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Őrségi Vásár a gasztronómia jegyében

Június utolsó hétvégéjén 38. alkalommal került
megrendezésre az Őrségi Vásár. Az esemény három napján több mint tizezer ember fordult meg
Őriszentpéteren és a régióban. Régóta megszokott
az a koreográfia, hogy a vásár első eseménye a
Kapornaki Találkozó. A szlovéniai kisközség helytörténeti és néprajzi gyűjteményének helyt adó
tájháznál a nyitónapon, pénteken találkoznak az
Őrség szerelmesei, hogy egy téma köré szervezett
szakmai előadással és kulturális műsorral – ha nem
is hivatalosan – de megnyissák a rendezvényt.
Megszokott már, hogy a szlovén szervezők remek
érzékkel választanak az őrségi térségre jellemző
autentikus témákat. Az idén ez a pálinka volt. Ezen
a napon még számos településen voltak rendezvények. Pankaszon Boda Jánosné és Molnár Tünde
nemez munkáiból nyílt kiállítás, Felsőjánosfán
pedig esküvői fotókból nyílt tárlat. Bajánsenyén a
régi gyermekjátékokat és használati tárgyakat bemutató kiállításnak volt nagy sikere. Hegyhátszentjakabon a Szeparé Őrségi Művészeti Szalon
vendége Szalóki Ági Liszt Ferenc díjas énekes
volt. A vásár hivatalom megnyitóját Őriszentpéter
központjában tartották. A vendégeket Őr Zoltán
polgármester köszöntötte. Elmondta, igazán büszkék lehetünk rá, hogy a rendezvény méreteinek
erős növekedése ellenére sikerült megőrizni a Vásár állandó értékeit a közel 40 év alatt. Az ünnepélyes vásár nyitásra az
Folytatás a 2. oldalon >>
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idén a rendezők Szijártó Lászlót a Vas Megyei Közgyűlés Te- volt. Forma, mert két vízzel teli vödröt takart ivópoharakkal,
rületei, Tervezési-és Területfejlesztési Bizottságának az elnökét fogalom, mert a víz az életet jelképezte. A képviselő hozzáértőkérték fel, aki elmondta, hogy az elmúlt években szinte minden en mutatta be azokat a gasztronómiai hagyományokat, amelyek
évszázadokon át meghatározták az őrségi emberek étkezési
szokásait. Hozzáértően mozgott a málék, rétesek, dödöllék,
tökmagolajos étkek, szezonális és szárított gyümölcsök, pálinkák és egyéb ételek világában. Az igényesen összeállított kiállításon több olyan régi eszköz, tárgy is fellelhető, amelyet a mai
fiatalok nagy érdeklődéssel figyeltek. Szeptemberig lesz látható
ez a tárlat, ám a vásár rendezői bíznak abban, hogy előbb utóbb
állandó helyet tudnak keresni a mostani és a korábbi anyagoknak is, így nyújtva átfogó képet az őrségi régióról. Bár hűvös
volt, az időjárás mégis kedvezett a vásárnak. A vasárnap délutáni ki csapadék csupán megijesztette, de el nem űzte a vásári
forgatagot. A szabadtéri színpadon mindkét napon találhattak
szórakozási lehetőséget a vendégek. A negyedik ikszhez közevásáron részt vett és vásárfiával tért haza. A művelődési házban
az őrségi gasztronómiát bemutató kiállítás nyílt. A tárlat szervezői minden részletre kiterjedő hitelességgel mutatják be a
parasztkonyhát. A helyi családoktól gyűjtött tárgyak közt fellelhetünk kemencét, teknőt, terménytároló edényeket, a sütés és
főzés eszközeit, mérleget, kávédarálót, míves borosüveget,
szódás faládát és szőtteseket. A gerendán gyógynövények szá-

lítő Őrségi Vásárról az idén elmondhattuk, hogy tartalmában és
lendületében még mindig inkább fiatal, mint középkorú.

Hírek
Sokan voltak kíváncsiak Détár Enikő színművésznő előadói
estjére Őriszentpéteren. A népszerű színésznő Dell’ Amico
radnak, a sarokban a tisztálkodás eszközei is megtalálhatók és Rómeo társaságában lépett fel a művelődési házban. Műsorukmég az egérfogó sem hiányzik. A gasztronómiai bemutatót V. ban Máté Péter és Cserháti Zsuzsa dalait elevenítették fel és
Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője nyitotta meg. felcsendült még több musical és filmbetét dal is.
A képviselő otthonosan érezte magát, kötődése a falusi világhoz, a régi tárgyakhoz, a kultikus eszközökhöz egész beszédjé- Megtartották a hagyományos gyermeknapot Őriszentpéteren.
ben nyomon követhető volt. Személyes élményeit osztotta meg Az elmúlt évekhez hasonlóan most is a focipálya melletti terüa hallgatósággal. Kihangsúlyozta a családi tűzhely, vagy éppen let, és a játszótér adott helyt a gyermeknapi rendezvénynek. Az
a közös étkezések fontosságát. Szó esett olyan, mára eltűnt eseményt az Őriszentpéterért Egyesület koordinálta, a város
konyhai tárgyakról, mint a vizes pad, amely forma és fogalom önkormányzatának segítségével. Számtalan játék várta a gyerekeket. Volt óriás csúszda, élőcsocsó, gladiátor pálya, arc és
hajfestés, lufibohóc és számos más dolog. Kézműves foglalkozások, bábszínház és tűzoltó-, mentő-, és rendőrautó bemutató
színesítette a programot. A gyerekeket megvendégelték, majd
pedig a tini discóban szórakozhattak. Szerencsére az időjárás
ezen a napon kedvezett a szabadtéri programoknak.
Sikeresen mutatkozott be a bajánsenyei Kerkabarka
Színjátszócsoport és az őriszentpéteri Tritikálé Társulat az elmúlt hétvégén Őriszentpéteren a művelődési házban. A kisvárosban megtartott tavaszi színházi esték előadássorozat utolsó
állomása volt a két amatőr csapat fellépése, amelyre sokan voltak kíváncsiak.

Lapunk következő száma szeptember hónapban jelenik
meg.
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Házunk tája - Önkormányzati hírek
Munkagépeket vásárolnak. A Vidékfejlesztési Program pályázati felhívást tett közzé „Külterületi helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezeléséhez, állapot javításához, karbantartásához szükséges erő – és munkagépek beszerzése címmel.
Az őriszentpéteri önkormányzat a nagyrákosiakkal konzorciumban sikeresen pályázott a felhívás második célterületére, az
önkormányzati utak kezelésére és karbantartására, és közel 17
millió forintot nyert. Egy traktor, valamint árokásó adapter,
vonólap és rézsűzúzó kerülnek beszerzésre az őriszentpéteri
önkormányzat részéről. A pályázat támogatási intenzitása 90 %
-os. A pályázatban támogatási előleg igénylésére van lehetőség.
Erről és a beszerzendő munkagépekről döntöttek legutóbbi
testületi ülésükön a képviselők
Ingyenes-e a közműcsatlakozás. A képviselő testület az ingyenes közműcsatlakozással kapcsolatos kérdésekkel is foglalkozott. A kormány a családok, valamint a kis- és közepes vállalkozások terheinek további csökkentése érdekében 2017 július 1jétől díjmentessé tette a közműcsatlakozásokat, mérsékelte,
vagy teljesen ingyenessé tette az ide kapcsolódó eljárási díjakat. Ezzel kapcsolatban felmerülő anomáliákra keresték a választ a képviselők. A szennyvíz és gázközmű esetében a korábban kiépített csatlakozókra és idomokra csak akkor köt rá a
szolgáltató, ha az igénylő hozza az önkormányzattól kapott
igazolást, miszerint befizette a közműfejlesztési hozzájárulást.
Erről igazolást befizetés hiányában nem lehetett kiállítani. Az
önkormányzat közbenjárásával elérte, hogy a szolgáltató ne
kérje az igazolást, így a problémát sikerült megoldani.

Zárszámadás. A város önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló beszámolót fogadták el nemrégiben a képviselők.
Az előterjesztés részletesen tartalmazta a bevételi források teljesülését és a kiadások mértékét. Ez alapján alkották meg a
2017-es év gazdálkodásának zárszámadásáról és a maradvány
megállapításáról szóló rendeletüket. Az előző esztendőben a
434 milliós kiadás mellett 670 milliós bevétele volt a városnak.
A plusz 236 millió forintról tudni kell, hogy az a négy elnyert
pályázat támogatási összege, amelyet már az elmúlt évben átutaltak az önkormányzatnak. A költségvetési beszámolóból az
is kiderül, hogy iparűzési adóból 5 millió, idegenforgalmi adóból 1 millió forinttal kevesebbet szedtek be az elmúlt évinél.
Előbbi adónem azért csökkent, mert vállalkozások szűntek meg
illetve váltottak telephelyet, míg utóbbi nehezen értelmezhető a

növekvő idegenforgalom tükrében.
Későbbre halasztották a döntést. A településképi rendelet tárgyalása is szerepelt a képviselő testület előtt. A témában döntés
nem született, a rendelet megalkotását későbbre halasztották,
mivel a tervezetnek voltak olyan részei, amelyet a képviselők
aggályosnak, vagy éppen túl szigorúnak találtak. A kifogásolt
elemek nagy része az általános építészeti követelmények, a kerítés építésének építészeti követelményei, valamint az egyedi
építészeti követelmények fejezetekben voltak találhatók.

TŰZGYÚJTÁSRÓL
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Őriszentpéter
Város Önkormányzata Képviselő-testületének helyi rendelete
szerint a település belterületén az avar és kerti hulladék nyílt
téri égetését szeptember 1. és június 20. közötti időszakban,
hétfői és pénteki napokon, 8 órától 18 óráig lehet végezni. Ez
azt jelenti, hogy június 20. és szeptember 1. között nyílttéri
égetés nem végezhető. Nyílttéri égetés során a meteorológiai
viszonyokra figyelemmel kell lenni. Égetni csak szélcsendes
időben, a tűzvédelmi előírások betartásával lehet. A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely, vagy grillsütő
használata nem tiltott a tűzgyújtási tilalom idején sem. Az ilyen
– nyílt lángú – berendezések, eszközök használata, tűz gyújtása
az ingatlanon belül az általános égetési szabályok betartását
követeli meg. Ezek röviden a következők: nem szabad felügyelet nélkül hagyni az égő tüzet, még ki nem hűlt parazsat, hamut.
Gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag,
eszköz készenlétben tartására, pl. víz, homok.
A tevékenység befejezését követően a tüzet gondosan el kell
oltani, meg kell győződni arról, hogy elaludt. Külterületen
általában tilos égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabállyal, külön
meghatározott esetekben és feltételekkel megengedik (pl. erdőterületen erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó égetésre külön szabályok vonatkoznak). Külterületen lévő, lábon
álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal! Tűzgyújtási
tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a
tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi!
A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit erdészeti jogszabályok és
az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSz) tartalmazza.
Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett
tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után!
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Átadták a látogatóközpontot

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság új Látogató- és Fogadóközpontot, valamint hozzá kapcsolódóan információs pontok
hálózatát hozta létre a vas megyei Natura 2000-es területek
értékeinek bemutatása érdekében. A projekt célja, hogy a
Natura 2000-es területek lakossága, és a területeket látogatók
ismereteket kapjanak a Natura 2000-es területek kijelölésének
céljáról, természeti értékeiről, kiemelten a jelölés alapjául szolgáló fajokról és élőhelyekről, a megőrzésükhöz szükséges ke-

zelési tevékenységekről és az azok elvégzését támogató pénzügyi eszközök nyújtotta lehetőségekről. A több mint 730 millió
forint pályázati támogatásból megvalósult beruházást június
végén adták át Őriszentpéteren. Az igazgatóság a beruházás
keretében két épületet, egy Natura 2000 Fogadóépület és egy
Látogatóközpont épített Őriszentpéteren. A Látogatóközpont
épületében kapott helyet a Vas megyében fekvő Natura 2000
területek hálózatát áttekintő kiállítás, és ide költözött az igazgatóság adminisztratív központja is. A Fogadóépület földszintjén
nemzeti parki ajándékbolt létesült, emeletén pedig az Őrség
Natura 2000 terület természeti értékeit bemutató kiállítást hoztak létre. A kiállítás hazánkban újszerűen, felnagyított makettekre alapozva, az élőlények és a környezet összetett kapcsolatrendszerét fókuszba állítva mutatja be a lakókörnyezet, az erdők, a gyepek és a vizes élőhelyek értékeit. Az új épületegyüttes ünnepélyes átadásán részt vett Dr. Rácz András környezetügyért felelős államtitkár és V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője. Az avató ünnepségen Dr. Markovics Tibor
igazgató köszöntötte a meghívott vendégeket. Elmondta, hogy
a munkatársaival közösen kitűzött célokat megvalósították.
Növelték az igazgatóság vagyonkezelésében lévő területek
nagyságát, és nőtt a dolgozók
létszáma is. Így vált elengedhetetlenül szükségessé, hogy
egy új és kényelmesebb központba költözhessenek. Ez
most megvalósult. Az igazgató
szimbolikusnak nevezte a beruházást, mivel nem kellett
fákat kivágni, és egy kavicsbánya helyén épült új épületből
és az egykori Őrségi Fogadó
épületének felújításából valósult meg. Kitűnő helyre, a város központjába kerültek.
Szomszédságukban az iskola,
a művelődési ház és a reformá-
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tus templom van. A régi központjuk most visszakapja eredeti
funkcióját, erdei iskolaként és szálláshelyként fog működni. V.
Németh Zsolt országgyűlési képviselő az Őrség szépségeiről, a
mesébe illő neveket viselő növényekről beszélt köszöntőjében.
Elismerően szólt a nemzeti park munkatársainak tevékenységéről. Elmondta, hogy az értékrendekkel harmonizálva kell ellátni
a feladatukat és így őrizni az ezeréves természeti örökséget. Dr.
Rácz András a nemzeti park múltját idézte fel. 2002-ben mint a
legkisebb nemzeti park alakultak meg, ám mára felzárkóztak a
többiek mellé és a hazai természetvédelem emblematikus helyszínévé váltak. Az államtitkár példaértékűnek nevezte az olyan
kezdeményezéseket, mint a magyar tarka állatkihelyezési, vagy
a muraközi génmegőrzési programjukat. A történelmi egyházak
lelkészeinek az áldása és az ünnepélyes szalagátvágás után az
államtitkár miniszteri elismerő okleveleket adott át. A meghívott vendégek megismerkedhettek az épületegyüttessel, ahol
egyebek mellett Mezőfi Zsuzsanna és Koltai László szobrászművészek és Markovics Ágota festőművész alkotásaiból összeállított kiállítást is meg lehetett tekinteni. Dr. Markovics Tibor
igazgató elmondta, hogy az épület a jövőben is helyt fog adni

kiállításoknak és konferenciáknak. A látogatóközpontban interaktív módon, felnagyított makettek mutatják be az őrségi
Natura 2000-es területek természeti értékeit, élőlényeit és azok
kapcsolatát. A projekt keretein belül 14 központi település közösségi illetve művelődési házában – Integrált Szolgáltató és
Közösségi Terek – interaktív információs tornyokat helyeztek

el, amelyek a Natura 2000-es területekre vonatkozó konkrét
információkkal szolgálnak, különös tekintettel a terület hálózatba való bekerülésének indokáúl szolgáló élőlényekre és élőhelyekre, valamint a megőrzésük érdekében szükséges kezelési
tevékenységekre. K.gy.
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lók a standoknál. Volt, aki csak nézelődni jött, a végén mégis
megpakolva helyi termékekkel hagyta el a piacot. Az őrségi
Különleges programot indított útjára az Őrségi Nemzeti Park vásáron is részt vettek a termelői piac árusai. Akkor is sokan
Igazgatóság a Deutsche Bundesstiftung Umwelt szervezet tá- látogatták őket. A vásárt követően szinte nincs olyan hétvége,
mogatásával. A „Lepke-háló: Nappali lepke felmérés önkéntesekkel” című, önkénteseket egybefogó kezdeményezés céljáúl
a nemzeti park munkatársai Vas megye különleges és egyedi
lepkefaunájának megfigyelését és felmérését tűzték ki. A projekt során a résztvevőktől egy, a lakóhelyük környékén található kisebb Natura2000-es terület (rét, kaszáló vagy erdőszegély)
bejárását és lepkefaunájának felmérését kérték. Május-június
során a nemzeti park munkatársai felkeresték Vas megye 10
középiskoláját, hogy buzdítsák és hívják a tanárokat és a tanu-

Önkéntes lepkészek

hogy nagyobb rendezvény ne lenne az Őrségben, így megnő a
turisták száma is. Ezért is döntöttek úgy a piacosok, hogy a már
jól megszokott szombati nyitvatartást egy nappal megtoldják.
No meg azért, mert a kiskertekben most van szezonja a piacra
szánt zöldségeknek, gyümölcsöknek. A következő két hónapban, júliusban és augusztusban, szerdánként 16:00 és 19:00 óra
között is várják a vásárlókat.
k.gy.
lókat a felmérésben történő részvételre. A felhívásra 16-an jelentkeztek, akik számára a nemzeti park munkatársai az igazgatóság új épületében egész napos lepkészeti képzési lehetőséget
szerveztek. A résztvevők az igazgatóság Természetmegőrzési
Osztálya munkatársai, Szentirmai István, Sándor András és
Faragó Ádám tolmácsolásában összefoglaló, vetítettképes előadásokat hallhattak az önkéntesség intézményéről, az önkéntesség kapcsolatáról a természetvédelemmel, a lepkemonitorozásról illetve a lepkészet alapjairól. Az előadások során a jelenlévők a legfontosabb, a későbbiekben a lepkék felismeréséhez,
megismeréséhez és meghatározásához elengedhetetlen információkkal ismerkedhettek meg. Az elméleti beszélgetést követően az önkéntesek elsajátíthatták egy közeli kaszálóréten a
lepkeelfogás, a hálóból történő lepkekivétel, illetve a lepkefotózás gyakorlati fortélyait, illetve ki is próbálhatták azokat, a
Nemzeti Park szakavatott lepkészeinek segítségével. A képzési
napot a terepen készült képek közös megtekintése és a fotózott
fajok meghatározása zárta. A képzést követően az önkéntesek
elkezdik a lepkék felmérését lakóhelyük környékén. Ennek első
lépéseként az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság munkatársaival
közösen fogják kijelölni és végig járni a későbbi lepkésző helyeket. A programba bekapcsolódó önkéntesek egy lepkehálót,
a legfrissebb kiadású magyar nyelvű lepkehatározó könyvet és
terepi ruházatot is kapnak.
ŐNPI Info. – kgy.

Két nap tart nyitva a termelő piac
Július hónaptól már nemcsak szombaton délelőtt, hanem szerda
délután is nyitva tart az őriszentpéteri termelői piac. A majdnem napra pontosan hat évvel ezelőtt megnyílt piac településünk büszkeségévé vált. Piacnapokon közel harminc árus kínálja portékáit a zöldségtől kezdve a szörpökön és lekvárokon át, a
mézig és még számtalan finomságig. A turista szezonban a piac
igazi turisztikai attrakció, melyet rengetegen keresnek fel. Az
elmúlt hétvégén is sokan voltak, szinte egymást érték a vásár-

Versenyeztek a rokisok
Május elején rock and roll utánpótlás verseny helyszíne volt az
őriszentpéteri művelődési ház. Népes mezőny verődött össze a
megmérettetésre, amelynek házigazdája a nemrégiben újjá alakult helyi akrobatikus rock and roll csapat volt. A roki az évezred elején vert gyökeret Őriszentpéteren, ahol aztán hosszú
éveken keresztül táncoltak a tehetséges fiatalok. Akkoriban is
rendszeresek voltak a régiós versenyek. Pár év szünet következett, majd öt évvel ezelőtt újjáalakult az együttes köszönhetően
Siska Flóra egykori remek táncosnak, aki azóta a csoportot
vezeti. Egy idősebb és egy fiatalabb társasággal dolgoznak, és

sok felkérésük van. A térségben nem múlik el úgy falunap,
vagy bármilyen más ünnepség, hogy ne szerepelnének az őriszentpéteri rokisok. Az Őrségi Vásárokon folyamatosan fellépnek, de az idei nyáron is megtelt már a naptárjuk. A csoport
anyagi támogatás nélkül a szülők segítségével dolgozik, ám a
városi és környékbeli önkormányzatok segítik a tevékenységüket. Azokon a településeken, ahol hozzájuk hasonló csoport
működik, felváltva rendeznek utánpótlás versenyeket. Ezek
egyik állomása volt az őriszentpéteri, ahová még a megyén
túlról is érkeztek táncosok.
kg y.
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Szentpéteri esték

Újabb fejezetéhez érkezett a Szentpéteri Esték rendezvénysorozat, mivel egy újabb célállomást is igénybe lehet venni a jövőben. Az időjárás miatt elhalasztott tavaszi játéknapot nemrégiben tartották meg. A „szertúra” végállomása ezúttal a felújított
parkerdei pihenő volt. Egy magyar-szlovén Interreges pályázaton nyert 30 millió forintból rehabilitálták az egykoron nagyon
népszerű erdei pihenőhelyet. A település Városszer és Égésszer
által határolt területén lévő parkba a szabadidő hasznos eltöltését biztosító kültéri elemeket helyeztek el. Szabadtéri grill – és
szalonnasütő, esőbeálló, játszótéri elemek, kerékpártároló és

belül zajló snapszer verseny eredményét – annak az elhúzódása
miatt – a mostani játékban veszik figyelembe. A verseny végén
szabadtéri sütögetés kezdődött, kipróbálva az új parkerdei eszközöket. Az idei második Szentpéteri Esték hangulata és a
résztvevők aktivitása láttán megállapítható volt, hogy a játékos
verseny cseppet sem veszített népszerűségéből. (A Szentpéteri
estékről színes fotókból készült összeállítást lapunk 8. oldalán
láthatnak).
egyéb más hasznos tárgy került elhelyezésre. Kialakításra kerültek a park megközelítését szolgáló ösvények és utak. A projekt részét képezi továbbá a települési információs táblák, térképek beszerzése és elhelyezése, valamint turisztikai kiadvány-

ok és a település történetét bemutató könyv készítése és települési rendezvények szervezése és megvalósítása. Ez utóbbinak
felelt meg a Szentpéteri Esték rendezvény, amellyel a helybéliek felavatták és birtokba vették az új létesítményt. Az
őriszentpéteriek kedvenc játéka egyébként a szokásos formában
zajlott le. A szerek túrázó csapatai több állomáson is ügyességi
feladatokat oldottak meg, de az agyakat is meg kellett mozgatni
a totók kitöltése során. A győzelmet végül a már többszörös
bajnok Városszeri csapat, a „Futrinka ucca” szerezte meg, megelőzve a baksaszeriek „Stu-Dinka” névre hallgató gárdáját és a
Felső-Égésszer együttesét. A rendezők jutalom pontot adtak a
városszerieknek, akik a legtöbb embert mozgósították, valamint
a baksaszerieknek, akiknek a legötletesebb volt a menetlevele.
A csapatok abban is megegyeztek, hogy a téli játék keretein

k.gy.

Kósza, de örömteli gondolataim, képek, a teljesség igénye nélkül a Szentpéteri Esték égisze alatt tartott nyárköszöntő szertúráról! „Élni tudni és élni merni, néha járatlan úton menni, nem
csak rohanni, meg-megállni, azt, ami szép, körül csodálni” /
Moretti Gemma/ Rácsodálkozni a gyerekek önfeledt szaladgálására, játékára. Jó volt látni ahogy a túra után a gyerekek
birtokba vették a parkerdőt, a játszótéri játékokat. Jó volt látni,
elismerést érdemel, hogy közel 130 fö regisztrált a játékos vetélkedőkre és teljesítette a 4 km-es túrát. Volt babakocsis picurka, alvós baba volt hordozóban, voltak túrababakocsis, de már
járni is tudó, de még babakorban lévők, óvodástól a nyugdíjasig zárult a kör. Öröm volt látni a sok játékos kedvű felnőttet,
hisz nélkülük ez a jó elképzelés csak terv maradna, nem valósulhatna meg és nagyon sok élménnyel, jó beszélgetéssel lennénk szegényebbek. Jó volt, jól van ez így! Köszönet a résztvevőknek, köszönet a szervezőknek! Ismét igazolódott, jó társaságban, jó helyen lenni, adni és kapni jó. Élni így érdemes az
életünket, kell időt, helyet, teret adni a kis örömöknek is. Remélem, hogy sok kellemes napot töltünk még el együtt a megszépült parkerdőben ezen a régi-új közösségi helyünkön, együtt,
vagy külön-külön családdal, barátokkal. Kívánom
mindannyiunknak: legyen még sok ilyen szép napunk, ahol nem
riaszt el bennünket sem a nyári zápor, sem a téli hóesés. Napsütéses szép nyarat kívánok, mindenkinek, nektek, mindnyájunknak!
Rimán Lászlóné alpolgármester
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.
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Pedagógus piknik
Június első vasárnapján köszöntjük a köznevelésben és a felsőoktatásban dolgozó pedagógusokat. Magyarországon 1952 óta
ünneplik ezt a napot, és ez alkalomból tüntetik ki a szakma
legjobbjait. Jó pár évvel korábban ezen a jeles napon a
fenttartók köszöntötték a dolgozóikat. 2012. szeptember 1. óta

a köznevelési intézmények nagy része a Klebelsberg
Intézményfenttartó Központhoz tartozik, ők irányítják és ellenőrzik az iskolákban folyó munkát. A pedagógus nap alkalmából
központi ünnepségeken köszöntik a köznevelésben dolgozókat.
Az őriszentpéteri önkormányzatnál már régóta megfogalmazódott az a gondolat, hogy a központi ünnepség mellett helyben is

köszönteni kellene a településen élő és ott dolgozó óvodapedagógusokat, tanítókat, tanárokat. Igaz, az iskola már nem az önkormányzathoz tartozik, de a pedagógusok itt élnek, az itteni
gyerekeket oktatják, nevelik, az itteni családokkal, emberekkel
vannak szinte napi kapcsolatban. A tervből az idén valóság lett,
a központi ünnepséget követően a helyi iskolában, annak
pankaszi tagintézményében és bajánsenyei telephelyén dolgozó
pedagógusokat és a Katica Óvoda óvodapedagógusait és a
nyugdíjas pedagógusokat helyben is köszöntötték. Rendhagyó
volt ez az ünnepség, nem volt ünnepi szónoklat, vers és virág,
volt viszont játék, móka jókedv és remek hangulat. Az eseménynek a nemrégiben elkészült és pár napja átadott parkerdei
pihenő szolgált helyszínéül. Ide érkeztek az „őrség iskolájának”
és az óvodának az aktív és nyugdíjas pedagógusai. Őr Zoltán
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polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a tisztelet és a
találkozás jegyében szervezték az eseményt. A tiszteletünket

pedig azokkal a dolgokkal tudjuk legjobban kifejezni, amelyekre magunk is büszkék vagyunk. Ezért lett a rendezvény helyszíne a felújított parkerdő, a találkozás módja pedig szer-torna és
szer-túra jellegű egyszerre. A polgármester ezután egy játékos
versenyre invitálta a jelenlévőket. Elmondta, hogy az oktatási
intézményeik mellett büszkék a helyi termelői piacukra is. Így
annak termékeiből tartottak egy kóstolót olyan formában, hogy
a vendégekből alkalmilag szerveződött csapatoknak különböző
termékeket kellett felismerni. Hogy a verseny „éles” legyen,
pontozták az eredményt és egy torta volt az elő helyezett díja.
Mézeket, szörpöket, lekvárokat, sajtokat és pálinkákat kellett
felismerni illatuk és ízük alapján. Nem is volt ez egyszerű feladat, ám nagyrészét sikerrel oldották meg a versenyzők. Szoros
versenyben végül az iskolaigazgató, Horváth László által vezetett csapat lett az első. Erre persze sokan „bundát” kiáltottak!

A győztesnek járó tortát igazságosan elosztották, így egy picinyke falat jutott mindenkinek. Amíg a verseny tartott, a szakácsok a tárcsán húst sütöttek az estebédhez. A játék után jólesett az étel és ital, remek hangulatban zajlott az este további
része. Telitalálat volt a rendezvény, a mintegy félszáz aktív és
nyugdíjas pedagógus remekül érezte magát, amit távozóban el
is mondtak a rendezőknek. Ez az impulzus csak megerősítette a
szervezőket abban a szándékukban, hogy hagyománnyá tegyék
az eseményt. (A piknikről színes fotó összeállítást lapunk 9.
oldalán láthatnak)
k.gy.

8

Őri Hírek

VII. évfolyam 3. szám

VII. évfolyam 3. szám

Őri Hírek

9

10

Őri Hírek
Utolsó „virágzás”

Sajnos a hír igaz, az idei Virágzás Napjai fesztivál volt az utolsó. Sülyi Péter a rendezvény alapítója, a fesztivál igazgatója
elmondta, hogy 1993-ban egy templomi koncertet követően
fogalmazódott meg a baráti társaságukban a Virágzás Napjai
gondolata, amelyet aztán 1994-ben pünkösdkor útjára is indítottak. Az nem foglalkoztatta őket, hogy hány évet ér meg a
rendezvény, csupán az a cél lebegett előttük, hogy gyökeret
verjen az Őrségben. A csodálatos természeti környezet maga
szolgáltatta a plusz élményt, hiányzott azonban az az impulzus,

amely a művészetet, a szépséget közvetíti. Nagyon sok helyen
volt ez így, de az Őrségben ez a kontraszt nagyobbnak látszott.
– Ezt az űrt kellett betölteni. Ha a teremtő adott egy ajándékot
ezzel az áldott környezettel, akkor nekünk is kell ide tennünk
valamit – gondoltuk ezt akkor és törtük a fejünket, hogy mit is
tudunk tenni – mondta Sülyi Péter. Így született meg a pünkösdi virágzás gondolata, amely nem olyan művészeti esemény,
amely csak produkciókat hoz, hanem a világ olyan dolgairól is
szó esik, amelyek gondolkodásra késztetnek. - A fesztivál eleven megújuló impulzusokat indított el és ez így is maradt éveken keresztül. Nem fáradt el, nem romlott el, ereje teljében van
és sokak szerint a mostani, a 25. a legerősebb, a legütősebb
volt. Ez azért is jó, mert legalább a csúcson hagyjuk abba –
folytatta mondandóját a fesztivál atyja, majd arról beszélt, hogy
tudja, hogy sokaknak hiányozni fog az „emberi találkozó a
művészetek fényénél”, ez azonban jó. Már csak azért is, mert
akkor arra ösztönöz embereket, hogy helyette csináljanak valamit. Mindent lehet, de ezt a formát befejezettnek tekintik.
Olyan dologban kell gondolkodni, amelyben az aktivitás szerepet játszik, nem csak a passzív befogadó készség. Az idei fesztiválról Sülyi Péter elmondta, hogy akárcsak régebben, most
sem a látogatók száma határozta meg, hogy jó volt-e vagy sem,
hanem a produkciók minősége, a résztvevők intenzitása és a
nyújtott élmény. A mostani teljesítette azt, ami benne volt,
hosszabb ideig tartott, több program közül lehetett választani és
ezek rendben lezajlottak. A jubileumi Virágzás Napjai megfelelt a várakozásoknak. A fesztivál negyedszázadára visszatekintve Sülyi Péter arról beszélt, hogy az első három alkalommal a fellépő művészek még baráti alapon vállalták a szereplést. A mostani koncepció az után alakult ki, miután állandó
helye lett a virágzásnak, és fellépti díjat fizetnek a produkciókért. A 25 év alatt felnőtt egy generáció, amely tovább adta a
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virágzás nyújtotta élményt. Nagyon sok ma már ismert befutott
művész bontogatta itt – némelyek még gyerekként – szárnyait.
A fesztiváligazgató a teljesség igénye nélkül megemlítette például a Madaras testvéreket. Madaras Gergely ma már nemzetközi hírű karmester, akivel mostanában a Szombathelyi Szimfonikusok élén találkozhatunk. Ő még gyerekként Fodor Netti
Sándorral a világhírű kalotaszegi prímással együtt hegedült itt,
és tanult tőle népzenét. Testvére Madaras János csellista hatévesen mutatkozott be szintén itt. Az idei fesztiválon háromtagú együttessel lépett fel, és több formációban koncertezik szerte a világban. De folytathatnánk a sort Szűts Aporral, aki ma
már nemzetközi partnerekkel játszik együtt, vagy a Kokas Katalin Kelemen Barnabás házaspárral, akik az idén egy fergeteges koncerttel örvendeztették meg azokat, akik pünkösdhétfőn
a veleméri templomba látogattak. Ezek azok a gyökerek, amelyekből kivirágoztak emberek, személyiségek és pályák. A
helybéli Tóth László is itt ismerkedett meg a zongorával, és
vált zongoraművésszé az évek során. Az ő pedagógiai szerepvállalása jelentős, hiszen több komoly zenei programot hozott
ide az iskolásoknak. Ezzel is kozmetikázva azt a Sülyi Péter
által is említett hiányosságot, miszerint a helybéliek, azon belül

is a fiatalok megszólítása sajnos nem úgy sikerült, ahogy szerették volna. Történjen bármi, a negyedszázadon át tartott Virágzás Napjai fesztivál végérvényesen bekerült az Őrség történelemkönyvébe, és a neki szánt fejezetet akár arany betűkkel is
írhatjuk.
k.gy.

Hétrétország köztivál
A Virágzás Napjai rendezvényt sajnos ebben a formában az
utolsó alkalommal rendezték meg a Malom Látogatóközpontban, ám a Hétrétország Köztivál továbbra is üde színfoltja marad az őrségi nyárnak. „Természetből a java – művészetből a
magva, nyitott porták, nyíltszívű emberek, miegymás” – szól a
jelmondat és a rendezők, Sülyi Péter fesztivál igazgató vezetésével mindent ennek tükrében tesznek. Akárcsak a virágzáskor,
itt is a csodálatos természeti környezet szolgáltatja a plusz élményt, a „természetből a javát”, a szervezők intézik a
„művészetből a magvát” és közel ötven portán „nyíltszívű emberek” várják a „nyíltszívű embereket”, hogy aztán élmény
legyen a „miegymás”. A 2002-ben útjára indított esemény ma
már országos hírnévnek örvend. A rendezvény tíz napja alatt
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„messzi földről érkeznek” érdeklődők és nem utolsó sorban
fellépők. A fesztiválból időközben „köztivál” lett, mivel a szervezők a helyi speciális adottságokra és a helyi közösség alkotó
részvételére építenek, amely kiegészül a látogatók alkalmi közösségével. A „hétrét”, mint műfaj könnyebb és speciálisabb,
mint a „virágzás”. Könnyebb, hiszen itt a könnyű műfaj számtalan képviselőjével találkozhattunk, és speciálisabb, mivel a
napközben kirándulást, portalátogatást követően művészeti
produkciók sora várja az érdeklődőket. Az idén augusztus 11.
és 20-a között rendezik meg a Köztivált Őriszentpéteren a Malom Látogatóközpontban. Nyitott porták több őrségi településen is várják a vendégeket. Koncertek, színházi előadások,
filmvetítések, táncház és miegymás várja az érdeklődőket. A
részletes programokról az interneten kaphatnak felvilágosítást. Ezt követően az ovisok búElég csak annyit beütni, Hétrét…
k.gy.
csúztak, a szülők képviseletében pedig Őr Zsuzsanna, és
Katica hírek
Rókáné Sáfár Mónika köszöntötte a két ünnepeltet.
-Minden óvodás életében eljön az az idő, amikor bezáródnak az Az ünneplés sora itt nem ért
óvoda kapui - hangzott az óvodai évzárón ünnepségen. Ebben véget, június 14-én, a munkaaz évben dupla búcsúztatás történt. Először a nagycsoportosok társi búcsúztatóra került sor,
a hagyományos évzáró műsoruk keretében búcsúztak el óvodá- ahol a vezetőt érte az a megjuktól, az óvónéniktől, a dadusoktól és akik már bölcsődésként tiszteltetés, hogy egyebek
is hozzánk jártak, azok a gondozó nénitől is. Ezután köszön- között átadhatta az Emberi
tünk el két nyugdíjba vonuló kolléganőnktől, Kálmánné Erőforrások Minisztériuma
Szemerics Máriától és Légrádi Zoltánnétól.
által adományozott Pedagógus Szolgálati Emlékérmet,
amit kiváló, kimagasló munkáért kaphatnak meg a nyugdíjba vonuló pedagógusok.

-Viccesen azt szokták mondani, hogy az óvónő az a gyerek, aki
sose hagyta ott az óvodát, örökre gyerek maradt. Ám ahogy
most is látjuk, az Ő életükbe is eljön egyszer az a pillanat, amikor búcsút kell inteni. És ez a búcsú valahol még szomorúbb,
mint a gyermekeké, mert még több élmény, még több barát,
még több küzdelmes, fáradságos, de sikerekben is gazdag év
kötődik számotokra ehhez a helyhez. Minden történet véget ér
valahol, de az életben minden vég valami újnak a kezdete. Most
végérvényesen lezárult egy korszak számotokra. Sok szeretettel
búcsúzunk Tőletek, kívánunk még hosszú, boldog és tartalmas
nyugdíjas éveket erőben, egészségben – mondta az intézmény
vezetője búcsúztatójában.
A két óvodapedagógus 38 és 41 éves kitartó, hű, szorgalmas,
példamutató, elkötelezett és lelkiismeretes pedagógiai munkájáért, a nyugdíjba vonulásuk alkalmából ajándékot vehettek át a
fenntartók részéről Őr Zoltán polgármestertől és az óvoda részéről Babosné Hajós Marietta Tünde intézmény vezetőtől.

Így befejezettnek nyilváníthattuk a mozgalmas, munkával teli
2017-18-as nevelési évet. Elkövetkezhetett a nyár, ami az önfeledt játék, és természetesen a pihenés ideje. Intézményünkben a
nyár folyamán folytatódik az elkezdett felújítás, a második csoportszoba is új parkettát kap, illetve elkezdődnek a kisebb hibák javítása a karbantartási munkálatok. A vezetés külön teendője ezen a nyáron, hogy törvényi módosítás miatt megszüntesse az egységes bölcsődei csoportot, de továbbra is megoldjuk a
munkába álló anyukák gondjait, a rendelkezésükre állunk. Intézményünk új – régi nevet kap, ŐRISZENTPÉTERI KATICA ÓVODA leszünk szeptembertől. Fenntartónk Alapító okiratot módosít, és az intézményvezető ennek szellemében elkészíti az óvoda új hivatalos, nyilvános dokumentumait,
(Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend) amit még augusztusban el kell, hogy fogadjon a testület, Szülői munkaközösség,
hogy szeptemberben újra ki tudjuk tárni kapuinkat a régi-új
gyermekeknek. Közben pályázat útján be kell töltetnünk a
megüresedett óvodapedagógusi álláshelyeket is. Az első körben
az egyik helyet már sikeresen pályáztattuk, majd a nyár folyamán tovább keresünk a második álláshelyre is szakembert. A
beíratási adatokat ismerve szeptembertől 66 kisgyermek lépheti
át a megújult KATICA ÓVODA kapuit. Addig is nagyon jó
nyarat, sok pihenést, feltöltődést kívánok minden kisgyermeknek, családnak, és természetesen a dolgozóknak is.
Babosné Hajós M. Tünde óvodavezető – Őri Hírek INFO
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Őri Hírek
A tanév mérlege

„Amikor lezárunk egy időszakot, egy tanítási évet, természetesen számvetést is végzünk. Alapvető céljainkat teljesítettük,
eredményes tanévet zártunk.” – Ezekkel a szavakkal kezdte
ünnepi beszédét Horváth László intézményvezető a tanévzárón.
A 2017/2018-as tanévtől intézményünk az átszervezések miatt
tovább bővült. Tagintézményünk lett a pankaszi iskola, a
bajánsenyei pedig telephellyé vált. Kihívás volt ez nemcsak a
tanulóknak, hanem a pedagógusoknak is. A pankaszi és
bajánsenyei intézményben 8 szaktanár és 1 gyógypedagógus
áttanításával oldódott meg a szakos ellátottság, míg a székhelyintézményben 5 fő tanított át a fent nevezett intézményekből.
Őriszentpéteren 165 tanulóból 161 jutott magasabb évfolyamba. Kitűnő eredményt 18 tanuló ért el, 17-en szereztek jeles
bizonyítványt és 22-en kaptak tantárgyi dicséretet. A tanév
során diákjaink szakkörökben, sportfoglalkozásokon, vehettek
részt, színházba, hangversenyre, múzeumba vittük őket, kirándulásokat, előadásokat, bemutatókat, rendezvényeket és sportversenyeket szerveztünk nekik. Rengeteg házi versenyt rendeztünk, melyek fő célja a tehetséggondozás volt. Nemcsak „hazai
pályán”, hanem iskolánk falain kívül is kiválóan szerepeltek
tanulóink. Szinte felsorolni sem lehet, annyi remek eredmény
született térségi, járási, megyei és országos tanulmányi és
sportversenyeken. Köszönjük azoknak az önkormányzatok a
segítségét, akik a gyerekek szállításában segítettek, hiszen nélkülük nem sikerült volna a versenyekre eljutni. A tanulás mellett számtalan program színesítette az évet. Papírgyűjtés, adventi rendezvénysorozat, farsangi mulatságok, téli túra, kulturális bemutató, sportnap, gyermeknap és még sok más egyéb.
Osztálykirándulásokon az egész országot bejártuk. A 7. osztályosok tanulmányi kiránduláson a Határtalanul pályázat keretében a Felvidéken tölthettek el 4 felejthetetlen napot. Határtala-

VII. évfolyam 3. szám

szabadidős programok lebonyolításához és azok sikeréhez tevékenyen hozzájárult a szülői munkaközösség. Az őriszentpéteri
és környékbeli intézmények, vállalkozók és magánszemélyek is
sokat segítettek. Köszönet érte mindenkinek. Az idén 22 fő 8.
osztályos tanuló ballagott el. Tanulmányaikat ősztől mindanynyian középiskolában folytatják tovább: gimnáziumban 6-an,
szakgimnáziumban 8-an és szakképző iskolában 8-an mennek.
Intézményünkben hagyománnyá vált, hogy ballagási ünnepélyen részt vesznek az 50 évvel azelőtt végzett diákok is. Így
történt ez az idei évben is. Sajnos ma már csak 25-en élnek,
közülük 17-en voltak jelen, Lőrincné Dolgos Ilona egykori
osztályfőnökükkel együtt. Őket a 8. osztályosok egy szál virággal köszöntötték. A tanulók mellett egy pedagógustól is búcsúzott az iskola, májusban nyugdíjba vonult Hegedűs Ildikó. A
pályán eltöltött áldozatos munkáját az Emberi Erőforrások Minisztere által adományozott Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel köszönte meg az intézményvezető. A Szombathelyi Tankerületi Központ által szervezett Pedagógusnapi Ünnepélyen
Kulcsárné Katus Erzsébet tanító emléklapot vehetett át az iskolai oktató-nevelő munkájának elismeréseképpen. Köszönjük,
hogy Őr Zoltán polgármester és a képviselőtestület a Pedagógus Nap alkalmából egy felejthetetlen estén, a „Pedagógus Piknik” keretében köszönték meg a város valamennyi pedagógusának a tanévben végzett munkáját! Kívánok a nyári szünetre
minden tanulónak hasznos időtöltést, töltsetek minél több időt
szüleitekkel, családotokkal, pótoljátok be a tanév során hiányzó
együttléteket! Köszönöm a szülőknek az iskolához való pozitív
hozzáállásukat és segítő szándékukat! És végül, de nem utolsó
sorban kollégáimat köszönet illeti a tanév eredményességéért, a
sok törődésért, szeretetért, amellyel tanítványaikat nevelték –
tanították ebben a tanévben is.
Batha Ildikó intézményvezető helyettes

Iskolás foci siker

nul programokon tanúsított kiváló magatartásukkal és aktív
közreműködésükkel elnyerték a piros-fehér-zöld elnevezésű
díjat, amelyet a magyarságtudat erősítésére és a külhoni magyarsággal való ismerkedésre hozott létre a Tettre Éber Alapítvány. Jutalomként az intézmény 8 tanulója és 2 pedagógusa
augusztus 5-9. között kárpátaljai kiránduláson vehet részt. A

Idén is hagyományosan a Kisiskolák Diákolimpiájának országos döntőjével zárult a tanév. A sporteseményt Vas megye –
Szombathely és Vép – rendezte meg június 18. és 21. között.
Az atlétikára és a lány kézilabdára Szombathelyen került sor,
míg a fiú focitornának a vépi sportpálya adott otthont. Az idei
tanévben a körzeti és a megyei döntőt is az Őriszentpéteri Általános Iskola csapata nyerte. Ezzel ők szereztek jogot, hogy az
ország többi megyei győztesével megmérkőzzenek a minél
jobb helyezésekért. A döntőre mind a 19 megye bajnoka nevezett, így 3 db ötös és 1 db négyes csoportba kerültek a résztvevők. Őriszentpéteri focistáinkat a 4 fős D csoportba osztották
be az Erdőtelek (Heves), a Hajdúböszörmény (Hajdú) és a Törökkoppány (Somogy) társaságában. Csapatunk az első nap
délelőttjén nagy csatában 3-2-re legyőzte az Erdőtelek gárdáját
úgy, hogy a szünetben még az ellenfél vezetett. A folytatásban
délután taktikus játékkal 1-0-ra verték a Hajdúböszörményt, így
már két meccs után csoportelsőként bejutottak a legjobb nyolc
közé. A nap utolsó mérkőzésén az is belefért, hogy 2-2-es döntetlen után büntetőkkel alulmaradtak a Törökkoppánnyal szem-
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ben. Másnap délelőtt a veszprém megyei bajnok Badacsonyto- ról, amit a higgadtabb karancsságiak nyertek 2-0-ra. A büntető
párbaj elvesztése miatt kissé szomorú csapatunknak a 3. helyezés megszerzése lett a célja, amelyben a győr-moson-sopron
megyei Bősárkány szerette volna meggátolni. A kissé gyengébb első félidő végén vezetést szereztünk, a második félidőben már jó játékkal biztosan nyertünk 2-0-ra, így megérdemel-

A torna egyéni díjazottjai, bal oldalon a legjobb játékosnak választott őriszentpéteri Tóth Ádám)
maj együttese várt a fiúkra a negyeddöntőben, akiket magabiztos játékkal 2-0-ra vertek. Késő délután rendezték az elődönt
ket, ahol a nógrádi Karancsság volt az ellenfél. Az északten szereztünk meg a harmadik helyezést, a bronzérmet. Ez a
harmadik helyezés azért is nagy siker, mivel egyik meghatározó játékosunkat, Tamaskó Richárdot, - aki nemsokkal korábban
bajnoki labdarúgó mérkőzésen szenvedett súlyos sérülést - nélkülözni voltunk kénytelenek. A csapat tagjai társukért is küzdöttek, akinek mielőbbi felépülést kívánunk. A remek helyezés
mellett a másik igencsak nagy siker, hogy a focitorna rendezői
együttesünk labdarúgóját, Tóth Ádámot választották az egész
torna legjobb játékosának,

magyarországiak tartva a szentpéteri rohamoktól védekezésre
rendezkedtek be. Ennek ellenére a második félidő elején szabadrúgásból előnybe került együttesünk, de az előnyüket nem

A csapat tagjai balról jobbra, elöl: Varga Bendegúz, Stunya
Lóránt, Szemán Máté, Csóbor Máté, Állnak: Sebők Csaba
(edző), Mihály Bence (2 gól), Farkas Márk (8 gól), Tóth Ádám
(1 gólt szerzett), Batha Bence, Gaál Péter, Takács Róbert kísérő

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy az Őri
Hírekben megjelent írásokhoz bővebb képanyagot a
Jobbról a labdával csapatunk gólkirálya Farkas Márk
város weblapján (www.oriszentpeter.hu) a galériák
tudtuk végig megtartani, egy kósza támadásból 10 méterről
menüpontban találhatnak!
egyenlítettek a nógrádiak. Büntetők döntöttek a döntőbe jutás-
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pályára. A viszáki kezdés remek volt, hiszen az első tavaszi
meccsen idegenben legyőzni egy örök riválist, még akkor is
nagy fegyvertény, ha tudjuk, hogy az ellenfél története leggyengébb bajnokságát élte meg. Egy hét múlva el kellett haElmaradva a várakozástól
lasztani a Rábatótfalu elleni hazai mérkőzést, mert a pálya
A 2017/2018-as labdarúgó bajnokságban csapatunk a vas me- ismét alkalmatlannak bizonyult a játékra. Már a hetedik (!)
gyei másodosztály körmendi csoportjában a 7. helyet szerezte tavaszi játéknapnál jártunk, amikor végre hazai pályán is tudmeg. Annak tükrében csalódás ez az eredmény, hogy az előző tunk ellenfelet fogadni. Igaz, nem sok örömünk volt a Téglagyár elleni mérkőzésben, és az időközben bepótolt
rábatótfalusiban sem. Magyarszecsődön, aztán újból itthon a

SPORT, FOCI

bajnokságban épphogy lecsúsztunk a dobogóról, a most befejezett pontvadászat felénél, a téli szünetben pedig, a 4. helyen
állva még dobogós reményeink is voltak. Annak ellenére történt ez, hogy az előjelek biztatóak voltak. A téli átigazolási
időszakban visszatért a csapathoz két korábbi „húzóember”,
Kovács Roland és Tuboly Martin. Velük kiegészülve nem volt
irreális cél az esetleges dobogó megszerzése. Sajnos nem így
történt! Az őszi 25 pont mellé tavasszal csupán 17-et sikerült
szerezni. A 30 mérkőzést követően 13 győzelemmel, 3 döntetlennel és 14 vereséggel fejeztük be a bajnokságot. Ezzel 42
pontot szereztünk, és a gólkülönbségünk is negatív, - 6-os lett.
A csoportból az idén két gárda kiemelkedett, a Körmend VSE
és a Szarvaskend már szinte az első fordulótól külön harcot
vívtak a bajnoki címért. Mögöttük volt öt olyan hasonló képességű együttes, a mienkét is beleszámolva, akik esélyesek voltak
a dobogóra. Az őszi eredmény alapján az egyik legesélyesebbek mi voltunk. A tavaszi szezon az rendkívüli időjárás miatt
kurtán-furcsán kezdődött. Két fordulót a szövetség hivatalból
későbbi időre halasztott. Mivel azonban továbbra is voltak játékra alkalmatlan pályák, a csapatok kérésére újabb időpont
módosítások váltak szükségessé. Együttesünk a február 25-i
kezdés helyett egy hónap múlva, március 25-én lépett először

Nádasd ellen sikerült kiengesztelni a sturkolóinkat, mindkét
gárdának rúgtunk egy ötöst. Erre az időszakra már helyreállt a
rend, a pontvadászat a rendes medrében folyt, a mi elhalasztott
mérkőzéseinkre a végén került sor. Nem jól sikerült a
horvátnádaljai vendégszereplésünk, kilencet kaptunk a későbbi
bajnoktól. Ez a nagy „zakó” bennmaradt a csapatban, a gyenge
Csákánydoroszló ellen kétgólos előnyt adtunk el és lett döntetlen a vége. Szakonyfalusi vereség következett, majd egy biztató
döntetlen – amely inkább nekünk állt – a másik éllovas, a Szarvaskend ellen. Ezután kezdődött egy őrült sorozat, mivel jöttek
az elhalasztott mérkőzések pótlásai. A szarvaskendi döntetlen
után egyszerre velük találkoztunk, csak idegenben. Vissza is
vágtak jócskán a döntetlenért. A szabadnapunk után gyors mérkőzésváltás volt a bajánsenyeiekkel. Az egyik a sorsolás szerinti, a másik az elhalasztott. Csúnya vége lett ennek, idegenben 4
-0-ra, hazai pályán 7-2 re kikaptunk. A Viszák és a Szakonyfalu hazai legyőzése kozmetikázta a tavaszi szereplést, ám végül
vereséggel fejeztük be a pontvadászatot Rábatótfaluban. Június
első 10 napjában négyszer is pályára kellett lépnünk, valószínű,
hogy ez is közrejátszott abban, hogy gyengébbre sikerült a tavasz. Több olyan találkozónk is volt, amikor a mérkőzés utolsó
fél órájában tudott fölénk kerekedni ellenfelünk. Sok pontot
hullajtottunk el így. Az augusztusban elrajtoló 2018/2019-es
bajnokságban remélhetőleg nem lesznek ilyen gondjaink.
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Bíztató jelek

Legjobb góllövőink

Ha helyezésben nem is, eredményességben mindenképpen
előbbre lépett utánpótlás labdarúgó csapatunk. Tavasszal több
pontot szereztek, mint a felnőttek. A 15 mérkőzésből hét alka- 1. Iván Sándor
lommal győztesen hagyták el a pályát. Az őszi 4 pontjukhoz 21
-et gyűjtöttek. Igaz, a nagy hátrány miatt előbbre lépni nem

16 gól

Felnőtt csapat
2. Szép Barnabás

12 gól

3 Pónácz Sándor

8 gól

Utánpótlás csapat

1. Gaál Balázs

tudtak és ezzel hátulról a harmadikak lettek, ám mindenképpen
dicséretes teljesítmény. Az előző évekhez képest is nagy a javulás. A 2015-2016-os pontvadászatban 6, 2016-2017-ben 7,
míg 2017-2018-ban 9 pontot sikerült csak szerezniük. Most is
becsúszott egy-két nagyobb vereség, de már ők is képesek voltak nagy gólkülönbségű győzelmekre. A csapat háza-táján rend
van, nem volt gond a létszámmal. Reméljük, hogy ez a tendencia a jövőben folytatódik. Ennyit jelent, ha van a csapat mellett
felelős sportvezető. Gratulálunk fiataljainknak és az edzőjüknek Sebők Péternek a sikeres tavaszi szereplésért! k.gy.

Sportszerűségi díj

Örömteli hír, hogy felnőtt labdarúgó csapatunk nyerte a sportszerűségi versenyt a megyei másodosztályú bajnokság körmendi csoportjában. Az egész bajnokságot átfogó versenyben négy
szempont alapján hirdetnek eredményt. A sárgalapokért 2, a
piroslapokért 5, sportszakember elleni fegyelmiért 15 és egyesület elleni fegyelmi büntetésért 20 büntető pont jár. Értelemszerűen, akik itt a legkevesebb pontot érik el, azok a legsportszerűbbek. Játékosaink 37 sárga lapot és két piros lapot kaptak
az egész bajnokságban. Más büntetés nem volt, így 84 ponttal
lettünk elsők. Nemcsak a csoportban, hanem a megye összes
másodosztályú csapata közül mi lettünk a legsportszerűbbek.
Utánpótlás gárdánk is szép eredményt ért el, ők 4. helyezettek
lettek, 23 sárga és egy piros lappal (51 pont). Gratulálunk!

16 gól

2. Iván Levente

10 gól

3. Mihály Bence

8 gól

Két csoportos lesz a megyei II
Az elmúlt hétvégén ülést tartott a megyei labdarúgó szövetség
versenybizottsága. A tanácskozáson eldőlt, hogy a 2018/2019es bajnokságban a megyei első osztály mögött két másodosztályú csoport lesz. Évek óta csökkent a másodosztályba nevező
együttesek száma, mivel nem tudtak megfelelni az utánpótlás
kiállításának követelménynek. Emiatt csak a harmadosztályban
indul a Magyarszecsőd és a Szakonyfalu. Az előző bajnokságban már csak 36, az idén pedig 33 gárda adta be a nevezését
ide. Ebben a létszámban már a kieső, ám ide visszanevező csapatok is benne vannak. A három másodosztályú bajnok közül
csak egy lépett feljebb, és a három harmadosztályú bajnok közül is csak egy vállalta a magasabb osztályt. A körmendi csoportban 8 csapat és a kieső Viszák, a szombathelyiben 13 gárda
és a felkerült Nárai, míg a sárváriban 9 együttes és a kiesett
Ölbő nevezett a második vonalba. Arról, hogy melyik csapat
melyik csoportba kerül és az esetleges feltöltésről a július 23-ai
megyei liga értekezlet után döntenek, ám az biztos, hogy az
elosztás területi elven történik majd. Igy Északi és Déli csoport
várható. Őriszentpéter a Déli csoportba fog kerülni. Könnyen
elképzelhető, hogy akár nyolc új csapattal is meg kell ismerkednünk. Addig is érdemes ezek neveit ízlelgetni: Balogunyom, Felsőcsatár, Gyöngyöshermán-Szentkirály, Ják, Nárai,
Szentpéterfa, Tanakajd, Táplánszentkereszt.
kgy.
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Ballagó 8. osztály
1.sor (ülő): Takács Róbert-tanár, Major Lehel- lelkipásztor, Györke Annamária-tanár, Batha Ildikó intézményvezető-helyettes,
Horváth László- intézményvezető, Németh Ibolya- osztályfőnök, Eller Johanna- tanár, Tóth László- tanár, Györke Roland-tanár,
2. sor: Domján Eszter- tanár, Kiss Ákos- tanár- Molnár Gyuláné- tanár, Pátiné Horváth Ilona- tanár, Anduska Jánosné- tanító,
Rigó Veronika- tanár, Horváth- Vlasics Annamária- gyógypedagógus, Kulcsárné Katus Erzsébet- tanító, Szépné László Valériatanár 3. sor: Cseke Klaudia, Mihály Sára, Albert Anna, Pongrácz Boglárka, Tóth Ádám, Mácsek Fanni, Tamaskó Richárd, Babos
Lili, Mihály Bence, Horváth Réka, Sáfár Laura, Csordós Viktória, Németh Nikoletta 4. sor: Balogh Cintia, Mattison Katalin,
Szemán Máté, Póczak Genovéva, Gaál Péter, Kovács Petra, Batha Bence, Gradolszky Lilla, Smiglag Anna

