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                     Őri HírekŐri HírekŐri Hírek   
    ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA  

2017. szeptember 

Eddig még soha nem látott vihar csapott le az Őrségi régióra 

2017. augusztus 10-én csütörtökön az esti órákban. A zivatart 

orkán erejű szél kísérte Őriszentpéteren is. Egyes széllökések 

ereje messze meghaladta a száz kilométeres sebességet Hama-

rosan megszűnt a közvilágítás, és az emberek otthonaikban 

csak találgatni tudták, vajon mekkora lehet a kár. A vihar múl-

tával kimerészkedő lakókat apokaliptikus állapotok fogadták. 

Gyökerestől kifordult fák, kettétört törzsek, leszakadt villany- 

és telefonvezetékek, szanaszét hulló tetőcserepek mutatták, 

hogy mekkora ereje volt a szélnek. Ezek még csak az első be-

nyomások voltak, másnap nappal derült ki, hogy háztetőket 

rongált meg a vihar, sírokat döntött ki a temetőben, pajtákat, 

melléképületeket döntött össze. Közel egy hónap elteltével Őr 

Zoltán polgármester a következőket mondta az akkor történtek-

ről: Mihelyst csillapodott a szél és alábbhagyott az eső, a kárel-

hárítás és a károk felmérése rögtön megkezdődött. Folyt. a 2. o.  

Városunkra lecsapott a vihar 

Gyalogos híd a város központjában a vihar másnapján 

Kidőlt fenyőfák a Plébánia udvaron Magasfeszültség a családi ház udvarán 
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A helyi önkéntes tűzoltók voltak az elsők, akik nekiláttak a 

károk felszámolásának. Szerencsére sok önkéntes csatlakozott 

hozzájuk. Egész éjszaka szóltak a láncfűrészek, autók fényszó-

rójánál, fejlámpák segítségével takarították le az utakat a kidőlt 

fáktól és tették azokat járhatóvá a városba bevezető részeken és 

a szereken is. Másnap, pénteken folytatódott tovább a kárelhá-

rítás, amikor a tűzoltók mellé csatlakoztak a közfoglalkoztatot-

tak és az önkormányzati dolgozók. A buszpályaudvar mögötti 

részen volt a pusztítás gócpontja – mondta a polgármester, - itt 

közel száz méteres szakaszon leszakadt a villanyvezeték. Az 

áramszolgáltatás mielőbbi helyreállításához szükséges volt ezt 

a részt kitakarítani, hogy a szolgáltató hozzáférjen a kidőlt osz-

lopokhoz és a földre került vezetékekhez. Miután az áramot 

kikapcsolták, 4-5 óra alatt sikerült is elvégezni ezt a munkát és 

ezáltal egy félnapos előnyt szerezni az áramszolgáltatónak. 

Természetesen a városban több helyszínen folytak a helyreállí-

tások. Sajnos egy háznak a tetejét is elvitte a vihar. A temető-

ben, a parkerdőben, a parkokban okozott még pusztítást, főleg a 

fenyőfák estek áldozatul az orkánerejű szélnek. Péntek estére a 

város egyes részein helyreállt az áramszolgáltatás, a központi 

részen azonban még nem. Így aztán a helyi pékségben sem 

tudtak kenyeret sütni, és az élelmiszer áruházakban a mirelit 

termékek tárolását kellett megoldani. A közintézményeket agg-

regátorok látták el árammal, így például a betegellátás folyama-

tosságát is biztosítani tudtuk az egészségházban. Szombaton és 

vasárnap is tovább folytak a munkák. Őr Zoltán polgármester 

kiemelte, hogy minden elismerés és köszönet megilleti a helyi 

önkéntes tűzoltókat a helytállásukért. Voltak köztük jó páran 

olyanok, akik több mint 24 órán keresztül talpon voltak, majd 

rövid pihenő után újból folytatták a munkát. Ugyanez vonatko-

zik a közfoglalkoztatottakra is, és arra a számos önkéntesre, 

akik hívó szó nélkül vettek részt a kárelhárításban. – A vihar 

nagyságát az is jellemzi, hogy a város szinte minden háztartásá-

ban keletkeztek károk, pénteken reggelre az egyik biztosító 

társaság helyi irodájában már 150-re nőtt a bejelentet káresetek 

száma, és ez csak egy biztosító – mondta a polgármester. A 

helyzet a következő hét közepére normalizálódott annyira, 

hogy mindenhol volt már áram. A kidőlt fák eltakarítása, a te-

rületek rendezése azonban még hosszú ideig adott munkát a 

helybélieknek. – Tíz éven belül ez volt a harmadik olyan időjá-

rási katasztrófa, amely komoly csapást mért Őriszentpéterre.  

Az első a 2009. január 26.-ai hótörés okozta háromnapos áram-

szünet volt, ezt követte a 2010. július 23.-ai jégvihar, amikor 

30, jobbára palatetős házat vert szét a jég majd pedig a mostani 

szélvihar – emlékeztetett a polgármester, majd arról beszélt, 

hogy akárcsak a múltban, most is a közösségi összefogásnak és 

az összehangolt tevékenységnek köszönhetően oldották meg a 

felmerült problémákat. (Képösszeállítás a 6. oldalon).      K.Gy. 

Szeptember utolsó hétvégéjén a 14. alkalommal kerül megren-

dezésre a Tökfesztivál, amely az Őrségi Vásár mögött a máso-

dik leglátogatottabb eseménye lett a régiónak. Ez köszönhető 

annak is, hogy szinte minden évben meg tudott újulni, a legin-

novatívabb rendezvénye lett az Őrségnek. A fesztivál történeté-

ben ez is nyomon követhető. A 2004-es induláskor egy napon 

és egy helyszínen zajlottak a programok, és az Őrségi Nemzeti 

Park Igazgatósága volt a házigazda. Akkor Lingauer János, az 

Országos Természetvédelmi Igazgatóság vezetője fontosnak 

nevezte a kistérségek hagyományos arculatának megőrzését és 

„derék dolognak tartotta a tökkel való támadást”. A kimondot-

tan rossz idő ellenére a legmerészebb várakozásokat is felül-

múlta az első fesztivál látogatottsága. Köszönhető volt ez an-

nak is, hogy a Tökfesztivált a Magyar Turizmus Zrt. kezdetek-

től fogva kiemelt rendezvényként kezeli. Egy évvel később, 

2005-ben, már a városi rangot kapó Őriszentpéteren zajlottak a 

fesztivál eseményei. A programok közt kiemelt helyen szere-

pelt, hogy a Nemzeti Park Igazgatóságának az épületében Tou-

rinform irodát nyitottak. Ez akkor a 149. volt az országban. Dr. 

Markovics Tibor, a nemzeti park igazgatója hangsúlyozta, a 

feladataik közé tartozik, hogy szolgáltatásokat nyújtsanak a 

turizmus fejlesztése érdekében. A következő mérföldkő a fesz-

tivál életében a 2008-as esztendő volt, amikor a Természetesen 

Őrség elnevezésű rendezvénnyel és az Őrségi Vadpörkölt főző 

A tökfesztivál tizennegyedszer 

A benzinkút melletti fákat sem kímélte a vihar 

Pusztítás a buszpályaudvarnál  

Tökfesztivál 2016  
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versennyel együtt került megrendezésre. Tájegységi összefogás 

jegyében zajlottak az események több település is önálló prog-

ramokkal kapcsolódott a fesztiválhoz, amely ekkor már a nyu-

gat-dunántúli régió kiemelt kulturális és örökségturisztikai cí-

mének a viselője. Tízezernél is többen látogatták a programo-

kat, amelyről Tama István, a Magyar Turizmus Zrt. Marketing 

igazgatója azt mondta, hogy a népi hagyományokhoz való ra-

gaszkodás, a helyi kézművesség és a tájjellegű ételek bemutatá-

sa a záloga a sikernek. A fesztivál sikere 2009-ben is töretlen, a 

látogatottsága olyan méreteket öltött, hogy a szervezők fejében 

megfordult, hogy új helyet kellene választani. Egy év elteltével 

ez meg is történt. A 7. Tökfesztivált 2010-ben a nemzeti park 

igazgatóságának a területéről átköltöztették a város központjá-

ba, az Őrségi Vásároknak is helyet adó vásártérre. Őr Zoltán 

polgármester akkori köszöntőjében arról szólt, hogy a fesztivál-

lal meghosszabbodik az őrségi idegenforgalmi szezon, gazda-

ságszervező ereje mérhető, és hozzájárul a város turisztikai 

piacon történő pozicionálásához. A 2011-es esztendőben a me-

gyei napilap által meghirdetett versenyben Őriszentpétert a 

megye legkedveltebb üdülőhelyévé választották. Számos más 

nagyrendezvény mellett a Tökfesztivál is – amelyet a 8. alka-

lommal rendeztek meg -  jelentősen hozzájárult ehhez a siker-

hez. V. Németh Zsolt államtitkár megnyitójában az őrségi 

gasztronómia nagykövetének nevezte az eseményt. A 2012-es 

év számtalan újdonságot hozott.  Borbás Marcsi, a 

Gasztroangyal volt a háziasszonya a rendezvénynek. – Az Őr-

ség a szívem csücske, de hogy miért azt ne kérdezzék. Talán a 

bölcsőszerűen hízelgő lankák, a csodálatos természeti környe-

zet, vagy az itteni emberek vendégszeretete lehet az, ám ki-

emelni semmit nem szeretnék mert, az a másik rovására menne. 

Az Őrséget mindenért együtt kell szeretni – mondta a népszerű 

műsorvezető az ünnepi köszöntőjében. Bebes István ország-

gyűlési képviselő a hagyományőrzés fontosságára hívta fel a 

figyelmet és ennek tükrében a fesztivál keretein belül megnyi-

totta a város helyi termelői piacát, amely előtte nem sokkal 

kezdte meg működését. Kardeván Endre vidékfejlesztési állam-

titkár nyitotta meg a 9. fesztivált, és egyebek közt arról beszélt, 

hogy vissza kell állítani az élelmiszer előállítás szabadságát és 

meg kell erősíteni a vidék önállóságát.  Ekkor Őriszentpéteren 

már kétnapos volt a kirakodóvásár a korábbi egy nap helyett, és 

a településeket ingyenes tökjárat kötötte össze. A jubileumi 10. 

Tökfesztivál 2013-ban tartották. Innentől kezdve állandó dátu-

ma lett a rendezvénynek, ezután mindig szeptember utolsó tel-

jes hétvégéjén rendezik meg. A fesztivált kisérő programok 

méltóak voltak a jubileumhoz. A régió vadásztársaságai máso-

dik alkalommal szervezték meg az Őrségi Vadásznapot amely-

lyel csatlakoztak a fesztiválhoz. Hubertusz mise, 

vadpörköltfőző verseny színesítette az eseményt. – Időtálló 

ötletnek bizonyult a tökre építeni a rendezvényt és ezzel meg-

hosszabbítani a turistaszezont. Az Őrség a hátrányos helyzete 

ellenére is az ország csodája, ahol szükség van az ilyen progra-

mokra – mondta dr. Medgyasszay László, a Magyar Nemzeti 

Vidéki Hálózat elnöke a megnyitón. A 11. Tökfesztivált 2014-

ben Őr Zoltán polgármester a „legek” fesztiváljának nevezte 

azért, mert a leginnovatívabb, a legkomplexebb és a leghűsége-

sebb az őrségi hagyományokhoz, és legjobban tükrözi a kéz-

műves vásár jelleget. Az Apát Hotel séfjei ekkor már második 

alkalommal tartottak látványfőzést az érdeklődőknek. Évek óta 

gazdag kulturális program kísérte a fesztivált a szabadtéri szín-

padon, minden napra jutott egy-egy élőkoncert neves előadók-

kal vagy együttesekkel. A jubileumok éve volt a 2015-ös év. 

35. alkalommal került megrendezésre az Őrségi Vásár, 35 éve 

alakult meg az Őrségi Baráti Kar, tíz éve lett város Őriszentpé-

ter. A Tökfesztivál ugyan nem ünnepelt kerek évfordulót – a 

12. volt - ám mégis kiemelt a jelentősége, mert egy helyi ter-

mék köré szerveződött. dr. Markovics Tibor a nemzeti park 

igazgatója köszöntőjében arról is szólt, hogy ebben az évben a 

park területén találkozott a magyar, osztrák és szlovén köztár-

sasági elnök, hogy a természetvédelemről, mint fontos társadal-

mi érdekről tárgyaljanak. Tavaly a 13. fesztiválra került sor. A 

titokzatos 13-as szám szerencsét hozott a szervezőknek, mert 

remek időjárás fogadta a fesztiválra érkezőket. (Ez nem mindig 

volt így korábban.) Kiemelt vendége volt az eseménynek, Szó 

Gellért salgótarjáni cukrász, aki az év tortáját készítette. Az 

édesség különlegessége, hogy megalkotója az elkészítéséhez 

őrségi tökmagolajat használt. Az országtorta az Őrség zöld 

aranya nevet kapta, és a fesztivál látogatói megvásárolhatták, 

illetve megkóstolhatták azt. Két Őrségről szóló animációs film 

bemutatására is sor került a tavalyi programban. Az idei Tök-

fesztivált szeptember 22-23-24-én rendezik. Az esemény térsé-

gi szinten továbbra is őrzi eredeti értékeit, profiltisztasága tet-

ten érhető a kézműves vásár jellegben és a kulturális kínálat-

ban. A programokat bemutató műsorfüzetet városunk lakói már 

korábban kézhez kapták. Mindenkinek jó szórakozást kívá-

nunk!                      k.gy 

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. 

Gazdag a kulturális program is a Tökfesztiválon 

A legkisebbek is jól érzik magukat 
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LOMTALANÍTÁS 

Az Önkormányzat a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. és a 

Zala-Depo Kft. közreműködésével lomtalanítási akciót szervez, 

melynek időpontja 

2017. október 13-án (pénteken) lesz. 

Az akció keretében kizárólag a nagy darabos lomok kerülnek 

elszállításra. A Zalai Közszolgáltató Kft. a településen szerve-

zett lomtalanítási akció keretében elszállít minden olyan hulla-

dékot, feleslegessé vált holmit, ami egy háztartásban keletkezik, 

és amelyek terjedelmük, vagy súlyuk miatt a hagyományos 

hulladékgyűjtő edényben nem helyezhetők el. Ezek alapján 

kirakhatók nagy darabos hulladékok, törött bútordarabok, el-

használt háztartási eszközök, stb. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 

gyűjtési akció során nem kerül elszállításra a háztartási sze-

mét, építési hulladék, törmelék, kerti hulladék, faág vala-

mint veszélyes hulladék, és ennek göngyölegei (gyógyszeres 

dobozok, festékes, olajos, lakkos flakonok, akkumulátor, ele-

mek, vegyszeres dobozok stb.) valamint autóbontásból, jármű-

vek és elektronikai berendezések bontásából származó hulladék, 

tehergépjárművek, mezőgazdasági munkagépek gumiabroncsai, 

személyautó gumiabroncsból- felni nélkül!- ingatlanonként 

maximum 8 db kerül elszállításra, továbbá nem kerül elszállí-

tásra egyéb, üzletszerű tevékenységből származó hulladék. Tár-

saságunk kizárólag a lakossági lomhulladék elszállítását végzi, 

ezért a háztartásinál nagyobb mennyiségben felhalmozott hulla-

dékok elszállítását sem áll módunkban elvégezni. Kérjük a 

lakosságot, hogy a háztartásukban feleslegessé vált holmikat 

a fent megjelölt gyűjtési napon reggel 7:00 óráig helyezzék el 

a lakóházuk előtti területen. Közreműködésüket a hulladék-

gyűjtési akcióban előre is köszönjük! 

Felújítják az önkormányzati konyhát 

Megkezdődött az önkormányzati konyha rekonstrukciója. Az 

óvoda épületében lévő intézmény felújítására valamivel több 

mint 14 millió forintot nyert az önkormányzat a Belügyminiszté-

rium és a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt pályázaton. 

A 85 %-os támogatottsággal bíró projekthez még közel hatmillió 

forintot hozzá kellett tenni, mivel a szociális helységek kialakítá-

sát a pályázat nem tartalmazta elismerhető elemként. Időközben 

sikeresen pályázott az önkormányzat a megyei területfejlesztési 

operatív programon belül az óvoda bővítésére. Ezzel mintegy 35 

millió forint értékben közösségi helység és tornaszoba kialakítá-

sa vált lehetővé.  Mivel egy épület a felújítások tárgya célszerű-

nek látszott a két projekt összevonása és közbeszerzésre történő 

meghirdetése. Ez még június végén az Őrségi Vásár előtti héten 

meg is történt, öt céget is megszólítottak. – Sajnos illúziónak 

tűnt, hogy nyár közepén egy 50 milliós munkára kivitelezőt talá-

lunk. Egy ajánlat érkezett csupán vissza, így érvénytelen volt a 

közbeszerzési eljárás. Szomorúan tapasztaltuk azt is, hogy ez az 

egy ajánlat is jelentősen meghaladta a rendelkezésre álló támo-

gatási összegeket. Ezért aztán át kellet értékelnünk a helyzetet 

és először is határidő módosításokat kértünk. Ez az óvoda bőví-

tésének esetében sikerült is, határideje 2019 március 31-re mó-

dosult. A konyhai fejlesztésnél pedig azt tudtuk elérni, hogy 

2017. december 31-ig 90 %-os állapotban kell lennie, majd feb-

ruár végére kell elkészülnie – adott tájékoztatást a helyzetről Őr 

Zoltán polgármester. Elmondta még, hogy szétválasztották a két 

projektet és a konyhabővítésre kértek árajánlatot több cégtől is. 

Ennek az összege alacsonyabb volt, így egyszerűsített eljárással 

lehetett meghirdetni. Végül két ajánlat is érkezett, ebből az ol-

csóbbat választotta a képviselő testület. Az előzetes várakozás-

nak megfelelően ez az ajánlat is meghaladta a költségkeretet, 

ezért 3,8 millió forint többlet kötelezettségről kellett dönteni. – 

Nem láttunk reális esélyt arra, hogy ennél olcsóbb ajánlatot 

tegyen valaki, így újabb körre nem hirdettük meg a felújítást. Az 

idő is szorított bennünket, ezért bevállaltuk a plusz költségeket, 

és megkötöttük a szerződést a kivitelezővel – mondta a polgár-

mester. Ezzel a többletköltséggel együtt közel tízmillió forintos 

az önkormányzati szerepvállalás a konyha felújításában. Nem-

régiben adták át a munkaterületet a kivitelezőnek, akik elkezdik 

a felújítást. Mivel nemcsak felújítás, hanem konyhai eszközbe-

szerzés is szerepel a pályázatban, a munkaterület átadásakor 

jelen volt a konyhai felszereléseket beszállító  is, hogy a munká-

kat össze tudják hangolni.                                            K.Gy. 

Előzetes tájékozató a településképi arculati kézikönyv és a 

településképi rendelet megalkotásával kapcsolatosan 
 

Tóth Jenő jegyző a felvezetésében elmondta, hogy kissé nehéz-

kesen indult a településképről védelméről szóló 2016. évi 

LXXIV. törvény végrehajtása. Ennek szakmai és pénzügyi okai 

is voltak. A Magyar Állam kicsit késve, de most már biztos,  

hogy az augusztusi feladatfinanszírozással fog 1.000.000 Ft 

támogatást adni a munka elvégzéséhez. Másik oka az volt, hogy 

rövid a határidő, az országban pedig kevés a településtervező 

szakember és főépítész, akinek a szakmai munkája nélkül nem 

végezhető el a feladat. Őriszentpéterre és a Hivatalhoz tartozó 9 

településre a Gáspár Mérnöki Iroda, mint településtervező cég 

és Takács András főépítész adott egyedül ajánlatot és kapott 

megbízást a feladat ellátásra. Takács András főépítész, a Gáspár 

Mérnöki Iroda munkatársa 2017. augusztus 7-én tájékoztatta a 

lakosságot, hogy megkezdte Őriszentpéter város Településképi 

arculati kézikönyvének, Településképi rendeletének előkészíté-

sét. Elmondta, hogy terepbejáráson már volt, a települési fotók 

elkészültek. Előzetesen véleményt kellett kérni az Őrségi 

Nemezti Park Igazgatóságától, az Örökségvédelmi hivataltól és 

a Magyar Média és Hírközlési Hatóságtól. Ezen vélemények 

figyelembevételével készülnek a tervek. Ismertette, hogy a mun-

kát a jelenlegi jogszabályi keretek szerint 2017. október 1-ig 

kell elvégezni. Takács András kiemelte, hogy a Településképi 

arculati kézikönyv építészeti szemléletformáló célt szolgál, va-

lamint a településképi rendelet megalapozásához készül, ezért 

ezt az Önkormányzat határozattal fogadja el. Emiatt az építte-

tőkre kötelezettségeket nem ró, de orientációt jelent az építke-

zőknek betartása az önkéntes jogkövetés szerint történhet. A 

Településképi arculati kézikönyv könnyen értelmezhető és egy-

értelmű ajánlásokat kell adjon az érintett terület építészeti struk-

túrájának megőrzésére és alakítására. A kézikönyvvel ellentét-

ben a Településképi rendelet rendeletként a beruházókra, építte-

Házunk tája - Önkormányzati hírek 
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tőkre is kötelező szabályokat ír elő. A Településképi rendelet-

ben a településkép-védelem összes eleme egy önkormányzati 

rendeletbe kerül, különös tekintettel a helyileg védett területek 

és helyileg védett építmények vonatkozásában. Emiatt a Helyi 

építési szabályzatok (HÉSZ) településképről szóló rendelkezé-

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

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

tési szabályzatból törölni kell és amennyiben továbbra is szük-

séges, akkor a Településképi rendeletben kell szerepeltetni. A 

HÉSZ más jellegű módosítására ezen eljárásban nincs lehető-

ség. A Településképi arculati kézikönyv megalkotása során 

szükség van a lakosság és a partnerségi egyeztetésben résztve-

vők aktivitására. Jelezzék, hogy mire büszkék lakóhelyükön, 

mit tartanának meg az épített és a természeti környezetből. A 

Településképi arculati kézikönyv és a Településképi rendelet 

megalkotásához és Helyi építési szabályzat módosításához a 

lakosság írásos észrevételt tehet levélben a Polgármesternek 

címezve, vagy elektronikus úton a jegyzo@oriszentpeter.hu 

címre. A tervezetet közzétesszük a www.oriszentpeter.hu hon-

lapon. A fórumon elhangzott felvetéseket és javaslatokat a fő-

építész jegyzetelte, megválaszolta. Lapzártakor érkezett a hír, 

hogy az Országgyűlés 2017. december 31-ig meg fogja hosz-

szabbítani a határidőt.                                    Tóth Jenő 

Emléktáblát avattak nemrégiben az általános iskola városszeri 

épületénél. Az iskola volt diákjai, a nyelvész professzor tiszte-

lői és az őrségi emberek ezzel állítottak emléket Dr. Végh Jó-

zsef nyelvész akadémikusnak, aki egykoron az őriszentpéteri 

iskola igazgatója is volt és húsz évvel ezelőtt hunyt el. Dr. 

Végh József 1946 őszén személyes okokból került Debrecenből 

Őriszentpéterre, mint magyar-német szakos gimnáziumi tanár. 

Az iskola igazgatását 1947 tavaszán vette át. Az emléktábla 

avatáson Horváth László, az őriszentpéteri általános iskola je-

lenlegi igazgatója ünnepi beszédében a nyelvész akadémikus 

iskolaigazgatói tevékenységéről emlékezett. Kiemelte, hogy az 

akkori nehéz körülmények között ő kezdeményezte az őriszent-

péteri iskola bővítését, melyet saját erőből, a szülők segítségé-

vel adományokból és sok-sok társadalmi munkával oldottak 

meg. Minden családhoz személyesen ment el a segítségért, és 

ezzel az összefogással a meglévő két tanterem mellé még há-

rommal és egy szertárral bővült az intézmény.  Őriszentpéteren 

és Ispánkon ő szervezte meg a dolgozók nyolc osztályos iskolá-

ját, majd Őriszentpéteren a dolgozók levelező tagozatos gimná-

ziumát. Az ott sikeres érettségi vizsgát tett tanulók közül sokan 

később felelős beosztású emberek lettek az Őrségben. Felis-

merte, hogy az Őrség fennmaradása és fejlődése egy fejlett 

iskola és tanult ifjúság nélkül lehetetlen. Dr. Vörös Ottó nyel-

vész, egyetemi tanár, mint tanítvány és munkatárs emlékezett 

meg Dr. Végh Józsefről és méltatta életútját, aki az Őrségből 

elkerülve a Magyar Tudományos Akadémián nyelvészként 

fontos kutatómunkát végzett. Később rendszeresen visszajárt az 

Őrségbe, kapcsolatot tartva egykori tanítványaival, ismerősei-

vel. Életének fontos részévé vált az Őrség szeretete. Kutatóként 

számtalan könyve, írása jelent meg. Írt az Őrség nyelvjárásáról 

és elkészítette az Őrség nyelvi atlaszát. Nagydoktori disszertá-

cióját is az Őrség nyelvjárásáról írta és védte azt meg nagy elis-

merés mellett. Tóth László művész-tanár, önkormányzati kép-

viselő, a testület kulturális bizottságának az elnöke a emléktáb-

la avató beszédében személyes találkozásuk emlékeit idézte fel. 

Napra pontosan 30 évvel ezelőtt folytatott beszélgetést Dr. 

Végh Józseffel. Szóba kerültek az Őrségben töltött évek, az itt 

végzett nyelvi gyűjtőmunka, az itteni barátok és ismerősök. A 

nyelvész professzor már akkor felhívta a figyelmet az őrségi 

nyelvjárás ápolására és annak megörökítésére. - Ha élne, akkor 

az emléktábláról ezt mondaná: „kőbül van, mert az idüt állú” – 

fejezte be ünnepi szónoklatát Tóth László. Dr. Végh József 

számtalan kitüntetésben és elismerésben részesült és együtt 

kutatott Lőrincze Lajos és Grétsy László nyelvészekkel. Az 

ünnepségen jelen voltak gyermekei, Végh Zsolt és Végh Emő-

ke. Az őriszentpéteriek az emléktábla avatással adósságukat 

törlesztik. Köszönet illeti az emléktábla állítás kezdeményező-

jét, Csillag Miklóst.                                                   K.Gy. 

A sportpályán megrendezett „szertornával” folytatódott a 

Szentpéteri Esték rendezvénysorozat. A 2015-ben útjára indí-

tott program immár a nyolcadik felvonásán van túl. Az ese-

mény továbbra is népszerű, a mostani állomásán is közel két-

százan vettek részt. Ismét voltak military versenyszámok, 

ügyességi játékok és fejtörő totók a programban. A szerek sza-

kácsai most a saját maguk által választott ételt főzték. A leg-

jobb étel két pontot ért a csapatuknak. Ugyancsak két plusz 

pontot kapott az a városrész, amely a legtöbb embert tudta 

mozgósítani a „Fut a város” programra. A futóversenyeken 

résztvevőket még külön egy-egy sportszelettel is jutalmazták.  

A győzelmet végül a Felső-Égésszer csapata szerezte meg, szo-

ros versenyben legyőzve a Futrinka utcát. A 3. helyezett a Bak-

sa szer Stu-Dinka nevű gárdája lett. A főzésért és a legtöbb futó 

mozgósításáért járó plusz pontokat az Alszeriek csapata zsebel-

te be. A Szentpéteri Esték ősszel folytatódik. Elképzelhető, 

hogy a jövőben évi négy alkalommal rendezik meg, évszakon-

ként egyszer-egyszer. A Szentpéteri Estékről készült képössze-

állítást a 7. oldalon láthatják.                                    K.Gy. 

Folytatódott a sorozat 

Emléktábla avatás 
Egykori tanítványok az emléktábla avató ünnepségen 

http://www.oriszentpeter.hu
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Egy éve múlt, hogy önállóan beavatkozó tűzoltó egysége van 

városunknak. Az önkéntes tűzoltók tavaly áprilisban sikeres 

rendszerbeállító vizsgát tettek, 2016. július 1-én ünnepélyes 

keretek közt útba indították őket. Működésük egy éves szüle-

tésnapját családi nap keretein belül ünnepelték nemrégiben. Az 

önkéntes tűzoltó egyesületeknek nagy szerepük van a kataszt-

rófavédelem reagáló képességének és biztonságának a növelé-

sében. A megyében harmadikként Őriszentpéter lánglovagjai 

szereztek önálló beavatkozásra jogosító minősítést. Ez azt je-

lenti, hogy a hivatásos tűzoltók bevárása nélkül elsőként riaszt-

ják őket az Őriszentpéter, Nagyrákos, Ispánk, Szalafő, Kondor-

fa, Szatta környezetében történő tűzesetekhez és káresemé-

nyekhez. Így a jövőben ezekre a fehér foltnak számító terüle-

tekre is hamarabb érkezik szakszerű segítség. Siska Barnabás 

parancsnoktól megtudtuk, hogy nyolc alkalommal avatkoztak 

be önállóan az eltelt egy évben. Ebből kettő tűzeset volt, hat 

alkalommal pedig műszaki mentést végeztek. Háromszor a 

hivatásos tűzoltókkal együtt végeztek kármentést, egy tűzeset-

nél és két műszaki mentésnél segédkeztek. Ezen felül még ki-

lencszer vonultak ki, ekkor a működési területükön kívül segí-

tettek be kollégáiknak. Öt alkalommal tüzet oltottak, négyszer 

pedig egyéb mentési munkából vették ki a részüket. Feladatai-

kat sikerrel oldották meg, bizonyítottak az őriszentpéteri tűzol-

tók. A parancsnok elmondta még, hogy áprilisban ismét vizs-

gáztak, megújították az önálló beavatkozásra vonatkozó jogo-

sítványukat. Önkéntes tűzoltóink az elmúlt időszakban magas 

ívű fejlődési pályát jártak be. Pályázati lehetőségek kihasználá-

sával sikerült megteremteniük azt az infrastrukturális hátteret, 

amely megfelel a kor igényeinek és kihívásainak. Példaértékű 

az a szakmai szerepvállalásuk, amelyekkel a versenyeken, to-

vábbképzéseken és éles bevetéseken részt vesznek. Az egyesü-

let tagjai aktív résztvevői a kisváros közéletének. Nincs olyan 

rendezvény, ahol nem találkozhatunk velük. Őr Zoltán polgár-

mester még a rendszerbeállító ünnepségen mondta róluk: - Tűz-

oltóinknál a vállalt munka már jóval több egyszerű lelkesedés-

nél, ez már komoly hivatástudat megnyilvánulása az egész tér-

ség szolgálatában.  

Sajnos nem kellett sokat várni ahhoz, hogy a polgármester által 

említett hivatástudatról a településen élők is ismét bizonyossá-

got szerezzenek. A helyi önkéntes tűzoltók az augusztus 10-i 

szélvihar okozta katasztrófa helyzetben megmutatták, hogy le-

het rájuk számítani. Még javában tombolt a vihar, amikor a 

lánglovagok megkezdték a károk elhárítását. Nekik, és a vezeté-

sük alatt tevékenykedő önkénteseknek köszönhető, hogy másnap 

reggelre legalább közlekedni lehetett a város szerein. A követ-

kező napok kárelhárításában is az élen jártak. Többen közülük 

több mint 24 órán keresztül talpon voltak és tették dolgukat. 

Jelentős a szerepük abban, hogy a városban a vártnál koráb-

ban normalizálódott a helyzet. Lapzárta után tartották az 

Őriszentpéteri Önkéntes Tűzoltó Egyesület megalakulásá-

nak 135. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepséget, 

amelyről a következő számunkban tudósítunk.         K.Gy. 

Évek óta tervezgettük egy kirándulást a cseh sör apropójából, 

míg végül a januári közgyűlésen elhatározásra jutott az őri-

szentpéteri Polgárőr Egyesület: Irány Prága! Az elhatározást 

tettek követték, elkezdődött a három naposra tervezett útra az 

egyesület tagjainak meghívása, busz, szállás, idegenvezető és a 

programok szervezése, hogy minél többet láthassunk, ízlelhes-

sünk a Száz tornyú városból. Hamar kiderült, hogy az utazni 

készülők körét bővíteni kell, de örömmel csatlakoztak a csapat-

hoz egyesületen kívüliek is. Augusztus 28-án hajnalban, Szlo-

vákián át kezdődött az utazás. Délután érkeztünk Prágába, ahol 

az első rövid szabadprogram alkalmából rögtön igyekeztünk 

legalább egy korsó csapolt sört magunkba gurítani. A nagy-

nagy szomjúság enyhítése után körbejártuk az Óváros legfőbb 

nevezetességeit (Vencel tér, Karolicum, Lőportorony, Óvárosi 

tér, Zsidónegyed), majd estig, a közös vacsora és a szállás el-

foglalásáig ismét hódolhattunk a sör, és a csehek sörözéshez 

tradicionálisan kapcsolódó sörkorcsolyák (pl. Hermelin és ún. 

„vízi hulla”) kedvte-

lésének Az utazásunk 

második napján a Kis-

oldallal és gyönyörű 

épületekkel ismerked-

tünk (Prágai Vár/

Hradzsin, Érseki Palo-

ta, Királyi Palota, 

Szent György Temp-

lom, Arany utcácska). 

Az idegenvezetést 

követően estig, szabad 

program keretében a 

sörözgetések mellett a 

cseh gasztronómiába 

is bele kóstolhattunk 

(főként csülkös étele-

ket, kacsasülteket, 

knédlit, káposztát min-

den mennyiségben 

kínáltak). Meghódítottuk a Kilátót, majd végigsétáltunk a híres 

Károly hídon. Harmadik nap elbúcsúzva Prágától nem kevésbé 

lenyűgöző kisvárosba, Cesky Krumlov-ba utaztunk, amely kis-

város a Moldva dupla kanyarulatában épült, és meseszerű kö-

zépkori óvárosa és a sziklára épült vára 1992 óta méltán képezi 

az UNESCO Világörökség részét. Késő délután indultunk ha-

zafelé, az Ausztrián át tartó gyönyörű táj még késleltette egy 

kicsit az utazás vége érzését, de végül szerencsésen, sok szép 

látnivaló és finom sörök kóstolásának élményével hazaértünk 

azzal a reménnyel, hogy hamarosan újra útra kelünk!  

     Kissné Farkas Zsuzsanna 

Bizonyítottak a lánglovagok 

Polgárőrök Prágai kirándulása 

Lapunk következő száma november hónapban jelenik meg. 

A csládi nap résztvevő az ünnepi tortával 

Prága belvárosában a csapat 
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Izgatottak a dolgozók : milyenek lesznek az új gyerekek, szíve-

sen jönnek majd vissza a régi kisóvodások? Izgatottak a szülők: 

vajon hogyan fogjuk megszokni az óvodát, talán most már nem 

lesz gond a reggellel. Izgatottak a gyereke: hova is visznek 

engem, talán jön már a barátom, barátnőm. 

 

Milyen lehet az óvoda?  

 

Sok kisgyerek jár majd oda?  

Ugye, lesz majd ott sok kislány,  

s játékokból sem lesz hiány? 

 

Ezek és hasonló gondolatok foglalkoztatják  a nyári leállás után 

újra, vagy először érkező gyermekeket, szülőket, dolgozókat. 

Eltelt az első hét, és nagyon kellemes tapasztalatokat szerez-

tünk, szereztek az új és régi ovisok, szülők, és elindult a 2017-

18-as nevelési év. Ami abból a szempontból rendkívüli, hogy 

évtizedek óta a legmagasabb, maximális létszámmal, 71 fővel 

indítjuk útjára. A Katica csoport (egységes óvoda-bölcsődei 

csoport) 22 kisgyermekkel indult, Szabó Istvánné, Babosné 

Hajós Tünde óvónők, Siskáné Szücs Judit gondozónő és Hor-

váthné Batha Beatrix dajka irányításával. Itt a feladat a beszok-

tatás, hogy a gyermekek biztonságba érezzék magukat, megis-

merjék, megszeressék az itt dolgozó felnőtteket, társakat.  A 

Maci csoportban kaptak helyet a középsősök, Ők 25-en van-

nak. Az itt dolgozó felnőttek Békési Klára, Kálmánné 

Szemerics Mária óvodapedagógusok, és Nagyné Pongrácz An-

namária dadus néni. Ebben a csoportban nagy feladat az új gye-

rekek, a régiek, a másik csoportból érkezők összeszoktatása, a 

szokások kialakítása. A nagycsoportosok, 24-en a Mazsola 

csoport lakói, óvónénik Légrádi Zoltánné, Siska Jenőné a da-

dus pedig Márkos Magdolna. A legvagányabbak, legmagabiz-

tosabbak. Ők már tudják, ismerik az óvodai élet csínját-bínját, 

és éppen ebből adódnak a feladatok. Az idei év szervezése is 

elindult. Már most tudjuk, hogy az idén is lesz bábszínház, lát-

ványszínház, nagyoknak nemzeti parkos rendezvények, zene-

ovi. Lesznek ünnepeink, megemlékezéseink, túrák, kirándulá-

sok. Ezekről és egyéb más dolgokról a szülők részletesen kap-

nak tájékoztatást a 2017. szeptember 19-én, kedden fél hat-

kor tartandó szülői értekezleten. Sajnos az óvodai bővítésünk 

a következő évre csúszik, de a konyha felújítása elkezdődik 

2017. 09. 19-vel. Minket annyiban érint, hogy a gyermekek 

étkeztetése a munkálatok egy bizonyos ideje alatt  máshonnan 

fog történni. Ez mindenkitől türelmet, odafigyelést igényel, de 

ismervén a szülőket, dolgozókat meg fogjuk oldani.  

Remélem nagyon sok élménnyel fogunk gazdagodni ebben a 

nevelési évben is.  

Egy kis ízelítőnek küldjük az alábbi verset: 

 

Orgoványi Anikó: Kezdődik az óvoda 

 

Piros labda, fakocka, 

kezdődik az óvoda. 

Gyülekezik a sok gyerek, 

mint szőlőfürtön a szemek. 

Nem sok mindenkit ismerek, 

kicsi szívem picit remeg. 

Csüngök még az anyukámon, 

mint almagyerek a faágon. 

Mosolyogva kezünk kéri 

a sok kedves óvó néni. 

Mennyi játék, mennyi kép, 

mennyi öröm vár itt még! 

Énekelünk, rajzolunk, 

és közben megokosodunk. 

Úgy döntöttem, ide járok, 

barátokra itt találok. 

Elkezdődött a tanév az Őriszentpéteri Általános Iskolában is. 

Az Őrségben különleges, eddig nem tapasztalt tanévkezdés volt 

a szeptember 1-jei. Ugyanis a Pankaszi Általános Iskola az 

őriszentpéteri iskola tagintézményévé vált, a bajánsenyei tagin-

tézmény pedig telephellyé. Így a felelősségi köröket, fenntar-

tást és működtetést tekintve egy oktatási intézmény létesült az 

egész Őrség területén. Velemértől Viszákig 14 település gyer-

mekei tanulnak a 2017-2018-as tanévtől az Őriszentpéteri Álta-

lános Iskolában és pankaszi tagintézményben. Az így kialakult 

helyzet megnövekedett feladatokat rótt az intézményvezetésre 

munkaszervezésben és különböző logisztikai faladatokban. Az 

idei tanévben nyolc, eddig az őriszentpéteri tantestülethez tarto-

zó pedagógus tanít Pankaszon, négyen Pankaszról tanítanak át 

Őriszentpéterre, hárman Őriszentpéterről Bajánsenyére és ket-

ten Bajánsenyéről Őriszentpéterre. Így a teljes intézmény 31 

pedagógusából 16 fő vesz részt az áttanításokban. Az új helyzet 

és a nehézségek ellenére zökkenőmentesen indult a tanév. Pozi-

tívum, hogy a nevelőtestület tagjai nagyrészt őrségiek vagy 

több éve a térségben tanító kollégák. Tanulólétszámaink az 

összes intézményt tekintve nem csökkentek annak ellenére, 

hogy tavaly egy nagy létszámú (31 fő) 8. osztály ballagott. Az 

eddigiektől eltérően több tanuló iratkozott hozzánk másik in-

tézményből az Őrségbe történő letelepedés és hazaköltözés 

miatt. Örömmel mondhatjuk, hogy az így iskolánkat választó új 

tanulóink száma 11 fő. Ennek következtében a tanulólétszá-

munk Bajánsenyén 28 fő, Pankaszon 49 fő, Őriszentpéteren 

pedig 169 fő. Tehát az Őrségben jelenleg 246 gyermek tanul. 

Előírás, hogy a tanév folyamán ki kell dolgozni az intézmény 

Pedagógiai programját, egységessé kell alakítani az óraterveket 

és a munkaterveket. Ez a munka a tanév indításával elkezdő-

dött. Eredménye, hogy szeptembertől már Pankaszon is van 3. 

osztályban német és informatika oktatás Elmondhatjuk  >>>>>  

Az Őrség iskolája 

Újra itt az ősz, új nevelési évad az óviban 
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tehát, hogy megalakult egy Őrségi Intézmény, amely a térség 

legnagyobb munkahelye, ahol 246 gyermek tanul és 40 felnőtt 

dolgozik. Kérek mindenkit, különösen a térség vezetőit, hogy 

érezzük magunkénak ezt az iskolát. Nem számít ki a fenntartó. 

Az őrségi iskola az őrségieké és a helyi emberek érdekeit szol-

gálja, az őrségi gyerekeket neveli. Mindannyiunknak fel kell 

ismerni, hogy az Őrség fennmaradása és fejlődése, egy fejlett 

iskola és egy tanult ifjúság nélkül lehetetlen.  

            Horváth László iskolaigazgató 

Már több mint két évtizede táborozhatnak az Őriszentpéteri 

Általános iskola diákjai nyaranta az ország különböző tájain. 

Az idei volt a sorban 23. A gyerekek spottábornak nevezték el 

ezeket a táborokat, mert a napok reggeli tornával kezdődnek, 

fontos a napi strandolás, úszás, rendszeresek a különböző sport-

játékok. Idén volt olyan reggeli torna, ami a Balatonban zajlott. 

Minden táborban több túra is szerepel a programban, ami lehet 

gyalogos-, kerékpáros- és vízi túra is. E mellett fontos számuk-

ra az adott táj természeti, kulturális és épített értékeinek megis-

merése. Idén a négy pedagógus 50 tanulóval Pálkövére utazott, 

hogy a Balaton és környékének megismerésével töltsenek el 

egy tartalmas hetet.  Az utazás napja strandolással telt. Másnap 

a Révfülöpön lévő Fülöp hegyi kilátóhoz túráztak, ahonnan 

megtapasztalhatták a lenyűgöző körpanorámát a Balatonnal és 

Balaton-felvidéki hegyekkel.  A következő két napon kb. 80 

km-t kerékpároztak a Balaton északi partján. Különleges lát-

ványt nyújtott a 200 m-es kerékpároszlop. A gyerekek kitartás-

sal és nagy fegyelemmel teljesítették a két napos túrát. A máso-

dik napi kerékpártúrával a nap programja nem ért véget. Vacso-

ra után az 5 km-re lévő révfülöpi kertmoziba gyalogoltak, majd 

egy izgalmas film megnézése után éjszakai túra következett a 

szállásig. Fél egy után tértek nyugovóra. Másnap szintén Rév-

fülöpre kellett túrázniuk. Itt strandoltak és vitorláztak egy 

kétárbócos vitorlással. Az élményt fokozta az elsőfokú viharjel-

zést előidéző, vitorlázáshoz kiváló szél, mely jól bedöntötte a 

hajót. Az első másodpercek igazi döbbenetet varázsoltak a gye-

rekek arcára.  A hatodik napon túráztak a Badacsony hegy tete-

jére. Igazi kihívást jelentett a hőségben, hogy az utolsó szakaszt 

a csúcs felé a Bujdosók lépcsőjén teljesítették. 464 lépcsőfokot. 

A hegytető több oldaláról is megcsodálták a gyönyörű panorá-

mát. A legszebb látvány azonban a 438 méteres csúcspontra 

épített Kisfaludy kilátóból tárult eléjük. A Balaton mellett tátott 

szájjal szemlélték a Tapolcai-medencét és az azt övező hegye-

ket is. A gyerekek kitartásáért jutalom járt, mégpedig gyorsha-

józás, élményhajózás. 23 személyes motorcsónakkal hasították 

a vizet. A gyerekek önfeledten élvezték ezt a nem mindennapi 

programot. Az utolsó nap a nagyon jó idő, szikrázó napsütés 

következtében a Balaton habjai közt telt. Az 50 tanuló és per-

sze tanáraik nagyon sok élménnyel térhettek haza. A következő 

napokban volt mit mesélniük és kipihenniük. Folytatás remél-

jük jövőre, a helyszín valahol az ország egy másik csodálatos 

táján…                                                                    K.Gy.  

A történet úgy kezdődött, hogy három hölgy, 

Emese, Juli és Rita álmodtak egy merészet. 

Sportszeretetüket és a természet iránti rajon-

gásukat összemixelve döntöttek úgy, hogy 

megszervezik az ország első közösségi 

félmaratonját hazánk egyik legszebb vidé-

kén, az Őrségben. GoodFoot Running néven egyesületet alakí-

tottak és nekivágtak a szervezésnek. Az eredmény nem más, 

mint az, hogy 2017. október 22-én vasárnap 11 órakor Őri-

szentpéter centrumából elrajtol az I. Őrség Félmaraton futóver-

seny. Még egy hónap van a versenyig, de már most közel há-

romszázan adták le a nevezésüket. Az ország minden pontjáról 

jönnek hosszútávfutók az Őrségbe, de van érdeklődés külföld-

ről is. Az őriszentpéteri pizzéria melletti versenyközpontban - 

amely október 21-én szombaton 17:00 és 20:00 óra között, 

október 22-én vasárnap pedig 07:30 és 10:00 óra között lesz 

nyitva -  egészen a verseny kezdetéig fogadnak el nevezéseket. 

A félmaratoni távot választók 23 kilométert futnak Őriszentpé-

ter Ispánk és Nagyrákos térségében kialakított pályán 11,5 kilo-

méteres pályán. Akik a félmaratont választják, azoknak két kört 

kell teljesíteniük. Akik nem bíznak magukban, választhatják a 

„negyed” maratont, ami egy kör, vagy váltóban futnak egészet. 

Lehet még futni 5 kilométeres short run távot is. A verseny 

ötletgazdái hagyományt szeretnének teremteni, amelynek során 

az Őrség csodálatos tájait ismerhetik meg a versenyzők.  K.Gy. 

Őrség félmaraton 

Balatoni nyár 

Közös vitorlázáson a táborlakók 

Közös reggeli vízitorna 

Túra csodálatos tájképpel 
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Augusztus 19-én kezdődött a 2017/2018-as labdarúgó bajnok-

ság a vas megyei amatőr csapatok számára. Egy évvel koráb-

ban 104 amatőr csapat volt a megyében, az idén hattal keve-

sebb, 98 együttes nevezett a különböző osztályokba. A csökke-

nés a csoportok kialakítására is hatással volt. A megyei első 

osztályban 16 csapat alkotja a mezőnyt. A másodosztályba 36 

csapat adta le a nevezését. Eredetileg 37-en voltak, ám egy 

gárda időközben visszalépett. Ez nagyszerű lehetőséget kínált 

volna arra, hogy két csoportos megyei másodosztályt alakítsa-

nak ki. Igaz 18-18 csapat került volna egy csoportba, de látott 

már ilyet a labdarúgó társadalom. Csupán egy fordulóval lett 

volna hosszabb a bajnokság, mint a mostani konstrukcióban. A 

szombathelyi csoportba 15 csapatot tettek, a körmendibe 11-et, 

míg a sárváriba 10 jutott. Utóbbi két csoportban a tavalyihoz 

hasonlóan, három körben zajlik majd le a pontvadászat. Így a 

körmendi csoportban 33 hétvégén is pályára lépnek a csapatok, 

ez csak eggyel több, mintha 18 csapatos lenne a két csoport. 

Csapatunk a megyei másodosztály körmendi csoportjában 

kezdte meg a küzdelmeket. A mezőny nem ismeretlen, annyi 

változás történt az előző évhez képest, hogy ide került a megyei 

egyből kiesett Nádasd, a Rábahídvéget áttették a szombathelyi 

csoportba, az Ivánc pedig a harmadosztályba nevezett. 11 csa-

pat alkotja a mezőnyt, három körben bonyolódik a bajnokság, 

ami azt jelenti, hogy három szabadnap is lesz. Több megoldás 

közül a lehető legrosszabbnak adott zöld utat a megyei szövet-

ség. A nyár folyamán nagy jövés-menés volt a csapat háza tá-

ján. Távozott Németh Imre edző és vele együtt jó pár játékos is. 

elhagyta a csapatot. Kevesebben érkeztek a távozók helyére, 

ezért a már tavaly is szűk játékoskeret tovább karcsúsodott. Az 

edzőt nem sikerült pótolni, a gárdát most a Sály Károly-Náricza 

Róbert játékos edzőpáros irányítja. Ez semmiképpen sem jó 

megoldás, ám a szükség törvényt bont.  Négy forduló telt el 

eddig az idei pontvadászatból, és csapatunk szereplése hasonlít 

az előző évihez. A gárda a 6. helyen áll, 6 pontot gyűjtött, két 

győzelem és két vereség került eddig a neve mellé. 10 gólt rúg-

tunk. Egy évvel korábban is nagyjából ez volt a helyzet, csupán 

egy ponttal volt több a tarsolyban. Jól sikerült a rajt, hiszen 

mindjárt az első játéknapon a tavalyi bajnokság ezüstérmesét, a 

Körmendi Téglagyár együttesét sikerült legyőznünk. Igaz, ez 

nem meglepetés, hiszen nekik mi vagyunk a mumusuk. Tavaly 

csupán egy pontot tudtak elvenni tőlünk. Ezen a találkozón 

Baján Róbert és Pónácz Sándor rúgták a góljainkat. A sikert 

követően bizakodva vártuk az újabb hazai fellépést, a Magyar-

szecsőd elleni találkozót. Ez a mérkőzés lényegesen könnyebb-

nek ígérkezett a körmendiek elleninél. Sajnos nem jól mértük 

fel az erőviszonyokat, és a második félidőben kapott két góllal 

alulmaradtunk. A sorsolás úgy hozta, hogy a harmadik mecs-

csünket is otthon játszottuk. Az a Nádasd volt az ellenfél, 

amely tavaly még a megyei elsőosztályban vitézkedett, ám ki-

estek. A kiesésük következménye az lett, hogy egy csapatra 

való játékos elhagyta őket, ezzel jelentősen meggyengültek. 

Eddig még nem is sikerült pontot szerezniük, és ez szerencsére 

most is így maradt. Magabiztos játékkal sikerült nagy gólkü-

lönbségű győzelmet aratni felettük.  Már az első félidőben el-

dőlt a mérkőzés, négygólos előnnyel fordultunk, a vége pedig 7

-1 lett. Iván Sándor három, Szép Barnabás kettő gólt szerzett. 

Domiter Ádám egyszer talált be, és volt egy öngól is. Három 

fordulót követően már érdemes a tabellára is tekintgetni, ekkor 

a harmadik helyen álltunk. Most lehet csak sajnálni a Magyar-

szecsőd elleni fiaskót, hiszen akár 9 pontunk is lehetett volna. 

Igaz a fociban a ha és a volna nem játszanak. A negyedik játék-

napon aztán nem kisebb ellenféllel, mint a tavalyi bajnok Kör-

mend VSE-vel találkoztunk idegenben. Sajnos nagyon szűk 

kerettel, csupán egyetlen tartalék játékossal érkeztünk Horvát-

nádaljára. A mérkőzés első fél órájában még partiban is voltunk 

a jó erőkből álló hazaiakkal, ám ami a 28. és a 38. perc között 

történt, az valóságos rémálom volt. Mindössze 10 perc leforgá-

sa alatt 5 gólt kaptunk, és ezzel el is dőlt a mérkőzés. A törté-

nethez tartozik, hogy kapusunkat a 22. percben le kellett cserél-

ni, és helyette a mezőnyjátékosnak nevezett cserejátékos állt 

be. Nem ezen múlt azonban a vereség. Szerencsére a második 

félidőben a hazaiak már elszórakozták a helyzeteiket, így ez az 

időszak kiegyenlítettebb volt. Így is 6-1 lett a vége. Ezen a 

mérkőzésen a gólunkat Sály Károly szerezte büntetőből. Után-

pótlás csapatunknak még nem sikerült pontot szereznie a baj-

nokságban. Ennek a legfőbb oka, hogy fiatal játékosok alkotják 

a csapatot, nagyrészük épphogy elérte azt a kort, hogy játszhat. 

Biztatni kell őket, hogy a kudarcok ne vegyék el a kedvüket. 

Ha egyben marad a gárda, ahogy idősödnek úgy lesznek ered-

ményesebbek. Az mindenesetre örömteli, hogy edzőnek sike-

rült megnyerni hozzájuk Sebők Pétert, aki rendelkezik a megfe-

lelő képesítéssel. Reméljük az elvégzett munka meghozza majd 

az eredményeket, és akkor sok örömünk lesz még a tehetséges 

fiataljainkban.                                                  K.Gy. 

Szeptember elején az Őrségi Kerékpáros és Természetbarát 

Egyesület kerékpártúráján vett részt Révész Máriusz, a kerék-

pározás és az aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsí-

tésével összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos. 

Megbeszélést folytattak a térség biciklis fejlesztéseiről és körbe 

biciklizték az Őrséget és a Vendvidéket. A rendezvény a Ke-

rékpárral 7 határon át programsorozat része volt, és amelyet a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatott. A kerékpáros 

barangolás során a kormánybiztos több olyan dologgal is talál-

kozott, amelyek örömmel töltötték el. Az egyik ilyen az őrségi 

kerékpáros túraútvonalak kijelölése és kitáblázása volt. Ezek-

hez már térképet is készítettek. Kiemelte, hogy a térség polgár-

mesterei támogatják a kerékpáros turizmus fejlesztését. A túra 

során Hegyhátszentjakabon találkoztak V. Németh Zsolt állam-

titkárral, a térség országgyűlési képviselőjével, aki a fogathajtó 

verseny vendége volt. Révész Máriusz dicsérte a Vadása-tónál 

lévő kiszolgáló létesítményeket. A napi programba belefért 

még egy eszmecsere is, amelyet a Magyar Kerékpáros és Tu-

risztikai Szövetség tagjaival, helyi szervezetek tagjaival és a 

polgármesterekkel folytatott. Megegyeztek abban, többek kö-

zött hogy jövőre a három kerékpáros vándortábor egyik útvona-

lát itt fogják kialakítani.                                            K.Gy. 

Határmenti barangolás az Őrségben  

Őri foci 

Őriszentpéterről indult a barangolás 
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Parasztolimpia Reszneki módra  

Az Őrség Határok Nélkül Egyesület (ŐHNE) 2017. szeptember 

2-án immár 7. alkalommal rendezte meg hagyományos, térségi 

közösségépítő rendezvényét, a Parasztolimpia Határok Nélkül 

Reszneki módra című rendezvényét. A parasztolimpia 2010-

ben került első körben megrendezésre azzal a céllal, hogy a 

helyi akciócsoport illetékességi területén működő, élő térségi 

szereplőket, településeket egységgé kovácsolja és egy közössé-

get hozzon létre. A rendezvény a térségre jellemző helyi hagyo-

mányokat eleveníti fel, a gyökerekig nyúlik vissza, hiszen falu-

si múltat idéző, tréfás, ügyességi feladatokon leküzdésében 

vesznek részt a versenyző csapatok. Települések lakóiból, civil 

szervezetek tagjaiból, munkahelyi kollégákból, baráti társasá-

gokból verbuválódott csapatok vesznek részt a parasztolimpián, 

ahol a tréfás feladatok mellett a gasztronómiában is jeleskedni 

kell egy-egy falusias, paraszti étel elkészítésével. A paraszt-

olimpia alapötlete Resznek községé, akik a 2007-2013-as idő-

szakban az Őrség Határok Nélkül helyi akciócsoporthoz tartoz-

tak illetékességileg. A parasztolimpia azóta is Resznek község-

gel közösen kerül minden évben megrendezésre váltakozó 

helyszínen, 2015 óta Őriszentpéteren szeptember első szombat-

ján. A rendezvény sikere az összetartozás erejében rejlik, barát-

ságok, szakmai együttműködések generálódtak. A parasztolim-

pián 2014 óta a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal - 

idéntől Kormányhivatal - munkatársai is részt vesznek minden 

évben. Egyesületünk céljai 

között kiemelkedő helyet 

foglal el a vidék- és térség-

fejlesztés, de ez nem mű-

ködhet megfelelő térségi 

kapcsolatrendszer nélkül. 

Fontos, hogy a térségben 

élők segítsék egymást cél-

jaik elérésében, ezért is 

tartjuk fontosnak a közös-

ségépítést, amelynek esz-

köze lehet szakmai találko-

zók, szakmai fórumok, de 

egy kötetlen, szórakoztató 

játékos program is hatal-

mas sikereket tud elérni, 

hogy egységet kovácsol-

jon. Erre mi vagyunk az 

élő példa. Az idei parasztolimpián 9 csapat versengett egymás-

sal a térség különböző szegletéből, de volt budapesti csapatunk 

is és a Kormányhivatal (ex-MVH) munkatársai is versenyeztek 

összesen 12 különböző versenyszámban. A parasztolimpiát a 

Műparasztok csapata nyer-

te, ezzel a 2014 óta nyertes 

Tritikálé csapatától elvéve 

a vándorserleg birtoklásá-

nak jogát. A második he-

lyen a Tritikálé, míg har-

madik helyen a Rebels Old 

Boys csapata végzett. A 

főzőversenyt az Őrségi 

Tejüzem csapata nyerte.  

Igaz az égiek, csakúgy 

mint 2015-ben nehezítő 

vagy éppen vidám pillana-

tokat okozó esőt küldött 

nekünk a rendezvény nap-

jára, de a csapatok az esős 

játékok megtartása mellett 

döntve hősiesen helyt álltak az olimpián. A nap végén ünnepé-

lyes eredményhirdetés keretében köszöntöttük az új bajnokot. 

A sikerre való tekintettel folytatni kell, amit elkezdtünk, ezért 

találkozunk 2018-ban a VIII. Parasztolimpia Határok Nélkül 

Reszneki módra rendezvényünkön, amely az évek alatt az Őr-

ség Határok Nélkül Egyesület emblematikus rendezvényévé 

vált.         Györkéné Bognár Barbara 

Műparasztok csapata nyerte az olimpiát 

Nehéz feladat volt a bálagurítás 

A séfek séfe 

Hé „Műparaszt”! 

Melyik út vezet Senyére? 

Összekötözött lábbal nehéz a haladás 


