résztvevők elégedettségét – összegzett a polgármester.  

Az ötödik éve 

működő helyi 

termelői piac 

népszerűsége 

töretlen. A 

nyári hónapok-

ban a helybéli-

ek mellett a 

turisták is szí-

vesen látogat-

ják. Ezért az 

árusok az önkormányzattal történt egyeztetés után úgy döntöt-

tek, hogy akárcsak a korábbi években, a nyári hónapokban, 

júliusban és augusztusban, a szombati nap mellett szerdánként 

is kínálják portékáikat. A következő két hónapban szerdán-

ként délután, 16 és 19 óra között is látogatható lesz a helyi 

termelői piac. 

Termelői piac nyári nyitvatartás 
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Közösségi megoldásokat keresett a klímaváltozás problémájára 

az Éghajlatvédelmi Szövetség, amely 2017-ben immár negyed-

szer hirdette meg KlímaSztár programját. A zsűri egyhangú 

döntésével a díjat 5 pályázó - Egyházasfalu, Kunsziget, Őri-

szentpéter, Szekszárd települések és Wekerletelep közössége – 

nyerte el, akik a Soproni Egyetem Ligneum látogatóközpontjá-

ban vették át díjaikat 2017. június 27-én. 

Lajtmann Csaba, az Éghajlatvédelmi Szövetség elnöke foglalta 

össze a KlímaSztár 2017 programot: - A szakminisztérium 

Zöld Forrásának támogatása idén negyedik alkalommal tette 

lehetővé a felhívás meghirdetését. Az évek folyamán nem vál-

tozott az alapcél, mely egybeesik az Éghajlatvédelmi Szövetség 

egyik alapvetésével, melyben arra igyekszik rámutatni, hogy a 

helyi folyamatoknak, fejlesztéseknek fontos és megkerülhetet-

len szerepe van az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. A díja-

zott öt település és közösség - Egyházasfalu, Kunsziget, Őri-

szentpéter, Szekszárd települések és Wekerletelep közössége - 

egyaránt olyan követhető mintát állít más települések elé, me-

lyek valódi helyi megoldások a változás folyamatában, legyen 

szó az alkalmazkodásról és-vagy a szén-dioxid kibocsátásának 

a csökkentésről. 

A pályamunkákat 5 fős zsűri bírálta el, a munkában közremű-

ködött a támogató Földművelésügyi Minisztérium, az NFM 

Klímapolitikai Főosztályának képviselője, két fő a 2015-ben 

díjazott közösségek részéről és Laki György kajárpéci polgár-

mester, az Éghajlatvédelmi Szövetség alelnöke.  A zsűri nevé-

ben az értékelést Rózsahegyi Péter mutatta be, aki a 2015-ben 

díjazott Rákosligetet képviselte a zsűriben: 

- Idén is több szempontot vettünk figyelembe a pályaművek 

értékelésénél és a döntésünket egyetértésben hoztuk meg. A 

díjazott pályázatok mindegyikére jellemző, hogy a helyi társa-

dalmi részvétel nemcsak egy megvalósult fejlesztés kötelezően 

megvalósítandó eleme. A települési közösségi megoldásokban 

a helyben lakók nemcsak passzív élvezői a megvalósult fejlesz-

téseknek, hanem azokban maguk is aktívan részt vettek. A 

mostani pályázatok többsége arra is jó példát ad, hogy szeré-

nyebb finanszírozással is lehetnek életképesek a helyi adottsá-

gokat jól felhasználó, innovatív kezdeményezések, ha valóban 

az érintett közösségek együttműködésében hajtják végre. 

Zárásként Lajtmann Csaba elmondta, hasonlóan a korábbi fel-

hívások díjazottaihoz az öt települést 2017-ban nevezik az 

Climate Star európai felhívására, és bíznak benne, hogy a ko-

rábbi évekhez hasonlóan egy vagy két pályázó az európai díjat 

is elnyeri 2018-ban. 

- Mi a „Természetesen, Őrség – Természetesen Őriszentpéter” 

címmel és egyben vezérgondolattal nyújtottuk be pályázatun-

kat, amelyben a 2000-es évek elejétől mutattuk be azokat a 

fejlesztéseinket, programjainkat, amelyek jelentősen hozzájá-

rultak az éghajlatvédelem (környezetvédelem) ügyéhez. Ebben 

természetesen kiemelt szerep jutott épületeink energetikai kor-

szerűsítése és a napelemes beruházás mellett a helyi termelői 

piac működésének, a Szentpéteri Esték közösségépítő kezde-

ményezésnek éppen úgy, mint a térség nagyrendezvényeinek, 

közösségi programjainknak és természetesen az ökoturisztikai 

fejlesztéseinknek. A téma szempontjából mégis a legfontosabb 

– amit az előadásban is fontosnak tartottam kiemelni -  az a 

konkrét programok mögött meghúzódó elköteleződés, amely a 

következőkből fakad. Egyrészt Őriszentpéter az ezeréves múlt-

tal, erős történelmi attitűddel és nagyon komoly természeti ér-

tékekkel rendelkező Őrség központi, városi rangú települése. A 

térség különleges flórával és faunával bír. Az erdősültség mér-

téke jelenleg is meghaladja a 63%-ot. Őseink harmóniában 

éltek e tájjal és nekik köszönhető, hogy megmaradt az utókor-

nak szinte eredeti formájában.  Ez ránk – kései utódokra – is 

komoly – de egyáltalán nem terhes – erkölcsi kötelezettségeket 

ró. Másrészt a megújuló energiák hasznosítása, az energia fel-

használás racionalizálása olyan egyértelmű anyagi előnyökkel 

is párosul, amelyet egy kis- és forrásokban nem bővelkedő ön-

kormányzat egyszerűen nem hagyhat figyelmen kívül – foglalta 

össze a programot és a motivációkat Őr Zoltán polgármester. 

  

 Éghajlatvédelmi Szövetség sajtóközleménye/Őri Hírek 

Elfogadták a zárszámadást 

A város képviselő testülete tárgyalta a 2016-os évi költségvetési 

beszámolót. A település bevételi főösszege az elmúlt esztendő-

ben 422.565 ezer forint volt, a kiadási oldal pedig 374.960 ezer 

forintot tett ki. A helyi adóbevételeknél és az átengedett adónál 

minimális csökkenés tapasztalható. Ez részben köszönhető an-

nak, hogy a nagyobb adózók december hónapban kevesebb 

pénzt töltöttek fel. A magánszemélyek kommunális adóját teljes 

egészében működésre fordították és az idegenforgalmi adó, 

valamint az iparűzési adó is erre nyújtott fedezetet. A bevételek 

az elvárásoknak megfelelően alakultak, a kiadási oldal a fel-

használást tükrözi. A dologi kiadásoknál jelentkező megtakarí-

tást nem a költségvetési alul tervezésből adódott. A pályázati 

értékelések elhúzódása miatt pénzügyileg nyugodt volt az el-

múlt esztendő, ám ez nem biztos, hogy jó is, állapította meg a 

testület, majd elfogadták az elmúlt év pénzügyi beszámolóját.   

Elszámoltak a civilek  

A civil szervezetek csak abban az esetben pályázhatnak önkor-

mányzati támogatásra, ha a korábbi támogatásaikról elszámol-

tak. Az idei évben is ez volt a feltétel, ezért a testület tárgyalta 

a civilek 2016. évi elszámolásait. Nyolc civil szervezet kapott 

pénzt az elmúlt esztendőben 6.145.000,-Ft értékben. Ez az ösz-

szeg a település költségvetésének közel 1,5 %-a. Ezzel a megye 

városainak rangsorában a középmezőnyben helyezkedünk el. 

Van ahol többet tudnak adni a civileknek, ám vannak olyan 

helyek is, ahol lakosságarányosan lényegesen kevesebb összeg 

jut. A támogatási összegből a legnagyobb szelet a sportegyesü-

KlímaSztár 2017-díj Őriszentpéternek 

Házunk tája  
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 letnek jutott. Az általuk felhasznált közel 3,7 millió forint az 

összes támogatás 60 %-a. Utánuk a polgárőrök és az önkéntes 

tűzoltók következnek. Előbbiek 800 ezer, míg utóbbiak 675 ezer 

forintról számoltak el. 540 ezer forintot kapott tavaly az Őri-

szentpéterért Egyesület, 200 ezret az Őri Alapítvány. Jutott tá-

mogatás még az Őrállók Alapítványának, 50 ezer, és az Őrségi 

Kerékpáros és Természetbarát Egyesületnek, 30 ezer forint ér-

tékben. Az önkormányzat ezen kívül támogatta még a Magyar 

Természetvédők Szövetségét 150 ezer forinttal abból az apropó-

ból, hogy nálunk rendezték meg tavaly a Zöld Civil Országos 

Találkozót. Az egyesületek elszámoltak, a képviselőtestület ezt 

elfogadta. Voltak olyan szervezetek, amelyek csak kizárólag a 

számlaösszesítőkre fókuszáltak, ám örömteli, hogy egyre többen 

részletes szakmai és pénzügyi beszámolót tettek le az asztalra.  

Elszámolásukkal a civilek jogosultak a 2017-es támogatásokra. 

Tanyagondnoki rendelet 

Az önkormányzat 2005. július 1. óta működteti a falugondnoki 

szolgáltatás utódját a tanyagondnoki szolgáltatást. A jogszabá-

lyi változások és a szolgálat működtetésének tapasztalatai alap-

ján új rendelet megalkotása vált szükségessé. A rendelet célja, 

hogy tanyagondnoki szolgáltatás útján biztosítsa Őriszentpéter 

külterületén (egyéb belterületén) életvitelszerűen tartózkodók 

életfeltételeinek javulását, segítse elő a közszolgáltatásokhoz 

való hozzájutást és a szociális alapellátások kiépítését, a telepü-

lés szolgáltatási funkcióinak bővítését, valósuljon meg a közös-

ségfejlesztés, valamint a jobb életminőség elérése. A rendelet 

talán legfontosabb része arról szól, hogy a tanyagondnoknak 

elsősorban az alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási feladato-

kat kell ellátnia. A további kötelező feladatokat úgy kell elvégez-

nie, hogy ne ütközzön az alapellátáshoz kapcsolódó feladatellá-

tással. A nem kötelező szolgáltatások csak akkor láthatók el, ha 

a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztetik.  

Szabály a piacról 

Településünknek 2012. óta van helyi termelői piaca. A jogsza-

bály szerint a helyi termelői piac olyan piac, ahol a kistermelő a 

piac fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 km-es körzeté-

ben működő gazdaságából származó mezőgazdasági-, illetve 

élelmiszeripari termékét értékesíti. Itt csak a kereskedelmi tör-

vényben meghatározott termékek értékesíthetők. Az őriszentpé-

teri termelői piac működése igazi sikertörténetnek számít már a 

kezdetektől fogva. Ma már harmincnál is több termelő kínálja 

portékáit. A helyi ellátás javítása mellett igazi turista látványos-

sággá nőtte ki magát. Nyaranta a szombati nyitva tartás mellett 

szerdánként is látogatható a piac. Talán ezért is kaptak kedvet a 

helyi kézművesek ahhoz, hogy ilyen alkalmakkor ők is árulja-

nak. Nekik jelölt ki helyet az önkormányzat a termelői piac 

szomszédságában, mert a törvény úgy rendelkezik, hogy egy 

helyen együtt nem árulhatnak. A helyi termelői piac házirendjét 

is megalkották.  

További milliók érkeznek 

Újabb sikeres pályázatokról tájékoztatta a képviselőtestületet 

Őr Zoltán polgármester. A már ismert megyei TOP-os projektek 

után további milliók érkeznek a városba. Sikeres lett a csapadék 

vízelvezetésére benyújtott támogatási kérelmük is. A támogatás 

nagyságrendje 100 millió forint. Településünkön az elkészített 

tanulmány szerint a csapadékvíz elvezetés végleges megoldásá-

ra 400 milliós támogatásra lenne szükség, ám ennyire pályázni 

esélytelen. Természetes a mostani összegnek, legyen az bárm-

ennyi is jó helye lesz. A fejlesztésből Baksaszer, Alszer és Ko-

vácsszer egy részének a problémáit oldanák meg. A polgármes-

ter beszámolt még a sikeres Ausztria – Magyarország és az 

Szlovénia – Magyarország Interreges pályázatokról. Előbbiben 

a 24 Város Szövetsége program második fele kezdődik, utóbbi-

ban pedig lehetőség nyílik a város parkerdejének a rehabilitáci-

ójára. A parkerdő egykoron kedvelt szabadidős helye volt a 

helybélieknek és a turistáknak egyaránt, ám idők folyamán le-

amortizálódott. Bár már többször szerepelt pályázati tervben a 

felújítása, eddig nem sikerült. A mostani támogatásból történel-

mi szabadidő parkká történő átalakítása válik lehetővé.                                

K.Gy. 

Elindították az önkormányzati konyha felújítására és az óvoda 

bővítésére vonatkozó meghívásos közbeszerzési eljárást. Ha 

minden rendben megy, akkor július közepén átadásra kerülhet a 

munkaterület és megkezdődhet a kivitelezés. A konyhafelújítás 

keretében építési beruházás és eszközbeszerzés valósul meg. Az 

óvodai projekt során tornaszobával és a szabadidős programok-

nak helyet biztosító közösségi térrel bővül az intézmény, meg-

újul a játszóudvar és a kerítést is újjáépítik. A két projekt – mi-

vel az önkormányzati konyha az óvoda épületében van – műsza-

kilag együtt kezelendő, így a közbeszerzési pályázaton is egy-

ben indítják. A két fejlesztés összesen több mint 50 millióba 

kerül. A konyha felújítási projekt nem tartalmazza a szociális 

helységek kialakítását, azt az önkormányzat saját erőből oldja 

meg. Öt cégnek küldték el a közbeszerzési felhívást, a jelentke-

zők közül választják ki a kivitelezőt. A felhívásban a jó teljesíté-

si garancia is szerepel a nettó érték 5 százalékáig.              

Nagyszerűen sikerült az idei városi gyermeknap. Ezt nemcsak a 

látogatók számának nagysága, hanem a programkínálat és a 

rendezvény hangulata is bizonyítja. Az eseményt már évek óta 

az Őriszentpéterért Egyesület koordinálásával a civil szerveze-

tek rendezik meg. A gyerekek részére ugrálóvárat, óriáscsúszdát 

rendeltek, kivonultak a szírénázásra alkalmas autók, a rendőrök, 

a tűzoltók és a mentősök. Volt sütés, főzés, vendéglátás. Nem 

maradhatott el az ilyenkor szokásos haj-és arcfestés és csillám-

tetoválás sem. Egyik másik lurkóra rá sem lehetett ismerni. A 

Indulnak a projektek az óvodában 

Gyereknap Őriszentpéteren 



VI. évfolyam 3. szám  5 

 

Őri Hírek 

nagy melegben jól esett az ajándék jégkrém, az üdítők és nagy 

keletje volt az anyukák által sütött friss lángosnak is. Bábelő-

adás színesítette a programot, és a jó hangulathoz a remek idő-

járás mellett talán az is hozzájárult egy kicsit, hogy a futballpá-

lyán időközben focicsapatunk diadalt aratott a Szarvaskend 

felett. A nap zárásaként, akik hazafelé tartottak, szemtanúi le-

hettek a májusfa kidöntésének is.      kgy. 

Az Őrségi Vásár előtt megszaporodtak a teendők a városban. A 

munkaerőhiánnyal küzdő városgazdálkodásnak csak a legfon-

tosabb teendők elvégzésére volt kapacitása. Az önkormányzat 

megoldást keresett arra, hogy a legfontosabb feladatok, mint 

például a játszótéri játékok és a Zala felett átívelő gyalogoshi-

dak festése, el legyenek végezve. Őr Zoltán polgármester egy 

új városgazdálkodási modellt vázolt fel, érzékeltetve azokat a 

problémákat, hogy a jelenlegi munkaerőhiánnyal küzdő köz-

foglalkoztatási rendszerben nem tudnak hatékony válaszokat 

adni a kihívásokra. Ennyi emberrel nem lehet mindenhol ott 

lenni, a temetők környékén, a közterületeken, a központban, az 

intézményeknél, a rendezvényekre készülve. Ekkor jött az ötlet, 

hogy a civil szervezetek bevonásával lehet orvosolni ezeket a 

problémákat. Őriszentpéter önkormányzata saját költségvetés-

ének a terhére komoly civil szervezeti támogatást biztosít. Ezt a 

támogatási rendszert egy kicsit átalakítva a városgazdálkodási 

feladatokat civil szervezeti támogatással, közösségben gondol-

kodva megfelelő ösztönzőkkel hatékonyan el lehet végezni. 

Ezzel tulajdonképpen visszatérnek a gyökerekhez, hiszen már 

2007-ben civil szervezeti összefogással fákat, dísznövényeket, 

virágokat ültettek a város közterületein. Az elképzelés az volt, 

hogy a civil szervezetek egy-egy városrészért felelősek. Már 

ekkor bevonták a civileket a város építésébe, szépítésébe. Ezt a 

régi modellt megfelelő ösztönzőkkel ellátva megoldhatók a 

felmerülő városgazdálkodási gondok. Az önkéntes tűzoltók 

voltak az első fecskék, akik most csatlakoztak a kezdeménye-

zéshez. A vásár előtti napokban az ő munkájuknak köszönhető-

en lefestésre kerültek a játszótéri játékok, megújultak a gyalog-

hidak. Siska Barnabás tűzoltó parancsnok és csapata lelkiisme-

retes és remek munkát végzett, amelynek eredménye látható.  

Közgyűlést tartott az Őrség Határok Nélkül LEADER Egyesü-

let. A napirenden szerepelt az egyesület 2016-os évi tevékeny-

ségéről szóló beszámoló megtárgyalása, a 2017.-évi költségve-

tés elfogadása, a módosított helyi fejlesztési stratégia és a 

LEADER pályázati felhívásokról szóló beszámoló. Az egyesü-

let 2016. év eleje óta a két fejlesztési időszak közti átmeneti 

időszakban 2 főállású dolgozóval látta el a feladatait. Igyekez-

tek gazdaságosan és takarékosan működni, a rendelkezésre 

bocsájtott és elérhető forrásokból tartalékot képezni. Az egye-

sület 2017-es költségvetését 15.834 ezer bevételi és kiadási 

összeggel hagyták jóvá. Az egyesület helyi termék és szolgálta-

tás fejlesztésre, térségi turisztikai attrakció fejlesztésre és az 

„Élhető Vidékért” célterületekre hirdetett meg pályázati lehető-

ségeket. A helyi termékek fejlesztésére és a turisztikai attrakci-

ókra 85-85 milliós a forráskeret, míg az „Élhető Vidékre” közel 

152 milliót fordítanak.  

A reformáció 500. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen 

emléktáblával emlékezett meg az evangélikusok a gyülekezet-

ben szolgált lelkészekről. Őriszentpéteren 85 éve, 1932-ben 

alakították meg az evangélikus gyülekezetet. Baráth Pál, Sár-

kány Tibor, Szikszay Zoltán és Molnár Jenő evangélikus lelké-

szek neve szerepel az emléktáblán. Az ünnepi alkalmon részt 

vett Sárkány Tibor fia, valamint Molnár Jenő felesége, akiket 

Kollerné Loós Zsuzsanna lelkész köszöntött. Az emléktáblát 

Bajor Imre presbiter leplezte le, ünnepi köszöntőt Varga Ottó 

katolikus esperes mondott. Köszöntőjében az esperes egyebek 

közt arról is beszélt, hogy személyes jó barátság fűzte Molnár 

Jenő lelkészhez, aki rendkívül fontosnak tartotta az ökumenét, 

a felekezeteken felüli hitet. Az évfordulós rendezvénysorozat 

az őrségi protestáns egyházak presbitereinek és lelkészeinek 

közös istentiszteletével folytatódott Bajánsenyén. A napot 

gyermek és felnőtt programok színesítették. A jótékonysági 

futóversenyen a mentősök számára gyűjtöttek támogatást. A 

nap csattanós zárása a nemescsói evangélikus gyülekezet fiatal 

színjátszóinak fergeteges előadása volt.                                                                                                        

Őri Hírek 

Őriszentpéteren élők lapja megjelenik : kéthavonta  

Kiadja: Őriszentpéter Város Önkormányzata 

Szerkesztőség:  Kálmán György, Őr Zoltán, Őr Péter  

Fotó: Kemencei Ilona  

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

Nyomdai munkák: VASPRINT Kft. 

Segítettek a tűzoltók 

LEADER közgyűlés 

Emléktábla avatás 
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Újabb és nem akármilyen állomásához érkezett a Szentpéteri 

esték rendezvénysorozat. A két évvel ezelőtt útjára indított ese-

mény ismét rekordot döntött. Népszerűsége már időről-időre 

nőtt, de még a szervezők sem számítottak arra, hogy a téli túrát 

részvételben és hangulatban felül lehet múlni. Pedig így tör-

tént! Az esemény lebonyolítói még a télen megígérték a szeri 

csapatoknak, hogy tavasszal, vagy a nyár elején még egy túra 

lesz, a nagy érdeklődésre való tekintettel. Június elején erre 

került sor. A szokásos hét csapat nevezett, és a túrára való moz-

gósítás igencsak jól sikerült. A hatfős versenyző gárdákat mint-

egy 120 ember kísérte el, és szurkolt nekik a feladatok végre-

hajtásakor. A kirándulók a művelődési háztól indultak, az isko-

la és a kovácsszeri városrész elhagyása után az egyik kedvenc 

erdei pihenőhely, a Bárkás tavi kemping volt a célállomás. Hat 

állomáson kellett feladatokat teljesíteni. Volt KRESZ-totó, 

kosárra dobás, íjászat, légpuskalövészet, rókavadászat és ismét 

bigéztek. A séta közben is meg kellett dolgoztatni az agyakat, 

induláskor egy iskolatörténeti totót vettek át a résztvevők, ame-

lyet beérkezéskor kellett leadni. A remek időjárás csak javított 

az amúgy is jó hangulaton. Míg télen a Baksaszeriek teljes si-

kerét hozta a vetélkedés, most a Városszeriek készültek fel a 

legjobban. A Futrinka utca névre hallgató csapatuk mindent 

vitt. Ők lettek az elsők az akadályversenyben, nekik sikerült a 

legtöbb embert mozgósítani a túrázásra, és nekik volt a legkrea-

tívabb a menetlevelük. A második helyet most a Baksaszeriek 

Stu-Dinka névre keresztelt gárdája, a harmadik helyet pedig az 

alsó Égésszeriek Nap utca nevet viselő csapata szerezte meg. 

Az első helyezettnek a vándorserleget a Rábavidék hetilap 

ajánlotta fel, a csapatok díjazásáról, és a vendéglátásról most is 

az az önkormányzat gondoskodott. A három fős szakács gárda 

– Farkas Miklós, Pintér László, Siska Elek – remekbeszabott 

marhagulyással várta a mintegy 4,5 kilométeres túra résztvevő-

it, a desszert pedig rétes volt. A vacsorát és az esti tábortüzet 

követően a bátrabbak, és azok, akik még nem fáradtak el kellő-

képpen, gyalogosan tértek haza, a többieket gépkocsikkal szál-

lították vissza a városba.                                                  kgy.  

A nagyszerűen sikerült Bárkás-tavi túra tükrén keresztül érté-

kelték az önkormányzati képviselők a Szentpéteri Esték ren-

dezvénysorozat tapasztalatait legutóbbi testületi ülésükön. A 

két évvel ezelőtt útjára indított rendezvénysorozat népszerűsége 

töretlen, azon egyre több őriszentpéteri vesz részt, legutóbbin 

minden eddiginél többen voltak. Megállapítást nyert, hogy a 

túrával egybekötött ügyességi versenyek népszerűsége a na-

gyobb. Talán azért van így, mert ilyenkor a csapatok szurkolói 

is aktív részesei lehetnek az eseményeknek. Ezért aztán ezt a 

vonalat kívánják erősíteni a szervezők.  A nyáron – az egyéb 

más programok sűrűsége miatt – egy hagyományos ügyességi 

versenyt terveznek, és a másik nyári „estét” őszre halasztanák, 

amely ismét egy túra lenne. Vizsgálták annak a lehetőségét is, 

hogy a jövőben évszakonként lenne egy rendezvény. Ősszel és 

tavasszal túra, télen „agytorna”, nyáron pedig ügyességi játé-

kok. Az idén már akár ki is lehet próbálni ezt a modellt. A nyá-

ri Szentpéteri Esték időpontjáról is döntöttek, arra augusztus 11

-én pénteken kerül sor. A részletekről a csapatokat értesítik.                    

      K.Gy.  

Minden jó, ha jó a vége – szoktuk mondani egy-egy kiválóan 

sikerült esemény, program után. A mondás tökéletes összegzé-

se lehet az idei Virágzás Napjai rendezvénysorozatnak is, ahol 

fergeteges koncerttel fejeződtek be a programok pünkösd hét-

főn. Hagyomány már, hogy a Zala Szimfonikus Zenekar fellép 

a „virágzáson”. Ezt a program elemet teljes egészében a város 

önkormányzata finanszírozza, és még vendégül is látják a zene-

kar tagjait. Korábban a nyitó koncert volt az övék, pár éve 

azonban fordult a trend, ők zárják a fesztivált. A szervezők 

eleinte féltették őket, mondván a négynapos eseményre távo-

labbról érkezők ezen a napon már hazaindulnak, a helybéliek-

kel pedig nem telik meg a hangversenynek helyet adó őriszent-

péteri művelődési ház. Nem így lett, akik láttuk a telt házat 

megállapíthattuk, hogy a helybéliek mellett maradtak messziről 

jött vendégek is jócskán, és igencsak jólérezték magukat. Ez 

jellemezte egyébként a fesztivál egészét, a látogatók az idén is 

remekül érezték magukat. Tehették, hiszen a Virágzás Napjait 

létrehozó koncepció az évek során alapvetően nem változott. A 

programok az első nap délutánján most is kiállítások megnyitá-

sával kezdődtek. Ignác Meden szlovén képzőművész képeit, P. 

Kézdi Anna fotóit, Jókai Lóránt rajzait és Székács Judit foltvar-

ró alkotásait bemutató tárlatok adták az alapját a következő 

A Bárkás tóhoz túráztunk 

Folytatódnak a Szentpéteri Esték 

Minden jó, ha jó a vége 
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négy napnak. Herczku Ágnes Pár ének című Bartók estje indí-

totta útnak a különböző műfajú művészeti produkciók sorát. 

Szombaton, vasárnap és még hétfőn is egymást követték a szín-

házi előadások, koncertek, beszélgetések. Ismét teret adtak a 

fiatal tehetségek bemutatkozásának, ahogyan a gyerekek is jól 

szórakozhattak a részükre szervezett játszóházakban. Bartókot 

is megidézték az idei virágzáskor. A Hagyományok Háza és a 

Magyar Állami Népi Együttes közös produkcióját láthatta a 

közönség, azt a műsort, amely tavaly ősszel a Zeneakadémián 

aratott nagy sikert. Apa és fia, Kelemen Barnabás és Gáspár is 

felléptek ebben a műsorban. Ők a komolyzenét, míg Pál István 

Szalonna és bandája a népzenét képviselték a Bartók kivirág-

zott fái című előadásban, amelyet Kelemen László a Hagyomá-

nyok Háza főigazgatója szerkesztett. A fesztivál központja 

most is a Malom Látogatóközpont volt, ahol a rendező Őri Ala-

pítvány munkatársai minden lehetséges szolgáltatással segítet-

ték a vendégeket. Az idei Virágzás Napjai fesztivál egy újabb 

„emberi találkozó volt a művészetek fényénél”.  

I. számú háziorvosi körzet 

II. számú háziorvosi körzet 

Mindkét körzetben rendel: Kökönyeiné Dr. Benczúr Barbara 

Elérhetőségek: 06-94/548-008 (3-as gomb) 

Kökönyeiné Dr. Benczúr Barbara06-30/478-7316 

Györkéné Zelles Eszter asszisztens: 06-30/368-6784 

Tájékoztatjuk az őriszentpéteri lakosokat, hogy őriszentpé-

teri rendelési időben függetlenül az I—II körzetbe való tar-

tozástól bármikor látogathatják a háziorvosukat.  

Az új rendelési idő 2017. július 17-től lép életbe! 

Az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatja a 

lakosságot és partnerségi egyeztetésben résztvevő szereplőket, 

hogy megkezdte Településképi arculati kézikönyvének, Tele-

pülésképi rendeletének megalkotását és Helyi építési szabály-

zatának módosítását. A munkát a jelenlegi jogszabályi keretek 

szerint 2017. október 1-ig kell elvégezni. A Településképi arcu-

lati kézikönyv, Településképi rendelet megalkotásához és Helyi 

építési szabályzat módosításához a lakosság és a partnerek 8 

napon belül írásos észrevételt tehetnek levélben a Polgármes-

ternek címezve, vagy elektronikus úton a jegyzo-

@oriszentpeter.hu címre. 

Településképi arculati kézikönyv: 

A Településképi arculati kézikönyv építészeti szemléletformáló 

célt szolgál, valamint a településképi rendelet megalapozásához 

készül, ezért ezt az Önkormányzat határozattal fogadja, el ami 

az építtetőkre kötelezettségeket nem ró. Betartása az önkéntes 

jogkövetés szerint történhet. A Településképi arculati kézi-

könyv könnyen értelmezhető és egyértelmű ajánlásokat kell 

adjon az érintett terület építészeti struktúrájának megőrzésére 

és alakítására. A Településképi arculati kézikönyv megalkotása 

során szükség van a lakosság és a partnerségi egyeztetésben 

résztvevők aktivitására. Jelezzék, hogy mire büszkék lakóhely-

ükön, mit tartanának meg az épített és a természeti környezet-

ből az eljövendő nemzedékek számára. 

Településképi rendelet: 

A Településképi arculati kézikönyv a Településképi rendelet 

megalapozására szolgál. A Településképi rendelet rendeletként 

a beruházókra, építtetőkre is szabályokat ír elő. A Településké-

pi rendeletben a településkép-védelem  összes eleme egy ön-

kormányzati rendeletbe kerül, különös tekintettel a helyileg 

védett területek és helyileg védett építmények vonatkozásában. 

Helyi építési szabályzat: 

A Helyi építési szabályzatok településképről szóló rendelkezé-

sei 2017. október 1-vel hatályukat vesztik, ezért a HÉSZ módo-

sításáról is gondoskodni kell ezen idő alatt. Ezeket a Helyi épí-

tési szabályzatból törölni kell és amennyiben továbbra is szük-

séges, akkor a Településképi rendeletben kell szerepeltetni. A 

Településképi arculati kézikönyv és a Településképi rendelet 

elkészítésével, valamint a Helyi építési szabályzattal összefüg-

gő feladatokat a települési és térségi főépítészeknek kell koor-

dinálni. Ez nem azt jelenti, hogy a Főépítésznek kell elkészíteni 

ezeket, de a településeknek főépítésszel kell rendelkezni leg-

alább ezen idő alatt. A fentiekből is érzékelhető, hogy a követ-

kező három hónap nagy munkát követel több szinten is. Szük-

ség van a lakosság és a partnerségi egyeztetésben résztvevők 
konstruktív részvételére is. 

tájékoztatások: - településképi arculati kézikönyv minta: 
http://www.kormany.hu/download/f/5a/f0000/
magyarszephely_tak.pdf 

- útmutató a településképi arculati kézikönyv elkészítéséhez: 
http://www.kormanyhivatal.hu/download/9/b1/63000/
TAK_%C3%9Atmutat%C3%B3.pdf  

- a Vas Megyei Kormányhivatal oldalán több segédlet is letölt-
hető:   http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/
telepulesfejlesztesi-koncepcio/tak-es-helyi-telepuleskepi-
rendelet 

Rendelési idő változás 

Előzetes tájékoztatás 

Hétfő: 10:30-tól 11:30-ig Őriszentpéter 

Kedd: 12:30-tól 13:30-ig Őriszentpéter 

Szerda:         7:00-től 8:00-ig Vérvétel Őriszent-

péter 

Csütörtök: 10:30-tól 11:30-ig       Őriszentpéter 

Hétfő: 7:30-tól 10:30-ig Őriszentpéter 

Kedd: 13.30-tól 16:30-ig        Őriszentpéter 

Szerda: 7:00-tól 8:00-ig Vérvétel Őri-
szentpéter 

        7:30-tól 11:30-ig Őriszentpéter 

Csütörtök:      7:30-tól 10:30-ig Őriszentpéter 

Péntek: 7:30-tól 11:30-ig Őriszentpéter 

mailto:jegyzo@oriszentpeter.hu
mailto:jegyzo@oriszentpeter.hu
http://www.kormany.hu/download/f/5a/f0000/magyarszephely_tak.pdf
http://www.kormany.hu/download/f/5a/f0000/magyarszephely_tak.pdf
http://www.kormanyhivatal.hu/download/9/b1/63000/TAK_%C3%9Atmutat%C3%B3.pdf
http://www.kormanyhivatal.hu/download/9/b1/63000/TAK_%C3%9Atmutat%C3%B3.pdf
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/telepulesfejlesztesi-koncepcio/tak-es-helyi-telepuleskepi-rendelet
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/telepulesfejlesztesi-koncepcio/tak-es-helyi-telepuleskepi-rendelet
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/telepulesfejlesztesi-koncepcio/tak-es-helyi-telepuleskepi-rendelet
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A helyi rendőrség elkészítette a 2016-os évről szóló jelentését, 

amely az illetékességi területükön a települések közbiztonságá-

nak helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről 

és az azzal kapcsolatos feladatokról szól. A rendőrőrs a Kör-

mendi Rendőrkapitányság munkatervében meghatározott fel-

adatok szerint végzi dolgát. A szervezeti struktúrája és létszá-

ma nem változott, az állománytábla száz százalékosan feltöl-

tött. A kis létszám ellenére az őrs állománya megfelelt a folya-

matosan változó bűnügyi, közrendvédelmi és határrendészeti 

helyzet támasztotta feladatok ellátásának. Az ismertté vált bűn-

cselekményeket és a felderítési eredményességet értékelve 

megállapítható, hogy a működési területükön a közbiztonság 

stabil, súlyos, a közvéleményt jelentősen negatívan befolyásoló 

esemény nem történt. Az elmúlt évben 75 bűncselekmény vált 

ismertté. Ezek strukturális megoszlása az előző évihez hasonló. 

A rendőrök kiemelt figyelmet fordítottak a rendezvények bizto-

sítására. A kapott információkat elemezve és értékelve megfe-

lelő rendőri erőt biztosítottak az eseménymentes lebonyolításra. 

A kis létszám és a folyamatos vezénylések ellenére a szolgálat-

szervezés folyamatosságával, a bűnügyi, közrendvédelmi fel-

adatok végrehajtásával és az eseményekre történő gyors reagá-

lással alapvetően sikerült fenntartani az Őrség szilárd közbiz-

tonsági helyzetét. Végrehajtották az „Illegális migrációval kap-

csolatos rendőri jelenlét” programban meghatározott feladato-

kat. Folyamatosan tartották a kapcsolatot az önkormányzatok-

kal, a polgármesterekkel és a civil szervezetekkel. A Körmendi 

Rendőrkapitányság működési területén idegenforgalmi szem-

pontból jelentős terület az Őrség, amelyet egyre többen válasz-

tanak úticélúl. A megszervezett és végrehajtott ellenőrzéseknek 

köszönhetően az idegenforgalomhoz kapcsolódóan továbbra 

sem volt kiemelt bűncselekmény. Az őrségi nagyrendezvények 

biztosítása közmegelégedésre, esemény nélkül megtörtént. Ez 

pedig nem kis feladat, hiszen a helyben élő lakosság tízszeresét 

meghaladó vendég érkezik akár az Őrségi Vásár, akár a Tök-

fesztivál idején. A 2017-es esztendő fő feladata a bűncselekmé-

nyek számának további csökkentése. A rendőrőrs jelenlegi lét-

számmal képes megbirkózni a feladatokkal. Városunk képvise-

lő testülete a rendőrségi beszámolót elfogadta.     k.gy. 

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságán fejeződött be az a há-

rom állomásból álló sorozat, amelyen a génmegőrzési stratégiát 

vitatták meg. A fórum keretében a génmegőrzéssel foglalkozó 

szervezetek, háttérintézmények, felsőoktatási intézmények, 

illetve civil szervezetek számára mutatták be a stratégiai doku-

mentumot. V. Németh Zsolt környezetügyért felelős államtitkár 

nemzeti kincsnek nevezte az őshonos növényeket és állatokat. 

A természet „karbantartói” lehetnek, van szerepük az ökoturiz-

musban és hungarikumokat is felfedezhetünk közöttük. A gén-

megőrzésben az állami szerepvállalás megkérdőjelezhetetlen, 

mivel az őshonos állati és növényi gének nemzeti kincsek és a 

nemzeti identitás részei. A nemzeti vidékfejlesztési stratégia 

része a génmegőrzési stratégia amelynek az egyeztetésén az 

elmúlt félévben több mint hetven szervezet vett részt. A prog-

ram rövid-, közép-és hosszútávú célokat fogalmaz meg. Mező-

szentgyörgyi Dávid kiemelt génmegőrzési feladatokért felelős 

miniszteri biztos a génmegőrzést a megyében és azon belül az 

Őrségben jól működőnek minősítette.  

Az Őrség csapata 

A történet az elmúlt év nyarán kezdődött. Akkor ünnepelte a 

Bajánsenyei Sportegyesület megalakulásának 70. évfordulóját. 

Az ünnepi rendezvénysorozat tervezésekor merült fel az az 

ötlet, hogy az esemény egyik programja Bajánsenye – Őrség 

válogatott labdarúgó mérkőzés legyen. A találkozó létrejött és 

sikeres volt. A házigazdák örültek, hogy egy erős ellenféllel 

kellett megküzdeniük, a válogatottba behívott labdarúgók meg-

tiszteltetésnek vették, hogy a rendezvényen a régiót képviselhe-

tik. Ekkor fogalmazódott meg a gondolat, hogy ezt akár folytat-

ni is lehetne. Az Őrimagyarósdi Sportegyesület az idén ünne-

pelte megalakulásának 25. évfordulóját. Az évfordulós rendez-

vényt 2017. június 24-én, szombaton tartották. A sportegyesü-

let vezetése kérte, hogy ez alkalomból az Őrség válogatottja 

játsszon egy mérkőzést az Őrimagyarósd ellen. A válogatottat 

ismét összeállították és eleget tettek a meghívásnak. A mérkő-

zést az Őrség Csapata nyerte, amelyben kizárólag amatőr baj-

nokságokban szereplő őrségi futballisták szerepelnek. Felme-

rült a gondolat, hogy az együttes számára felszerelést kellene 

vásárolni, hogy megjelenésükben méltók legyenek az Őrség 

névhez. A csapat körül tevékenykedő aktivisták támogatókat 

kerestek. Szerencsére az őrségi települések önkormányzatai 

közül sokan fontosnak és támogathatónak tartották az ötletet. 

Az önkormányzatok mellett őriszentpéteri vállalkozókat és 

civil szervezeteket is sikerült megnyerni a célnak, így szinte 

egy hét leforgása alatt rendelkezésre állt az az összeg, amelyből 

a felszerelést megvásárolták. A mezek elejére „Az Őrség Csa-

pata” felírás került.  A megvásárolt felszerelést az Őriszentpé-

teri Közös Önkormányzati Hivatalban tárolják, azt bárki elkér-

heti, ha valamilyen sportversenyen az Őrséget reprezentálja. Az 

Őrség csapata legközelebb a nagyrákosi Völgyhídi Vásáron lép 

pályára.   A csapat támogatói: Őriszentpéter város, Bajánsenye, 

Hegyhátszentjakab, Ispánk, Ivánc, Kercaszomor, Kisrákos, 

Őrimagyarósd, Pankasz, Szalafő és Viszák községek önkor-

mányzatai, Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal, Pol-

gárőr Egyesület Őriszentpéter, Őriszentpéterért Egyesület, 

Bognár Étterem – Bognár László egyéni vállalkozó, Pitvar 

Presszó – Németh Miklós egyéni vállalkozó.                                                                                                             

                                                                                                        

Fórum a génmegőrzésről 

Bűnügyi jelentés 

Őri Sport 
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Bíztató bajnoki szereplés 

Az elmúlt évek legjobb eredményét érte el labdarúgó csapatunk 

a június 11-én befejeződött 2016/2017-es bajnokságban. Nyolc 

évvel ezelőtt a megyei másodosztályú labdarúgó bajnokság 

körmendi csoportjának bajnoka az Őriszentpéter volt. Akkor 

főleg szakmai okok – utánpótlás csapatok hiánya – valamint 

pénzügyi nehézségek miatt a magasabb osztályba lépés szóba 

sem kerülhetett. Egy év elteltével a csapat a 9., a 2011/2012-es 

pontvadászat végén a 12. helyen végzett. Ezután egy biztató év 

jött, amelynek végén a 7. helyen állt a gárda. Sajnos innen nem 

felfelé, hanem zuhanórepülésben lefelé vezetett az út. A követ-

kező három bajnoki esztendő végén a csapat a 14., 13., és a 11. 

helyet foglalta el a tabellán. Ezek után sikertörténetnek számít a 

mostani 4. helyezés. Főleg annak tükrében, hogy 12 csapatos 

bajnokságban három körös lebonyolítási rendszerben született. 

Az első 11 mérkőzést követően 20 pontot szerzett a csapat és 

ezzel az 5. helyen állt. A második körben 19 pontot sikerült 

gyűjteni, és egy hellyel hátrébb kerültünk. Ekkor rúgtuk viszont 

a legtöbb gólt, szám szerint 52-t. Ezt a Rábahídvég elleni 17-0-

s eredménynek is köszönhető, ami a bajnokságban a legna-

gyobb különbségű győzelem volt. Legjobban a harmadik fordu-

ló sikerült, 23 pontot szereztünk, ismét sok gólt rúgtunk (45) és 

csak 9-et kaptunk. A 33 mérkőzésből 19-et megnyertünk, 5 

döntetlent játszottunk, és 9 alkalommal hagytuk el vesztesen a 

pályát. 62 pontot gyűjtöttünk, amellyel a 4. helyet sikerült meg-

szerezni. A dobogóról csupán a kevesebb győzelmünk miatt 

szorultunk le, a Rábatótfalunak is 62 pontja lett. 125 gólt rúg-

tunk és mindössze 39-et kaptunk, ami messze a legkevesebb a 

csoportban. Nem járunk messze az igazságtól, ha azt állítjuk, 

hogy a siker részben a kevés kapott gólnak köszönhető. A csa-

patban már a csatársorban megkezdődött a védekezés, a közép-

pályás sorunk pedig az egyik legjobb volt a bajnokságban, 

mind az előre játék, mind pedig a támadás szűrés tekintetében. 

Így a védelemre és a kapusra nem nehezedett akkora teher. A 

19 győztes mérkőzésen 13-szor még gólt sem kaptunk és volt 

egy 0-0-ás döntetlenünk is. A 9 vereségünkből hétszer csak egy 

góllal kaptunk ki, és két gólnál nagyobb különbséggel senki 

sem vert meg bennünket. Ilyen mutatója csak a bajnok Kör-

mend VSE-nek van. A 125 lőtt gólunkon 17-en osztoztak. A 

házi gólkirály címen ketten osztoztak, Sály Károy és Szép Bar-

nabás egyaránt 17-17 alkalommal voltak eredményesek. Őket 

Kovács Roland követi 14 találattal, Pozsgai Norbert 13 gólig 

jutott. Amikor háromszor találkozik egy gárda a bajnokságban 

az ellenfeleivel, nem elhanyagolható szempont, hogy miként 

kerül ki a páros összecsapásokból. A kötelezőket az utolsó há-

rom helyezett elleni győzelmeket, hozta csapatunk. Ivánc, 

Rábahídvég és Csákánydoroszló ellen megszereztük mind a 27 

pontot. Remek a mérlegünk a Körmendi Téglagyár és a Ma-

gyarszecsőd ellen. Mindkét csapattal szemben veretlenek ma-

radtunk, és 7-7 pontot vettünk el tőlük a három mérkőzésen. Ez 

a 2. helyen végző körmendeiekkel szemben bravúr, mivel a 

csoportban egyedüliként csak mi voltunk képesek erre. Ráadá-

sul úgy, hogy kétszer ők voltak a pályaválasztók. Pozitív a mér-

legünk még a Szarvaskend ellen, akiket kétszer is sikerült le-

győzni. Szomszédvári csapatok ellen már nem ment olyan jól. 

Egy-egy győzelem, döntetlen és vereség került a tarsolyba a 

Bajánsenye és a Viszák ellen. Itt talán csak az vigasztalhat ben-

nünket, hogy mindkét csapathoz kétszer kellett idegenbe men-

nünk. A viszákiak úgy vettek el tőlünk 5 pontot, hogy csupán 1 

gólt rúgtak, és hatot kaptak, míg a bajánsenyeiek kilencszer 

vették be kapunkat, amire nyolccal válaszoltunk. A Bajánse-

nyétől kapott 9 gól a legtöbb, amit egy csapat a rúgni tudott 

nekünk a bajnokság során. Sajnos a Rábatótfalu és a Szakony-

falu ellen negatív lett a mérlegünk, egy győzelem és két vere-

ség. Főleg utóbbi csapat ellen elhullajtott pontok hiányoznak 

nagyon, mivel a szakonyiak nem voltak éppen veretesek ebben 

a pontvadászatban. A bajnok Körmend VSE ellen egy döntet-

lenre futotta, ám mindkét vereségünk minimális különbségű 

volt. A bajnokság során a legjobb sorozatunk a hajrában volt, 

amikor öt mérkőzést nyertünk meg úgy, hogy még csak gólt 

sem kaptunk. Az idei siker a csapat érdeme, azé a csapaté, ame-

lyet Németh Imre edző irányított. A pro licencel rendelkező 

szakember munkájának köszönhetően jutottunk el idáig és in-

dultunk el remélhetőleg egy úton, amely végén megvalósul a 

kitűzött cél. Az egyesület a korábbi évekhez képest lényegesen 

több támogatást kapott az önkormányzattól. Ennek köszönhető-

en zavartalanul működhetett, ami szintén záloga volt az elért 

eredményeknek. Sajnos utánpótlás területén csupán annyi elő-

relépés történt, hogy nem voltak létszámhiányos mérkőzéseink. 

A bajnokság során az első csapatban 22 játékos jutott szóhoz.  

Ötödik alkalommal rendezte meg sportegyesületünk az Őrség 

Kupa elnevezésű utánpótlástornát amelyen a körzet Bozsik 

programban szereplő U-13-as és U-11-es csapatai vettek részt. 

A 13 éveséknél öt, a 11 éveseknél hat csapat nevezett. A tornán 

végül teljes körmendi siker született, mivel mindkét korosztály-

ban a Kék Sünik Körmend csapatai lettek a győztesek. Az első 

mérkőzéseket még esőben kezdték az idősebbek. Az öt csapat 

körmérkőzéses formában döntötte el a helyezések sorsát. Szín-

vonalas és szoros mérkőzéseket játszottak a gyerekek, amit az 

is bizonyít, hogy három kilenc pontos csapat végzett az élen, 

köztük a gólkülönbség döntött. Egyetlen góllal lőttek többet a 

Kék Sünik, ezzel övék lett az aranyérem a 2. Csákánydoroszló 

és a 3. Szentgotthárd előtt. Csapatunk a 4. helyet szerezte meg, 

az 5. Rábatótfalu lett. A gólkirály a szentgotthárdi Gáspár Ger-

gő lett, legjobb játékosnak Pandur Marcellt (Csákánydoroszló), 

a legjobb kapusnak pedig Németh Áront (Szentgotthárd) vá-

lasztották. Mire a fiatalabbak a pályára léptek, az időjárás is a 

szebbik arcát mutatta, kisütött a nap. A 11 évesek két csoport-

ban játszottak körmérkőzéseket, majd az helyosztókra, az elő-

döntőkre és a döntőre került sor. Ebben a korosztályban is a 

körmendi Kék Sünik végeztek az élen, a 2. a Szentgotthárd lett, 

3. helyet pedig az őriszentpéteriek szerezték meg. Itt sem adták 

olcsón a helyezéseket, a döntő és a harmadik helyért folytatott 

találkozó is büntető rúgásokkal dőlt el. A Rábatótfalu csapata a 

4., a Csákánydoroszló az 5., a Pankasz pedig a 6. helyen vég-

zett. A gólkirály Mesics Leiner Félix (Szentgotthárd), a legjobb 

játékos Kulcsár Márton (Őriszentpéter), a legjobb kapus pedig 

Rédecsi Milán (Kék Sünik) lettek. Akárcsak a korábbi években, 

az eredményhirdetést követően a rendezők vendégül látták a 

csapatokat és a szakmai stábokat.     K.Gy.                                                                                                                  

Lapunk következő száma szeptember hónapban jelenik meg. 

Utánpótlás tornát rendeztünk 
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Végzős diákjaink 

Felső sortól balról jobbra: Vörös Bence,Pivonka Lajos,Marton Noé,Subosíts Pongrác,Simon Dávid, Király Barna-

bás, Farkas Miklós, Kercsmár Rómeó,Fazekas Dávid,Szalay Áron, Babaics Ábel, Középső sor: Horváth 

Denton,Berke Bence,Nagy Dániel,Kenéz Boldizsár,Ozsváth Mózes,Kulcsár Márk,Horváth Zoltán, Cseh Dániel,Cseke 

Martin, Lendvai Kevin, Alsó sor: Horváth Virág, Kapornaky Melitta, Harcz Szófia, Andrékó Sári, Zsiga Réka, Szép-

né László Valéria osztályfőnök, Tóth Elizabet,Tornay Nóra, Róka Viktória, Horváth Anna, Fejes Laura,                           

                           SPORTTÁBOR PÁLKÖVE 2017. 
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