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 Magyar nóta ünnepe  

A magyar nótát ünnepelték az Őrségben, Őriszent-

péteren. A rendezvény egyik apropója az volt, 

hogy a magyar nóta is bekerült a hungarikumok 

gyűjteményébe. Helyi érték a magyar nóta az Őr-

ségben, már csak a legendás pankaszi Kánya Elek 

cigányprímás révén is. Erről is szólt köszöntőjében 

Őr Zoltán polgármester a művelődési házban meg-

tartott ünnepségen. - Két előzménye is volt a ma-

gyar nóta ünnepének. Az egyik ilyen az a 

hungarikum pályázati lehetőség, amelyen városunk 

több ízben is sikeresen pályázott. Legelőször Őri-

szentpéter történelmi örökségét és természeti kin-

cseit kutattuk, majd ezt kiterjesztettük az egész 

Őrség területére. Ez volt a határon átnyúló 

hungarikum pályázat, amely döntően a történeti 

Őrség kincseire, kulturális örökségére és néprajzi 

értékeire koncentrált. A másik előzmény konkrétan 

egy nagyszerű könyvbemutató volt, amely a 

pankaszi cigányzene történetéről szólt. A könyv 

szerzője Kánya László most itt van velünk. Ez a 

könyvbemutató azért is sikeredett fergetegesre, 

mert annak tartalma megelevenedett és ott a szín-

padon mindenki dalra fakadt – mondta a polgár-

mester, majd azzal folytatta, hogy egy mondás sze-

rint, ha egy prímás kezébe   (folytatás a 2. oldalon) 
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veszi hegedűjét, akkor mindenki nótára fakadt. Vagy bánatá-

ban, szomorúságában, vagy örömében, jókedvében. – Ezen 

napon azt kívánom önöknek, hogy vidámságból fakadjunk nó-

tára, hiszen ez a nap a magyar nóta ünnepe itt Őriszentpéteren. 

És településünk elkötelezett az értékek megőrzésében és az 

értékek életben tartásában, akárcsak V. Németh Zsolt a 

hungarikumokért felelős államtitkár, akinek a munkáját itt sze-

retném megköszönni – fejezte be mondandóját Őr Zoltán pol-

gármester. – Ma a magyar nótát ünnepeljük, amely szerepel a 

70 egyedet számláló hungarikumok gyűjteményében – kezdte 

köszöntőjét V. Németh Zsolt. – De nemcsak a magyar nóta, 

hanem ott van a száztagú cigányzenekar is, így a hetvenből 

mindjárt kettő képviseli a műfajt. És nem véletlenül, ugyanis a 

hungarikumok körébe azokat a szellemi, vagy anyagi alkotáso-

kat emeltük be, amelyek - kapcsolódjanak az élet bármely terü-

letéhez - sokat elárulnak a magyar népről, a magyarság azono-

sító jegyei. És mi lenne jobb, mint a magyar nóta, amely a ma-

gyar lélekről is szól. A magyar nóta története egészen a reform-

korig nyúlik vissza, amikor is megjelent a verbunkos muzsika. 

Ez akkor a magyarság kifejezése is volt, és ezer szállal kötődött 

az irodalomhoz – mondta az államtitkár, majd Petőfit, Koszto-

lányit, Adyt említette kapocsként. – A magyar nóta az a műfaj, 

ami éneklendő, azért született, hogy énekeljék, mégpedig kö-

zösségben. Ne felejtsük el a magyar nótát, hiszen Bródy János 

is megénekelte a 80-as években, hogy a „hungarian blues” az, 

amit a cigány húz. Azt kívánom mindenkinek, hogy szórakoz-

zanak jól ebből az alkalomból és éltessük a hagyományt, hiszen 

itt vannak a színpadon az egykori cigányprímás dinasztia le-

származottai – fejezte be köszöntőjét az államtitkár. V. Németh 

Zsolt nemcsak beszélt a magyar nóta szeretetéről, hanem két 

dalt elő is adott. – Nem mindennapi esemény, ha egy hattagú 

cigányzenekar van az ember háta mögött – fűzte hozzá fellépé-

séhez az államtitkár, és ez a hattagú zenekar a legendás cigány-

prímás Kánya Elek unokájának Kánya Lászlónak a zenekara 

volt, akik a magyar nóta ünnepét tették emlékezetessé játékuk-

kal, és ők kísérték a Dankó rádióból ismert művészeket is a 

Magyar Nóta Ünnepén.                                                   k.gy.  

 

 

 

 

 

 

Fókuszban az utak javítása. Több testületi ülésen is foglal-

koztak az utak állapotával az önkormányzati képviselők. A 

helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért 

felelős miniszterrel közösen nemrégiben egy olyan pályázatot 

írt ki az önkormányzatok számára, amelynek a céljai között 

szerepel az önkormányzati tulajdonú belterületi közlekedési 

infrastruktúra fejlesztésének megvalósítása. Tulajdonképpen 

erre a pályázatra vártak már régóta a településen, mivel ez kí-

nálhatna lehetőséget arra, hogy a rózsaligeti városrészen felújí-

tásra kerüljön mintegy fél kilométeres útszakasz. Annak idején 

a csatornázást követően 12 kilométer hosszan felújították a 

szeri utakat azokon a helyeken, ahol a beruházás folyt. A most 

szóba kerülő útszakasz alatt nincs csatorna, így akkor kimaradt 

a felújításból. Az önkormányzatnál azóta folyamatosan napi-

renden szerepelt ez a beruházás, ám nagysága miatt saját erőből 

eddig nem sikerült megoldani. Most úgy tűnt, hogy itt a lehető-

ség, ám végül erre az útszakaszra mégsem lehet pályázni, mert 

a kiírásban szilárd burkolatú utak javítására lehet csak támoga-

tást nyerni. A pályázat beadásának lehetőségével természetesen 

élt az önkormányzat, hiszen jó pár hely van, amelyekre ráfér a 

javítás. Amennyiben sikeres lesz a pályázat, akkor mintegy 

17,5 millió forintból valósul meg a beruházás, melyet így most 

Galambosszeren végeznének el, és amelyhez saját erőként két 

és félmilliót kell hozzátenni. A Rózsaligeti út javítása sem ke-

rült le a napirendről, egy másik technológiával és saját erőből 

kell felújítani. 

Támogatják az evangélikusokat. A szentgotthárdi Evangélikus 

Egyház azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy az 

őriszentpéteri imaházuk felújítási munkálataihoz nyújtson 

anyagi támogatást. Évek óta tervezik már az imaházuk belső 

festését, és villanyszerelési munkálatok elvégzését. Kis létszámú 

gyülekezet lévén az anyagi lehetőségeik korlátozottak. Bevéte-

leik csak a legszükségesebb kiadásokra és a működésük fenn-

tartására elegendő. Az egyházközség jó kapcsolatot ápol az 

őriszentpéteri társegyházakkal, az imaház számos ökumenikus 

alkalomnak adott már helyet és ad a jövőben is. Az evangélikus 

egyházközség a lehetőségeihez mérten a város közösségi életé-

ben is részt vesz. A képviselők a támogatást a felújítási mun-

Házunk tája - Önkormányzati hírek 
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kákhoz megadták. Az önkormányzat már a korábbi években is 

támogatta az egyházakat, legutóbb a reformátusok nagyszabá-

sú találkozójához, és a templomi orgona felújításához járultak 

hozzá. 

Súlykorlátozás a szeri utakon. Önkormányzati döntés szüle-

tett arról, hogy a közút és a szerek csatlakozásánál súlykorláto-

zó táblákat helyeztek el a szeri utak védelmében. A 3.5 tonnát 

meghaladó járművek esetében behajtási engedélyt kell kérni az 

önkormányzattól. A testület úgy döntött, hogy egyedi esetek-

ben – költözködés, tűzifaszállítás stb. – a polgármester engedé-

lye elegendő.  Nagyobb és hosszabb időt meghaladó tevékeny-

ség esetén az engedélyt a grémium adja ki. Örömteli, hogy tele-

pülésünk lakói is egyetértenek ezzel a határozattal. Hamar 

megszokták ezt az eljárást, a legutóbbi testületi ülésen három 

építkezéshez adtak ki behajtási engedélyt, köztük a Vasivíz Zrt.

-nek is, akik az alszeri városrészen a mélyfúrású kúton dolgoz-

nak.      

Több helyen is utat javítanak. Két szeren viszont sürgősen utat 

kell javítani településünkön. Kovácsszeren egy csőáteresz cse-

réje vált szükségessé, Galambosszeren pedig egy szakasz 

„sármentesítését” kell elvégezni. Mindkét munkára kapott ár-

ajánlatot az önkormányzat, így mintegy 850 ezer forintos ön-

erőből elvégzik a munkákat. A parkerdő rehabilitációja projekt 

keretein belül megépített parkolóhoz közúti csatlakozó bejárót 

kellett építeni, mivel az nem eleme a pályázatnak. A munkák 

elvégzése 900 ezer forintba került, amit saját erőből valósítot-

tak meg.  

Az Őri Alapítvány és a Hétrét Kft. nevében Sülyi Péter a köz-

művelődési megállapodás egy évvel történő meghosszabbítását 

kezdeményezte Őriszentpéter Város Önkormányzatánál. Az Őri 

Alapítvány és a Hétrét Kft. különböző pályázati forrásokat sze-

retne igénybe venni, amelyek benyújtásához szükséges a köz-

művelődési megállapodás megléte. A megállapodás tartalmaz-

za az elvégzendő közművelődési szolgáltatást és annak díjait, a 

tevékenységben érintettek körét, az ingyenes vagy térítési díjért 

igénybe vehető szolgáltatások körét, minimális időtartamát, 

rendszerességét és a közösségi tér vagy művelődési intézmény 

nyitvatartást. A közművelődési megállapodást meghosszabbí-

tották. 

Pünkösdkor kerül megrendezésre a Virágzás Napjai rendez-

vénysorozat Őriszentpéteren. A város önkormányzata a Zala 

Szimfonikus Zenekar fellépésének a finanszírozásával támogat-

ja az eseményt. A zenekar az utóbbi évekhez hasonlóan a műve-

lődési házban ad ingyenes koncertet pünkösdhétfőn. A zalai 

szimfonikusok három Zala megyei város, Zalaegerszeg, Nagy-

kanizsa és Keszthely zenei együtteseinek az összevonásával jött 

létre. Zalaegerszegen és Nagykanizsán már közel hatvan éve 

működnek szimfonikus zenekarok, és Keszthelyen is rendszere-

sen ad hangversenyt a Festetics György kamarazenekar. A Za-

la Szimfonikus Zenekarban mindhárom együttes legjobb zené-

szei játszanak, és hozzájuk csatlakozik még sok jó zenész a me-

gyéből. A zenekar 2013 óta évente négy alkalommal lép szín-

padra, a három zalai városban és Őriszentpéteren. Mindenhol 

hatalmas sikert arattak, Őriszentpéteren minden alkalommal 

teltházas volt a koncert. Az idei programban Mozart két A-

dúrban írt zongoraversenyét hallgathatja a közönség. Vezényel 

és zongorán közreműködik Bognár Ferenc Ausztriában élő 

zongoraművész, a Salzburgi Zeneművészeti Egyetem tanára.  

Tisztítóaknát építettek. A tavaszi időszak záporai és zivatarai 

sokszor okoztak kellemetlenséget a polgármesteri hivatallal 

szemben, a baksaszeri útcsatlakozásnál. A vízelvezető árok 

nem bírta elvezetni a nagy mennyiségű vizet, így az a főútra 

folyt és családi házakat veszélyeztetett. Mivel a dugulás lehető-

sége is fennállt, az áteresz kitisztításához fogtak hozzá a város-

üzemeltetés emberei. Az áteresz viszont nem ott volt, ahol az 

árok és az úttest összeérnek, hanem derékszögben elfordulva 

pár méterrel odébb. Így nem csoda, hogy a nagy mennyiségű 

vizet nem tudta elvezetni, és az iszap le is ülepedett. A helyi 

tűzoltók és a Vasivíz munkatársai az átereszt átmosták, és a 

leülepedés és a további gondok megelőzése végett a városüze-

meltetés dolgozói egy tisztítóaknát építettek.  

Biztató lehet mindazok számára, akik a jó időt várják, hogy az 

Őriszentpéterért Egyesület szemétszedési akciót szervezett. A 

tavasz csalhatatlan jele az ugyanis, amikor településünk legak-

tívabb civil szervezete megtisztítja a várost a télen keletkezett 

szeméttől. Hosszú évek óta teszik már ezt, általában a húsvéti 

ünnepek előtti időszakra időzítve. Kovácsné Horváth Katalin az 

egyesület elnöke elmondta, hogy mintegy harmincan láttak 

neki a munkának. Az iskolások előtte nap szedtek szemetet, de 

maradt mintegy harminc zsákra való eldobált hulladék a felnőt-

teknek is. A település bevezető útjait, parkjait és egyéb helye-

ket tisztítottak meg. A civil szervezet vezetője arról is beszélt, 

hogy szerencsére egyre kevesebb az eldobált szemét, de sajnos 

még mindig vannak renitens szemetelők, akik évek óta ugyan-

arra a helyre dobálják ki a náluk keletkezett hulladékot, annak 

ellenére, hogy a városban több helyen is van lehetőség a sze-

lektíven gyűjtött hulladék konténerbe helyezésére. Csak bízni 

lehet abban, hogy ezek az emberek egyszer észreveszik magu-

kat. Mint ahogy az is észreveszi magát, aki hazafele menet a 

régi vasút nyomvonalát megszórja sörös dobozokkal. Ezt az 

útvonalat a turisták is előszeretettel használják, így nagyon 

rossz fényt vet az itt élő emberekre ez a tevékenység.      k.gy. 

Tavaszi szemétszedés   



4  VII. évfolyam 2. szám 

 

Őri Hírek 

rült megoldani, hogy ez az egy hiányzó hozzájárulás meghiúsít-

hassa a projektet. Az állami területek engedélye is rendben van, 

így a vízjogi létesítési engedély beszerzése elől minden akadály 

elgördült. Az engedélyezés után az önkormányzat ki tudja írni a 

közbeszerzést, majd azt követően - remélhetőleg nemsokára – a 

munkákat is el lehet kezdeni.    

Szivattyúkat cserélnek, búvárkeverőt telepítenek. A Vasivíz 

Zrt. megkereste Őriszentpéter Város Önkormányzatát, hogy az 

általa üzemeltetett szennyvízelvezető és tisztító rendszerben a 

jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben szereplő munkák elvég-

zéséhez – szivattyúk cseréjéhez és búvárkeverő telepítéséhez – 

a gépeket rendelje meg, és a kalkulált költséget a szennyvíz-

közmű használati díjának terhére finanszírozza. 

Mélyfúrású kút javítása. A Vasivíz Zrt. megkereste Őriszentpé-

ter Város Önkormányzatát, hogy a 2018-as építési tervben a 

fejlesztési terv alapján az Őriszentpéteri III. számú mélyfúrású 

kút javítását elvégezhesse. A munkát a vízszolgáltatás biztonsá-

gának és az üzemeltetés minőségének megtartása érdekében 

kell elvégezni. A javítás 7,2 millió forintba kerül, amelyet a 

tulajdonosok – Őriszentpéter, Nagyrákos, Szatta – tulajdonará-

nyosan osztanak meg.   

Az Őrállók Alapítvány kijelölte nyári táborainak időpontjait. 

A napközis táboruk július 23-tól 27-ig lesz. Bentlakásos tábo-

rok két alkalommal lesznek, az első, melyet július 9-től 14-ig 

rendeznek, már betelt. Jelentkezni azonban lehet még az au-

gusztus 6-tól 10-ig tartóra. Az Alapítvány várja a táborozni 

vágyó gyerekeket és az önkénteseket. 

 

Májusfát állítottak. Településünkön már hosszú évek óta ha-

gyomány, hogy a város májusfáját a polgárőrök állítják. Ré-

gebben a művelődési ház melletti „kőszínház” területén történt 

ez, pár éve viszont a város központjában áll a város májusfája. 

A faállítást követően a munkában résztvevőket és az érdeklődő-

ket vendéglátásba részesítették a polgárőrök. Egy új étellel 

várták a vendégeket, „májusfa állító székelykáposzta” volt va-

csorára. A májusfa kidöntése a fa állítóinak a feladata lesz, a 

szervezők elmondták, hogy akkor vidám műsor is színesíti majd 

eseményt, és lehet, hogy megismerkedhetünk egy új ételkülönle-

gességgel, amelyet kimondottan májusfadöntéskor főznek.   

                      k.gy. 

Pályáztak a civilek 

Őri hírek 

Az idei esztendő elején elszámoltak a civil szervezetek a 2017-

es évben pályázati úton elnyert pénzek felhasználásáról. Ez volt 

a feltétele annak, hogy az idén is pályázhassanak. A testület 

március elején hozott határozatot arról, hogy milyen feltételek-

kel és mennyi pénzre lehet pályázni a 2018-as esztendőben. 

Továbbra is azok a civil szervezetek és egyesületek számíthat-

nak támogatásra, akik őriszentpéteri székhellyel vagy telep-

hellyel rendelkeznek. Újdonság, hogy ettől az évtől pályázati 

önerő támogatására is belehet benyújtani. A pályázható összeg 

nagyságát 700 ezer forinttal megemelték, így most 5,2 millió 

forintra lehet pályázni. Ebből az önerő támogatására 1,2 millió 

forintot, a sportra 2,5 milliót szánnak. A fennmaradó összegre 

lehet benyújtani a kérelmeket. Ennek tükrében a sportegyesület 

benyújtotta pályázatát a 2,5 millió forintra. A testület döntése 

értelmében az összeg felét most, a második felét pedig július 

elején kapják meg. Feltételül szabták azt, hogy az első részlet-

ből kell a sakkcsapat részére a nekik megszavazott 100 ezer 

forintot átadni. Támogatási kérelmet nyújtott be az Őriszentpé-

terért Egyesület is. Ők az idén ünneplik megalakulásuk 10. 

évfordulóját. A jubileum alkalmából egy közösségi kemencét 

szeretnének építeni pályázati támogatásból. Ehhez a pályázat-

hoz van szükségük egymillió forintot épphogy csak meghaladó 

önerőre. Ez a pályázat is pozitív elbírálásban részesült. Ide tar-

tozó hír még, hogy az önkormányzat egy pályázat benyújtásá-

val csatlakozik a közösségi kemence építésének projektjéhez. A 

kemenceház melletti terület burkolattal történő ellátása és a 

kiszolgáló és raktározásra alkalmas helységek kialakítása szere-

pel a projektjükben.                  k.gy. 

 

 

Tisztítóaknát építettek. A tavaszi időszak záporai és zivatarai 

sokszor okoztak kellemetlenséget a polgármesteri hivatallal 

szemben baksaszeri útcsatlakozásnál. A vízelvezető árok nem 

bírta elvezetni a nagy mennyiségű vizet, az így a főútra folyt és 

veszélyeztetett családi házkat. Mivel dugulás lehetősége is 

fennállt, az áteresz kitisztításához fogtak hozzá a városüzemel-

tetés emberei. Az átereszt viszont nem ott volt, ahol az árok és 

az úttest összeérnek, hanem derékszögben elfordulva pár mé-

terrel odébb. Így nem csoda, hogy a nagy mennyiségű vizet 

nem tudta elvezetni, és az iszap le is ülepedett. A helyi tűzoltók 

és a Vasivíz munkatársai az átereszt átmosták, és hogy a leüle-

pedést és a további gondokat megelőzzék a városüzemeltetés 

dolgozói egy tisztítóaknát építettek. 

Nemsokára elkezdődik a csapadékvíz elvezetése projekt. Közel 

100 milliós támogatást nyert Őriszentpéter önkormányzata erre 

a célra. Mivel a beruházás magánterületeket is érint, vízjogi 

létesítési engedély beszerzésére volt szükség. Közel 80 ingat-

lantulajdonos hozzájárulása kellett ehhez, amit nem kis feladat 

volt összeszedni, ám örömteli, hogy egy kivételével mindenki 

megadta azt. Egy a tervben történt műszaki változtatással sike-
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Kedves Őriszentpéteriek, ahogy a jó idő beköszöntött, már so-

kan gondolnak arra, hogy a nyári szezon egyik kiemelkedő 

eseménye az immár 38. alkalommal megrendezésre kerülő Őr-

ségi Vásár időpontja közeledik.   A programsorozat idei pontos 

dátuma: június 22-24. Hagyományainkhoz ragaszkodva termé-

szetesen idén is találkozhatunk a délutáni programkínálat során 

néptáncosokkal, fellépnek az Őriszentpéteri rockisok is, lesz 

bábszínház a legkisebbeknek. A megnyitó alkalmából az érdek-

lődők térzenét hallhatnak a város központjában. A Művelődési 

Házban „A paraszti élet színtere a konyha, avagy a hagyomá-

nyokra épülő őrségi gasztronómia a családok mindennapjai-

ban” címmel nyílik kiállítás. Visszajelzések alapján a környező 

települések önkormányzatai is aktívan szervezik helyi program-

jaikat. Sokak által várt esti koncertek során fellép szombaton a 

Kelemen Kabátban, azt követően Ganxta Zolee és a Kartel, 

vasárnap pedig a Bagossy Brothers Company. Hagyományte-

remtő szándékkal, kicsit a kezdeti évek hangulatát idézve, 

szombaton este a nagykoncertek után a szabadtéri színpad mel-

lett utcabál lesz. Zenél: DJ Neczpál és a Mokka Tribute Band 

22 órától hajnali 02 óráig. Reméljük, mindenki megtalálja a 

kedvéhez, korosztályához illő programot! Szeretettel várunk 

Benneteket! Részletes programfüzetet minden családhoz idő-

ben juttatunk!                                             Breszkócs Csilla 

A nyár beköszönte előtt még tartalmas programokat kínál az 

Őriszentpéteri Művelődési Ház: Május 25-én pénteken 18 órai 

kezdettel, Dalok szárnyán címmel vendégszerepel intézmé-

nyünk színpadán Détár Enikő művésznő és Dell ’ Amico Ro-

meo énekes. Az esti előadásukban felcsendülnek olyan népsze-

rű dallamok, mint pl. Hazám, hazám, Honfoglalás slágere, Má-

té Péter és Cserháti Zsuzsa számok és egyéb musical részletek, 

film betétdalok. A felejthetetlennek ígérkező előadásra már 

elővételben is válthatók jegyek. Június 9-én szombaton 18 órai 

kezdettel sokak által várt őriszentpéteri Tritikáli Társulat a 

bajánsenyei Kerkabarka Színjátszókkal közösen ad egészestés 

színházi produkciót. Azok, akik nem rendelkeznek bérlettel 

jegyet vásárolhatnak az előadásra elővételben kedvezményesen 

és a helyszínen egyaránt. 

Csekély érdeklődés kísérte azt a lakossági fórumot, amelyen 

Őriszentpéter Város Önkormányzatának Integrált Településfej-

lesztési Stratégiájának (ITS) tervezetét tárgyalták. A tervezetet 

a készítő tanácsadó kft. szakértője Bozzay Balázs ismertette. 

Az ide vonatkozó kormányrendelet szerint készült terv célja, 

hogy stratégiai tervezés eszközeivel segítse elő a városfejlesz-

tés elkövetkező 6-8 évének eredményességét. Középtávon kije-

löli a városvezetés céljait, a célok megvalósítását szolgáló in-

tegrált beavatkozások körét és a megvalósítás eszközeit. Őri-

szentpéter város, az Őrség kulturális táji-természeti értékeit, 

hagyományait őrző és megújító, társadalmi és gazdasági életét 

a külső környezet, a kor általános követelményeihez igazító, de 

elsősorban belső erőforrásaira támaszkodó, kapcsolati rendsze-

rét fokozatosan bővítő, a határmenti együttműködési lehetősé-

gekre támaszkodó kistérségi szervezőközpont. Az ITS a követ-

kező fejlesztési prioritásokat határozza meg: Őriszentpéter kö-

zösségi terei és zöldfelületei funkcionális fejlesztése, gazdasági 

diverzifikáció megteremtése, települési infrastruktúra és szol-

gáltatásfejlesztés. A fentiek tükrében, egyebek mellett szabad-

idő hasznos eltöltésére játszóteret és tornapályát alakítanának 

ki, megújítanák a közterületek növényeit és rehabilitálják a 

parkerdőt. Kereskedelmi és szolgáltató tér kialakítására kerül 

sor a felújított sárga házban és vásárcsarnokot építenek. Erősí-

tik a gasztronómiai szerepkört, élelmiszerfeldolgozó központot 

hoznak létre a helyben termelt alapanyagok feldolgozására. 

Rövid ellátási lánc kialakításával a helyben termelt értékeket 

helyben értékesítik. Extra nagy szélessávú internetes hálózatot 

fejlesztenek a lakossági és gazdasági övezetekben egyaránt. 

Turisztikai attrakciók bővítése, a turisztikai sokszínűség érde-

kében. A stratégia része még a településen belüli gyalogos, 

kerékpáros és autós közlekedési rendszerek fejlesztése. Őri-

szentpéter szociális szolgáltatásainak és alap infrastruktúrájá-

nak fejlesztése. A megújuló energiák szerepének és az energia-

hatékonyság növelése. A lakosság részéről a tervezethez hozzá-

szólás nem volt, a tervezetet a képviselőtestület elfogadta.  

A 2018. április 8-án tartották az országgyűlési választásokat. 

Őriszentpéteren 919 fő volt a szavazókörben lakcímmel rendel-

kező választópolgárok száma. Közülük 717-en éltek a lehető-

séggel és elmentek szavazni. Ez 78%-os részvételi arányt jelen-

tett, ami igencsak jónak mondható. A leadott szavazatok közül 

csupán csak 8 volt érvénytelen. A VAS03 számú egyéni válasz-

tókerületben V. Németh Zsoltot, a FIDESZ-KDNP jelöltjét 

választották újra képviselőnek. V. Németh Zsolt Őriszentpéte-

ren a választópolgároktól 355 szavazatot kapott, ezzel megelőz-

te a 266 szavazattal bíró Bana Tibort, a JOBBIK képviselőjét. 

Harmadik Balogh Tibor, a DK képviselője lett. Pártlistáról a 

legtöbb szavazatot a FIDESZ-KDNP kapta, szám szerint 373-

at. A JOBBIK Magyarországért Mozgalomra 134-en szavaztak.    

A Művelődési Ház ajánlja 

Településfejlesztésről volt szó 

Őrségi Vásár előzetes 

FIGYELEM! 

A városi gyermeknap május 27-én (vasárnap) 14:00 - 19:00 

óra között kerül megrendezésre a sportpályán. 

Választási eredmények 
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 Síremléket avattak 

Őriszentpéteren 2017. december 20-án vettek vég-

ső búcsút Varga Ottó címzetes esperestől, az Őrség 

plébánosától, az itt élő emberek Ottó atyájától. 

Kívánságának megfelelően földi hamvait a plébá-

niatemplom sírkertjében helyezték végső nyuga-

lomra. Az Őrségi Egyházközség Varga Ottó plébá-

nosnak síremléket állíttatott, melynek felszentelé-

sére virágvasárnap került sor. A síremléket az őrsé-

giek új plébánosa Köbli Tamás atya áldotta meg a 

hálaadó szentmisét követően. A síremlék szentelési 

ünnepség szónoka V. Németh Zsolt államtitkár, a 

térség országgyűlési képviselője volt. – Ezen a 

csendes vasárnapon talán elkezdődik a tavasz. Azt 

üzeni, hogy az élet megy tovább. Virágba borulnak 

a fák, elborítanak bennünket a szép emlékek, 

ahogy Varga Ottó atyára gondolunk, aki egybeforrt 

világunkkal, eggyé vált nyájával az Őrség közössé-

gével. Egyszemélyes intézménye volt az Őrségnek, 

igazodási pont, mértékadó véleményforrás – kezdte 

méltató szónoklatát az államtitkár, majd Varga 

Ottó életútjának mérföldköveit ismertette kiemelve 

az Őrségben eltöltött harminc évére. – Varga Ottó 

hiánya annál fájóbb, mert egy igaz, jó, szeretettel 

teli embert veszítettünk el vele, akinek mindig he-

lyén volt az esze és a szíve. Ez volt a sikerének 

titka.. Egyetemesség és patriotizmus jellemezte. 

Hitt a személyes találkozások varázsában. Úgy 

tudott a legkülönbözőbb hitű, pártállású emberek-

kel korrekt kapcsolatot tartani, hogy nem tagadta el 

saját hitét elköteleződését. Semmiféle lojalitás nem 

gátolta abban, hogy beszéljen a szorító gondokról. 

Az ökumené szellemében tevékenykedett, kitűnő 

kapcsolatot tartott a reformátusokkal és az evangé-

likusokkal. De ugyanúgy életkorra való tekintet 

nélkül értett szót mindenkivel – folytatta beszédét 

V. Németh Zsolt, majd arról szólt, hogy vannak 

emberek, akiket tisztelnek, vannak emberek, akiket 

szeretnek, de a legritkább az, akit egyidőben tisz-

telnek és szeretnek is. Varga Ottó atya ezek közé 

tartozott. Ő igazolta azt, hogy szeretetet úgy lehet 

osztani, hogy nem lesz belőle kevesebb. Kívánom, 

hogy ez a síremlék örökké hirdesse Varga Ottó 

atya életművét, jóságát és szeretetét – fejezte be 

ünnepi szónoklatát az államtitkár. A síremlék szen-

telést követően a Katolikus Közösségi Háznál em-

léktábla avatásra került sor. Az épületet 1911-ben 

építették, 1948-ban államosították, majd miután 

visszakapta a katolikus egyház több pályázat ered-

ményeképpen sikerült felújítani az iskola részt, 

majd később a tanítói lakórészt is. A közösségi ház 

mostantól Varga Ottó plébános nevét viseli. A 

nagyteremben emléket állítottak Ottó atyának.  
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Negyedszázados virágzás 

Negyedszázados jubileumát ünnepli az idén a Vi-

rágzás Napjai rendezvénysorozat az Őrségben. 

„Emberi találkozó a művészetek fényénél” - a jel-

mondata és egyben a küldetése is a virágzásnak. 

Előzményéül az a nemzetközi kezdeményezésű 

fesztiválsorozat szolgált, amelyet az 1980-as évek 

elején Budapesten valósítottak meg. Az 1993-ban 

megalakult Őri Alapítvány tűzte ki céljául egyfajta 

szellemi impulzus közvetítését. A befogadó közeg-

nek az akkori Őrséget választották, amely azok 

közé a helyek közé tartozott, ahol „nem volt még 

minden elrontva”. A Virágzás Napjait létrehozó 

koncepció a 25 év alatt alapvetően nem változott. 

A fesztivált mindig pünkösdkor rendezték meg, 

évente ismétlődik, péntektől hétfőig tart. A prog-

ramban különböző műfajú művészeti produkciók 

szerepelnek gondolatkeltő előadások kíséretében. 

Kritérium, hogy ezek a művészeti produkciók mi-

nőségiek legyenek, az előadások tudástartalmat 

hordozzanak. Az igényes és sokrétű kulturális kí-

nálat az Őrségben található gazdag természeti kör-

nyezettel együtt kitűnő időtöltés. A fesztiválprogra-

mokat a hagyomány és a kor művészetének ötvö-

ződése teszi egyedivé. Az Virágzás Napjai rendez-

vénysorozat az eltelt negyedszázad alatt lehetősé-

get teremtett fiatal tehetségek bemutatkozására. Az 

évek során egy művésznemzedék nőtt fel itt érett 

mesterek támogatásával és hozzáértő közönség 

szeme láttára. A Virágzás Napjai összeköti és ki-

egyenlíti a kulturális különbözőségeket. A Sülyi 

Péter által vezetett rendező-szervező gárda számára 

ugyanolyan fontossá vált az ideérkező fesztiválozó 

közönség megtartása, mind az elején még bizal-

matlan helyiek megnyerése. Ezt az elmúlt 25 évben 

sikeresen megoldották. Ma a Virágzás Napjai ren-

dezvénysorozat országosan ismert fesztivállá lett, 

amelyre hazánk szinte minden tájáról érkeznek 

vendégek.      k.gy. 
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MÁJUS 18 PÉNTEK 
 

18:00 Őriszentpéter, Pajta-
színház  
Virágfakasztó  
Bartók és a parasztzene 
találkozása  
Bognár Szilvia – ének 
Szokolay Dongó Balázs - 
népi fúvós hangszerek 
Vizeli Balázs - hegedű  
Tóth László – zongora 
ifj. Horváth Károly és a Zala 
zenekar 
 
Közben: 
Mozgóképek Bartókról 
dokumentumfilm (1989) 
Operatőr: Szabó Gábor 
Rendező: Sülyi Péter 
 
19:30 Őriszentpéter, Malom 
Tárlat  
Kiállítás megnyitók 

A Nap álmai  

Kézdi P. Anna fotókiállítása  

 

 Száműzve a szív hegyeire  

Egervári Gertrúd festményei 

és műfordításai 

 
A keresztény művészet 
megújítása 
A Napút Művészeti Akadé-
mia vezetőinek munkáiból 
Kiállító művészek: Bíró Edi-
na,  
Döbröntei Zoltán, Hódosi 
Helga  
és Kiss Viktor. 
(Bevezető előadás 
 és megnyitó: 20-án 16:30-
kor) 
 
21:00 Őriszentpéter, Pajta-
színház 
Szemed kincse 
Játszik a Tóth Viktor Arura 
Trió 
Tóth Viktor – alt szaxofon  
Lukács Miklós - cimbalom 
Orbán György – bőgő 
 
 
 

„Emberi találkozó a mű-
vészetek fényénél” 

 
 

MÁJUS 19  SZOMBAT 
 
9:30 Őriszentpéter, Malom 
látogatóközpont  
Iciri-piciri játszóház  
Ungár Andrea zenés-mesés 
játszóháza  
óvodás korúak számára  
 
10:00 Őriszentpéter, Malom 
látogatóközpont 
Gondolkodó együttlét I. 
Az ítélet 
Ungár István előadása  
Johann Sebastian Bach 
Máté passiójáról 
 
11:30 Őriszentpéter, Pajta-
színház 
Ember tenyerében, diny-
nyének magjában 
A SimorÁg TánCirkusz elő-
adása 
 
14:30 Őriszentpéter, Pajta-
színház  
Fiatalok pódiuma 
Játszik a JET trió 
Eveline Meier – hegedű 

(Svájc) 

Madaras János Alexander – 

cselló (H) 

Nguyên Anh Tùng – zongora 

(Vietnam) 

 

16:00 Őriszentpéter, Malom 
Látogatóközpont 
Gondolkodó együttlét II. 
Sosztakovics: 
Antiformalista mutatvá-
nyosbódé 
Böszörményiné Révész 
Judit előadása 
 
19:00 Őriszentpéter, Pajta-
színház 
Maradjunk annyiban  
 – Egy hajléktalan nő show-
ja 
Írta, rendezte és előadja: 
Szalai Kriszta 
 
 
21:00 Őriszentpéter, Malom 
Látogatóközpont 
GreCSÓKOLlár 
Grecsó Krisztián és  
Kollár-Klemencz László 
zenés irodalmi estje 
 

MÁJUS 20 VASÁRNAP 
 
8:00 Őriszentpéter, Malom 
látogatóközpont 
Hangséta a szabadban 
Hajnóczy Csabával  
A hangséta (sound walk) 
egyfajta meditáció.  
Lényege a hangzó környe-
zetre irányuló figyelem.  
9:30 Őriszentpéter, Malom 
látogatóközpont  
Iciri-piciri játszóház  
 óvodás korúak számára  
10:00 Őriszentpéter, Malom 
látogatóközpont 
Gondolkodó együttlét III. 
Eredendő bűn, vagy ere-
dendő jóság? 
Dr. Böszörményi László 
tanszékvezető  
egyetemi tanár előadása  
11:30 Őriszentpéter, Pajta-
színház 
J. S. Bach: Goldberg vari-
ációk 
Kovács Sándor zenetörté-
nész,  
tanszékvezető egyetemi 
tanér 
 és Borbély László 
 Junior Prima-díjas zongo-
raművész előadása  
14:30 Nagyrákos, Borromei 
Szent Károly templom 
Pünkösdi koncert ének-
hangra és cimbalomra 
Előadók: 
Rajk Judit énekművész.  
Szalai András cimbalom-
művész  
16:30 Őriszentpéter, Malom 
Látogatóközpont 
A keresztény művészet 
megújítása 
Döbröntei Zoltán festőmű-
vész megnyitó előadása 
 a Napút Művészeti Akadé-
mia kiállításához 
19:00 Őriszentpéter, Pajta-
színház 
Gyarmati Fanni naplója 
Előadja: Hámori Gabriella 
Szerkesztette és rendezte: 
Seres Tamás 
21:00 Őriszentpéter, Pajta-
színház 
Véletlen 

Lovasi András, Dr. Heidl 
György és Gábor Andor kon-
certje  

 

MÁJUS 21 HÉTFŐ 
 
8:00 Őriszentpéter, Malom 
látogatóközpont 
Hangséta a szabadban 
Hajnóczy Csabával  
 A soundscape - magyarul 
„hangtáj”- megalkotásának  
első lépése a megfigyelés.  
Ez történik a sound walk, 
azaz a "hangséta" alkalmá-
val. 
9:30 Őriszentpéter, Malom 
látogatóközpont 
Pici bonbon 
A Góbi Rita Társulat elő-
adása a legkisebbek szá-
mára.  
10:30 Őriszentpéter, Pajta-
színház  
Nagy László: Rege a tűz-
ről és jácintról 
A felvidéki Csavar Színház 
és a 
 Kor-Zár zenekar előadásá-
ban 
12:00 Őriszentpéter, Pajta-
színház  
Fiatalok pódiuma 
Szüts Apor - zongora 
Bonino Anna-Sofia – hege-
dű 
14:30 Velemér, Szenthárom-

ság templom 

Kelemen Barnabás - Kokas 

Katalin hegedűművész há-

zaspár koncertje  

a Fény templomában, ahol a 

Kossuth díjas hegedűművész 

első ízben szólaltatja meg kö-

zönség előtt a korhű építésű, 

1771-es Januarius Gagliano 

hegedűjét 

Belépőjegy ára: 1.500 Ft 
Kedvezményes jegy (16 
éves korig): 750 Ft 
17:00 Őriszentpéter, Műve-
lődési Ház  
A Zala Szimfonikus Zene-
kar hangversenye 
Vezényel: Bognár Ferenc 
zongoraművész 

További információ: 

Malom Látogatóközpont 

(9941 Őriszentpéter Városszer 

116.) T: 06 94/548-038 E-

mail: orseg@orseg.hu 

www.viragzasnapjai.hu 

www.orseg.hu 

Virágzás Napjai programok 
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A csodás új évet várva tértünk vissza a téli szünetről, népesítet-

tük be az óvodát, tele tervekkel, programokkal. Húshagyó ked-

den mi is kivettük a részünket a farsangi mulatozásból. A gye-

rekek színes, ötletes jelmezekbe öltöztek, versekkel, dalokkal 

búcsúztatták a telet. A szülői szervezet gondoskodott a finom-

ságokról. A forradalom tiszteletére elhelyeztük a megemléke-

zés „virágait” az emlékműnél, dalokkal, versekkel köszöntöttük 

a huszárokat, a 48-as forradalom hőseit. A nyuszi március 24-

én lepte meg gyermekeinket. Volt, aki a csoportszobában és 

volt, aki az udvaron kereste az ajándékokat. És ha már az álla-

toknál tartunk, akkor meg kell említeni a tavaszi kihajtás előtti 

kirándulást a Nemzeti Park állataihoz. Hagyományos 

ismerkedőnapunkat az idén április 21-én, szombaton tartottuk. 

Most is sokan éltek a lehetőséggel, hogy megismerkedjenek 

velünk, óvodánkkal. A kicsik csillogó szemét, játszó kedvét 

látva remélhetőleg nem lesz a beszoktatással semmi probléma. 

Ezt követően tartottuk 23-án és 24-én a beíratást. 12 kisgyer-

meket írattak be hozzánk, így a számok alapján az új nevelési 

évet is szép gyermeklétszámmal indíthatjuk, várhatóan 67 fő-

vel. Mivel az idei nevelési év végén két óvónénitől válik meg 

az intézményünk nyugdíjba vonulás miatt, ellátogattunk a Sop-

roni óvóképző állásbörzéjére. Itt próbáltunk kedvet adni a vég-

zős diákoknak, hogy hozzánk jelentkezzenek, legyenek az új 

munkatársaink. A nevelési év második legszebb ünnepe az 

anyák napja, amit az idén május 7-én tartottunk. Délután négy 

órakor nyitottuk meg kapuinkat az anyukák, nagymamák, 

dédmamák és minden érdeklődő előtt. Dalokkal, versekkel, kis 

ajándékokkal kedveskedtünk nekik. A csillogó szülői szemek-

ből, a könnyes szemeket törölgető nagyszülőkből láttuk, hogy 

megérte a sok készülődést, tanulást, gyermekeink büszkén áll-

tak az ünneplők elé. Hagyomány, hogy a nagycsoportosok az 

év végén kirándulni mennek. Az idén a Kis-Balatonnál voltak.  

Május 18-án kirándulnak dolgozóink is. Olyan új helyre szeret-

nénk eljutni, ahová akár a gyermekekkel közösen is elmehe-

tünk majd. Gyermeknapunk május 25-én lesz, amelyre sétako-

csikázást, udvari játszóházat, rendőrségi bemutatót tervezünk. 

A szülői szervezet segítségével apró ajándékokkal és új udvari 

játékokkal szeretnénk kedveskedni a gyerekeknek.  Az évzárót 

és a nagycsoportosok búcsúztatását június 2-án tartjuk. Ezt 

követően június 8-án lesz az utolsó nagy közös élmény, a na-

gyon várt ITTALVÓS BULI.  Köszönetet szeretnénk mondani 

mindazoknak, akik bármilyen módon segítették munkánkat. A 

szülői szervezetnek, a szülőknek, fenntartóknak, támogatóknak 

és mindenkinek, akik szívükön viselik az Őriszentpéteri Katica 

Egységes Óvoda – bölcsőde sorsát.     

  Babosné Hajós Marietta Tünde óvodavezető 

Őrségi Kistérségi tanulmányi verseny 

Őriszentpéteren immár 16. alkalommal rendezték meg az őrsé-

gi kistérségi tanulmányi versenyt. 2018. március 22-én mérhet-

ték össze tudásukat a kistérség 3. és 4. osztályosai. 

Az őriszentpéteri alsó tagozatos munkaközösség Tóth Lászlóné 

vezetésével a kistérségben tanuló 3. és 4. osztályos gyerekek 

számára ebben a tanévben is megszervezte a tanulmányi ver-

senyt matematika és magyar nyelv tantárgyból. A feladatlapo-

kat a felső tagozatos szaktanárok készítették. A versenyen öt 

iskola vett részt: Bajánsenye, Magyarlak, Nádasd, Pankasz és 

Őriszentpéter. Tantárgyanként két csoportban folyt a verseny, 

melyen 35 tanuló vett részt. Az anyanyelvi versenyen először 

tollbamondást írtak a versenyzők, majd nyelvtani ismereteikről 

és helyesírási készségükről adtak számot. Matematikából gon-

dolkodtató és jó számolási készséget igénylő feladatok tették 

próbára a tanulók tudását. Az versenyfeladatokat 60 perc alatt 

kellett megoldani. Akinek kedve volt, két tantárgyból is próbá-

ra tehette tudását. Ebben az évben is több kisdiák élt ezzel a 

lehetőséggel. Míg a szaktanárok a feladatlapokat javították, a 

tanulók ismerkedhettek egymással, együtt játszhattak az udva-

ron. A kísérő pedagógusok a verseny ideje alatt szakmai prog-

ramon vehettek részt. Kulcsárné Katus Erzsébet saját készítésű 

oktatóanyagokról tartott előadást. Az általa készített taneszkö-

zök a gyerekek kezébe adható, cselekvésen, tevékenységen 

alapuló játékok, amelyeket ki is próbálhattak az érdeklődők. 

Még aznap sor került az eredményhirdetésre is.  Az első három 

helyezett könyvjutalomban részesült és oklevelet kapott.  Min-

den résztvevő emléklappal térhetett haza. Az eredmények a 

következőképpen alakultak:  (folytatás a következő oldalon) 

Gazdag tavaszi programok óvodánkban  

Óvodánk 2018. június 18-tól nyári rend szerint 

fog üzemelni, egy csoporttal. Leállásunk augusz-

tus 06-tól 31-ig fog tartani.! 

Iskolánkban történt 
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3. osztály magyar nyelv : I.Bodonczi Borbála Őriszentpéter 

II.Czeczei Jázmin Nádasd, III.Török Vita Katalin Bajánsenye 

Matematika:  I.Szalai Dániel Nádasd, II. Czeczei Jázmin Ná-

dasd,  III.Suhai Benedek Őriszentpéter 

4. osztály magyar nyelv: I. Molnár Emma Nádasd, II.Kalmár 

Kata Nádasd,  III.Kenéz Klára Őriszentpéter 

Matematika: I.Kulcsár Márton Őriszentpéter, II.Krizsay Hanna 
Bajánsenye, III.Németh Izabella Bajánsenye 
                     Pátiné Horváth Ilona 
 

Versmondó verseny 
„Csak az olvassa versemet, ki ismer engem és szeret” - írta Jó-

zsef Attila egyik versében. Sokan olvassák és szeretik ma is. 

Már kisgyerekként találkozhatunk költeményeivel, sok versso-

rát felnőttként is bármikor fel tudjuk idézni. 113 évvel ezelőtt, 

1905. április 11-én született. Születésnapja 1964 óta a költé-

szet napja hazánkban. Pilinszky János írta József Attila halálá-

nak 25. évfordulóján „Mikor meghalt, nem volt semmije. És ma 

– költők tudják csak igazán! – egész világ a birtoka: fűszálak és 

csillagok, sőt a szótár egyes szavai, amiket büntetlenül senki 

többé el nem vehet tőle.” Róla emlékeztek meg az Őriszentpé-

teri Általános Iskolában, amikor 2018. április 9-én versmondó 

verseny megrendezésével köszöntötték a költészet napját. Ez a 

rendezvény alkalmat adott arra, hogy szép verseket hallgas-

sunk, élményként éljük át a költészetet. 

Az 5-6. osztályosok Petőfi Sándor, Arany János és József Attila 

költeményeit szavalták. Vidám és komoly témájú verseket egy-

aránt hallhattunk a versenyzőktől igényes, hangulatos előadás-

ban. A 7-8. osztályosok Arany János, József Attila és Radnóti 

Miklós költeményeiből választottak. Ők inkább komoly, elgon-

dolkodtató verseket mondtak.   

Az alsó tagozatos versmondó versenyre 2018. április 12-én 

került sor 33 tanuló részvételével. A diákok nagy része kortárs, 

mai magyar költők műveit választotta. Néhányan klasszikus 

költők (Petőfi Sándor, Goethe) verseit szavalták. Nagyon ügye-

sek és lelkesek voltak. A legnagyobb sikert Szabó Fanni, Os-

váth Erzsébet Zsémbes Zsófi ébredése című versével és Pfeiffer 

Attila Romhányi József A teve fohásza című nyelvtörő költe-

ményével aratta.  

A versenyeken a következő eredmények születtek: 

1-2. osztály: I. Szabó Fanni 2. osztály, II. Varga Zorka 1. osz-

tály, III. Györke Luca 2. osztály 

3-4. osztály I. Pfeiffer Attila 4. osztály, II. Kenéz Klára  4. osz-

tály, III. Oláh Dávid Ferenc 3. osztály 

5-6. osztály: I. Bodonczi Orsolya 5. osztály , II. Fábián Mátyás 

5. osztály, III. Varga Bendegúz 6. osztály 

7-8. osztály: I. Albert Anna 8. osztály, II. Fekete Attila 7. osz-

tály, III. Mattison Kata 8. osztály          Pátiné Horváth Ilona 

Határtalan Őriszentpéteriek 

A Határtalanul program keretében osztályunk 4 napos tanul-

mányi kirándulásra utazott Szlovákiába (képünkön). Március 

26-án korán reggel indultunk Őriszentpéterről. 

 Az első megállónk Komárno volt, ahol a Jókai Alapiskolába 

látogattunk. Megismerkedtünk az itt tanuló diákok mindennap-

jaival, még egy rövid bemutatkozásra is sor került. Aznap több 

érdekes helyszínen is jártunk, mint például az Európa udvar 

Komárnoban, a nagysallói csata emlékművénél és Mikszáth 

Kálmán emlékházánál. Este Rimaszombaton vettünk részt egy 

városnéző túrán. A második napunkat a Gombaszögi cseppkő-

barlangnál kezdtük, ami káprázatos látványt nyújtott mindany-

nyiunk számára. Aznap megtekintettük az Andrássy mauzóleu-

mot, majd Iglóra utaztunk. A harmadik nap reggelén a Szepesi 

várat néztük meg hatalmas ködben. Késmárkra utaztunk, ahol 

több templomot is megtekintettünk. Még Szlovákia legmaga-

sabb pontjára, a Magas-Tátrára is felmentünk gyönyörű napsü-

tésben. Utolsó napunkat Besztercebányán indítottuk egy kis 

városnézéssel, rossz idő ellenére is. Majd kezdetét vette a közel 

6 órás út Őriszentpéterre, az iskolánkhoz. Rengeteg élménnyel 

gazdagodtunk.                Andrékó Bori 7. osztályos tanuló   

Kulturális bemutató 2018. 

Hagyománnyá vált Őriszentpéteren a minden év májusában 

megrendezésre kerülő Kulturális bemutató. Idén május 11-én 

mutatkoztak be az általános iskola tehetséges tanulói a közön-

ség előtt. Az órákon kívül a diákok szakkörök, énekkar, citera-

zenekar munkájában vesznek részt, az alsó tagozatosok néptán-
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cot is tanulnak, így a műsor összeállításakor színes a repertoár. 

A matematika szakkör tagjai vicces kisfilmmel készültek. Fel-

léptek az iskolai versmondó verseny győztesei is. A tanulók 

saját készítésű „mestermunkái” is megtekinthetők a bemutató 

alkalmából. A műsort az alsó és felső tagozatos citerazenekar 

nyitotta. A felsősök az április 21-én  Vépen megrendezett ver-

senyen ezüst minősítést értek el. A bábszakkörösök rendhagyó 

módon léptek színpadra a Péter vitéz című jelenetükkel. A mű-

sort a vers- és mesemondók szereplése is színesítette. Tornyos 

Jázmin a térségi mesemondó verseny első helyezettje a Kinek 

nehezebb a dolga című mesét mondta el. Szabó Fanni 2. osztá-

lyos tanuló nyerte az alsó tagozatos versmondó versenyt 1-2. 

osztályos kategóriában. Osváth Erzsébet: Zsémbes Zsófi ébre-

dése című versét adta elő. Nagy sikert aratott Pfeiffer Attila 4. 

osztályos tanuló, aki nemcsak az iskolai versmondó versenyt 

nyerte meg, de első helyezett lett a szombathelyi és a vasvári 

területi és regionális versmondó versenyeken is. A bemutatón 

Romhányi József: A teve című költeményét szavalta. Bodonczi 

Orsolya 5. osztályos tanuló 5-6. osztályos kategóriában nyerte 

az iskolai versmondó versenyt. Petőfi Sándor: Pató Pál úr című 

versét mondta el. Jó hangulatot teremtettek a néptáncosok. Az 

első osztályosok Szigetközi polgári táncokat mutattak be. A 2. 

osztályosok a Sudridom című tánccal szerepeltek. A 3. osztá-

lyosok az Ördög útja című tánccal mutatkoztak be. A táncok 

sorát a 4. osztályosok gyermeklakodalmasa zárta. Mozgókép-

kultúra órán kisfilmeket készítettek tanulóink. A műsor kereté-

ben a két legjobban sikerült kisfilmet mutatták be. Készítői: 

Albert Anna és Balogh Cintia 8. osztályos tanulók. Műfajnál 

maradva a matematikaszakkörösök is előrukkoltak egy újabb 

vicces filmmel, alkotásuk címe: Matekkór. Az énekkarosok a 

Bodzavirág, az Erdő, erdő és a Balkán Fanatik együttes Repülj 

madár című dalát adták elő. A Kulturális bemutatót a színjátszó 

szakkörösök Helén a tehén, avagy gyalog, mint Balogh című 

vidám jelenete zárta. Ezúton is gratulálunk minden résztvevő 

tanulónak a színvonalas produkciókhoz és az ötletes 

„mestermunkákhoz”!  

Lapunk márciusban megjelenő számában még nem tudtunk 

labdarúgó eredményekről beszámolni az ismert időjárási gon-

dok miatt. Csapatunk akkor még nem lépett pályára, holott már 

négy fordulón is túl kellett volna esni a megyei labdarúgó baj-

nokság körmendi csoportjában. Az elmaradt mérkőzéseket pó-

tolni kell, a szövetség lehetőséget biztosított a csapatoknak az 

új időpontokról szóló megegyezésre. Csapatvezetésünk élt is 

vele, a versenyprogramot úgy alakították, hogy júniusban pó-

tolják a találkozókat. Így aztán a bajnokság vége igencsak sűrű 

lesz, mivel két hét alatt öt meccset – köztük rangadókat - is le 

kell játszani. Tavasszal eddig kilenc alkalommal lépett pályára 

a gárda. A megszerezhető 27 pontból mindössze 11-et sikerült 

begyűjteni. Így aztán hiába a jó téli erősítés, a biztató őszi já-

ték, messze került a hőn áhított dobogó, amelyre – még négy 

csapattal együtt – de komoly esélyünk volt. A 21. fordulóval 

kapcsolódtunk be a pontvadászatba. Viszákon sima győzelmet 

arattunk, nagyszerű pontrúgásainknak köszönhetően. (Viszák – 

Őriszentpéter 1-4). A remek rajtot követően egy hét múlva (22. 

forduló) hazai pályán a Rábatótfalu csapatával nem bírtunk. 

(Őriszentpéter – Rábatótfalu 2-4). A vezetést ugyan mi szerez-

tük meg, ám erre négy góllal válaszolt a vendégcsapat. A mér-

kőzés végén szerzett találatunk már csak az eredmény kozmeti-

kázására volt elegendő. Góljainkat ismételten pontrúgásokból 

értük el. A 23. játéknapon ismét hazai pályán játszottunk rang-

adót, a Körmendi Téglagyár ellen. Sajnos ismét pont nélkül 

maradtunk (Őriszentpéter – Körmendi Téglagyár 1-4). Hatvan 

percig partiban voltunk az ellenfelünkkel, az utolsó fél órában 

azonban erőnlétben fölénk kerekedtek. Két fontos, vesztesen 

megvívott rangadó után következett a harmadik. A 24. forduló-

ban a 3. helyezett Magyarszecsődhöz látogattunk, ahol parádés 

játékkal magabiztos győzelmet arattunk a morálisan padlón 

lévő ellenféllel szemben. (Magyarszecsőd – Őriszentpéter 0-5). 

Egy hét múlva (25. forduló) hazai pályán a mostani bajnokság-

ban igencsak halvány Nádasd ellen hoztuk a kötelezőt. Újból öt 

gólt lőttünk és úgy tűnt, hogy a csapat megtalálta tavaszi önma-

gát, visszanyerte önbizalmát. Szükség is volt rá, hiszen a baj-

nokaspiránshoz, a Körmend VSE-hez utazott a gárda a 26. já-

téknapon. Sajnos nemhogy folytatni nem tudtuk a jó szereplést, 

hanem katasztrofális vereséget szenvedtünk. (Körmend VSE- 

Őriszentpéter 9-2). A mérkőzésről minden elárul, hogy az ered-

mény ránk nézve még hízelgő is volt. Erre még az sem lehet 

magyarázat, hogy a második játékrészben sérülés miatt, az erő-

sen tartalékos és cserjátékos nélkül felálló együttesünk, ember-

hátrányban játszott. A körmendi találkozót követően hamar, 

három nap múlva lehetőség kínálkozott a csorba kiköszörülésé-

re. A május 1-e miatti hosszú hétvégén még egy fordulóra (27.) 

került sor. A csoport utolsó helyén álló Csákánydoroszlót fo-

gadtuk, akik ellen helyreállíthattuk volna az egy héttel koráb-

ban megtépázott önbizalmunkat. Sajnos nem így történt, gyatra 

játékkal csak egy döntetlent sikerült elérni ellenük. A mérkőzés 

első kétharmadában szerzett kétgólos előnyt az utolsó harmad-

ban eladtuk. Ezek után győzelmi kényszerrel látogattunk (28. 

forduló) az időközben jó formába lendülő Szakonyfaluhoz. 

Pontot szerezni azonban nem sikerült. A szakonyiak vezetését 

még egalizáltuk, ám a mérkőzés hajrájában a hazaiak újabb 

góljára már nem volt válaszunk. Ez volt tavasszal a harmadik 

olyan mérkőzésünk, amikor egy óra elteltével kerekedett fölénk 

az ellenfelünk és vereséget mért ránk, vagy fontos pontokat vett 

el tőlünk. Ezek után a 29. fordulóban hazai pályán a másik baj-

nokjelölt, a Szarvaskend ellen kellett volna javítani a mérlegen. 

A találkozón végül döntetlen eredmény született, megint mi 

vezettünk ám egy sarokrúgást követően kiegyenlített a Szarvas-

kend. Nehéz eldönteni, hogy bravúr pontot szereztünk, vagy 

megint elveszítettünk kettőt. Már csak azért is, mert – bár a 

második helyen állnak – ez a Szarvaskend most verhető volt. A 

6. helyen állunk, 24 találkozót játszottunk 36 pontot gyűjtve. 

Hat mérkőzésünk még hátra van, ám közte csupán az utolsó 

Viszák elleni ígérkezik könnyűnek. A többi tulajdonképpen 

rangadó lesz a javából.                    k.gy. 

Egyre távolabb a dobogó 
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Diákfoci sikerek 

 

         II. korcsoport (2007-2008) 

Megyei döntőn 7. helyezés . A csa-

pat tagjai: Németh Ákos, Babos 

Csanád, Kovács Nimród, Kulcsár 

Márton, Farkas Martin. Könye 

levente, Králik Márk, Gaál Mar-

tin, Ruzsányi Ábel 

 

 

Az őriszentpéteri selejtező-

ből a megyei döntőbe jutott 

4. korcsoportos bajnok csa-

pat 

A csapat tagjai: Szemán 

Máté, Batha Bence, Tóth 

Ádám, Tamaskó Richárd, 

Mihály Bence, Farkas 

Márk, Gaál Péter, Stunya 

Lóránt 

 

 

III. korcsoport (2005 - 2006) 

Megyei döntő 5. helyezést elért csapat 

tagjai: Varga Bendegúz, Horváth 

Balázs, Csóbor Máté, Tóth Bence, 

Farkas Márk, Nagy Botond, Könye-

Balla Szabolcs, Bertha levente,  

Ősszel szerepet kapott még: Bodonczi 

Lóránt és Mihály Zétény 


