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TISZTELT OLVASÓK!

A vasútvonal megszűnésére emlékeznek

Sokszor feltettem a kérdést
magamnak: vajon van-e
létjogosultsága egy helyben
megjelenő, helyi információkat közlő, időszakonként
megjelenő, nyomtatott helyi lapnak? Főként annak
tükrében, hogy ma már
az elektronikus média révén a nap minden szakában
hozzáférhetőek a régiónkról, az országról, a világról
szóló hírek. Azok azonban,
amelyek az itt élőket érdeklik elsősorban, talán csak
a közösségi portálokon
kaphatnak helyet. Ám annak használata nem mindenkire jellemző, a mi falunkban is akadnak, akik
egyéb okok miatt nem
használják az internetet.
Úgy vélem, egy nyomtatott
helyi újság fontos lehet a helyi nyilvánosság számára.
Közvetíti az önkormányzati
információkat a településen
élőknek, tájékoztatást ad
a történésekről, azok hátteréről, valamennyi lakoshoz
eljut. Ezért döntöttünk úgy,
hogy községi lapot indítunk, és Önök most az első
számot tartják a kezükben.
Fogadják érdeklődve, s mivel Önöknek szól és Önökért van, mindenképpen
számítunk a visszajelzéseikre, a véleményükre.
Krenner Róbert
polgármester

Negyvenöt
esztendeje
szűnt meg a Szombathely-Rum
vasútvonal.
Az évfordulóra május
18-án emlékeznek a vonal menti településeken.
Az 1894-ben üzembe
állított vasútvonal nyolcvan éven keresztül határozta meg a térség mindennapjait,
gazdasági
fejlődését, elégítette ki
a közlekedési, szállítási igényeket. 1974. május 25-én
szüntették meg. Csempeszkopácson öt évvel ezelőtt
kapott új funkciót az akkorra meglehetősen leromlott
állagú egykori bakterház.
Az épületet az önkormányzat uniós támogatással
felújíttatta, s vasúti emlékhellyé alakíttatta (képünkön).

A megszüntetés 45. évfordulóján a nyomvonalra felfűzött települések
együtt idézik fel a múltat
május 18-án. Táplánszentkereszten,
Tanakajdon,
Vasszécsenyben,
Csempeszkopácson és Rumban
az egykori megállóhelyeken
koszorúzással emlékeznek.
A résztvevők korlátozott lét-

számban „vonatozhatnak”
is: a szentkirályi vasúti emlékhelytől Rumig közlekedik a vonatpótló Dotto, amit
kerékpárosok is kísérhetnek.
A szerelvény 13 órakor indul, és „minden állomáson
megáll”. Csempeszkopácsra
a tervek szerint 16 órakor
érkezik.
(Folytatás a 2. oldalon)

Kerékpárút avató sportosan
Június 2-án hivatalosan is átadják rendeltetésének a pályázati forrásból elkészült TanakajdCsempeszkopács közötti kerékpárutat.

A használói néhány hete
már birtokba vették, hivatalosan június 2-án avatják
föl a frissen kiépített illetve felújított, Tanakajdról
Csempeszkopácsra vezető
kerékpárutat. A hiányzó
szakaszok elkészültével
most már Szombathelytől
Rumig kerekezhetnek biztonságosan a kirándulók,
vagy a környékbeli munkahelyekre igyekvők.
(Folytatás a 2. oldalon)
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A vasútvonal megszűnésére emlékeznek
(Folytatás az 1. oldalról)
A vonatpótló Dotto Vasszécsenytől Rumig az egykori vasút nyomvonalán
halad, amely most – részben frissen elkészült – kerékpárútként
szolgálja
a közösséget. A gumikerekű vonat Csempeszkopácson a volt bakterháznál,
vasúti emlékhelynél áll
meg, ahol kis ünnepség keretében emlékeznek meg
a megszüntetés évfordulójáról. Egyúttal „felavatják”
azt a beruházást is, amelynek révén megoldódott
a csapadékvíz-elvezetés és a
járdaépítés.
Mi most elevenítsük fel
a vasút történetét a faluból
elszármazott dr. Őry Imre
nyugalmazott egyetemi docens segítségével.
– Amikor 1894 decemberében átadták a SzombathelyRum közötti 21 kilométer

Útavatás
(Folytatás az 1. oldalról)
Turisztikai szempontból
is jelentős a mintegy 270
millió forint uniós támogatással megvalósult beruházás. A Vas Megyei
Önkormányzat, Tanakajd,
Vasszécseny és Csempeszkopács konzorciuma
pályázott a kerékpárút
fejlesztésért. Tanakajdon
a meglévő szakaszt folytatták,
Vasszécsenyben
az egykori vasúti töltésen építették meg, a már
meglévő csempeszkopácsi
sávot pedig korszerűsítették. Június 2-án 10 órakor
Vasszécsenyben lesz a beruházás ünnepélyes átadása,
köszöntőt mond V. Németh
Zsolt, a térség országgyűlési
képviselője. A nap folyamán
a kerékpárúton sportprogramokat rendeznek.

hosszú helyi érdekű vasútvonalat, még tizenkilenc
falun döcögött keresztül,
a megszűnésekor pedig öt –
a törpefalvak egyesítésével
létrejött – települést kapcsolt a megyeszékhelyhez
– emlékezik dr. Őry Imre. –
Számos sikertelen próbálko-

A legfontosabb kérdés
az volt, merre haladjon
a nyomvonal, hol legyenek
az állomások. A vasútvonal
jobbára a Gyöngyös folyását követte, a Lipártnál
épített hídon „átrobogott”
a patakon Rum irányába
tartva. Ezen a vidéken ne-

zást követően a vasútépítés
ügye akkor vált realitássá,
amikor Károlyi Antal alispán és báró Szegedy Ensch
Károly hermáni nagybirtokos vette a kezébe.

mesi családok sora lakott,
az uradalmi gazdaságokban
intenzív
mezőgazdasági
termelés folyt. A lakosság
is elsősorban mezőgazdaságból élt, a terményeket,

állatokat el kellett juttatni
a piacokra. A vasút mind
a személy-, mind a teherforgalomban fontos szerepet töltött be. Annak idején
az is szóba került, hogy
a vonalat Balatonszentgyörgy irányában meghos�szabbítják,
könnyebben
elérhetővé téve a magyar tengert. Erre azonban nem került sor, sőt,
a MÁV 1974-ben, gazdaságtalanságra hivatkozva
megszüntette a Szombathely-Rum vasutat, hiába
nyilvánította ki a lakosság
a nemtetszését.
Az utolsó vonat távozása
után pár nappal az illetékesek
használhatatlanná tették a pályatestet. Így vált időszerűvé
az „Eltörött a rumi gőzös kereke” című dal is, holott az adomák szerint korábban ezért
a dalért „betörték az ember
fejét”.

Tragikomédia a színjátszóktól Új asszisztens
Új bemutatóval készülnek a Középkori Vásárnapra a helyi színjátszók: Ganédomb címmel
népi tragikomédiát adnak
elő. Németh Szabolcstól,
a színjátszókat is tömörítő
Kulturális és Sport Egyesület vezetőjétől megtudtuk: a repertoárt ismét bővítették, a műfajt tekintve
stílszerűen
maradtak
a
vásári
komédiánál.
Örömteli hír, hogy a négy

éve mintegy tucatnyi
fővel újjáalakult közösség tagjainak száma mára
megduplázódott. Bár nem
mindenki vesz részt a színielőadásokban,
ugyanakkor az aktív szereplők között óvodás korú
és nyugdíjas is megtalálható. Akik pedig nem lépnek
a „világot jelentő deszkákra”, azok más közösségi eseményeken segítik
a rendezvényszervezőket.

Pályázatot írt ki a
csempeszkopácsi, a tanakajdi és a vasszécsenyi
önkormányzat az általuk
fenntartott háziorvosi szolgálat körzeti ápoló-as�szisztensi állására, mert
a korábbi szakdolgozó felmondott. Öt pályázat érkezett, a képviselő-testületek
tagjai ezt követően három
jelöltet hallgattak meg
az együttes ülésükön.
A pályázók közül a szakmai és az ésszerűségi szempontokat figyelembe véve
a csempeszkopácsi Halász
Krisztinának
szavaztak
bizalmat. A fiatalasszony
közalkalmozottként látja
majd el a feladatát, várhatóan július elsejétől. A háziorvosi rendelés helyszínei és időpontjai továbbra
is változatlanok.
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Új bolt nyílhat
Előrehaladott
tárgyalásokat folytat az önkormányzat a faluban vegyesboltot
üzemeltető
Szombathelyi
COOP Kereskedelmi Zrt.vel egy új üzlethelyiség építéséről. A mostani egység
mindenképpen rekonstrukcióra szorulna, ám műszaki
indokok alapján célszerűbb
lenne, ha a tűzoltószertárral
szemben lévő, községi tulajdonú parcellán épülne meg
egy minden igényt kielégítő
korszerű üzlet. Döntött már
a képviselő-testület arról,
hogy a szükséges területet
az önkormányzat az építtető
rendelkezésére bocsátja. Ennek érdekében a földhivatalnál is megtették az aktuális
lépéseket. Jól látható, hogy
a 87-es főút melletti terepet
már megtisztították, elegyengették. Itt megfelelő számú
parkoló is helyet kapna, illetve a területet parkosítanák.

3.

Csempeszkopácsi HÍRMONDÓ

Raktár a gépparknak
Hamarosan teljesen rendezett állapot fogadja
az úgynevezett Szovákház környékén járókat.
Az önkormányzatnak csere útján sikerült megszereznie a területet, mégpedig azért, hogy rendbe
tegye a terepet és hasznosítsa az épületet. Az elképzelések szerint a házból
raktár lesz: itt „szállásolják el” a megnövekedett
géppark elemeit, azokat
az eszközöket, amelyek-

kel a településen esedékes
karbantartó munkálatokat
végzik. Első lépésként
az épület körüli növénydzsungelt szüntették meg,
elegyengették a talajt (képünkön Molnár Zsolt dolgozik a földmunkagéppel),
járhatóvá tették a főút
melletti járdát. A közeljövőben elvégzik a legszükségesebb állagmegóvási
teendőket a házon, hogy
a tároló helyet mihamarabb használatba vehessék.

Hírek
Ravatalozó-felújítás.
Saját forrást használ
föl az önkormányzat
a ravatalozó felújításához. Az épület előtti
teret már térkövezték,
a házhoz előtető építését
tervezik, a környezetét
pedig parkosítják.
Játszótér-kialakítás.
Új játszótér építéséről döntött a képviselő-testület. Az egykori
óvoda-iskola
épülete
mögötti parkban álló szerkezeteken nyomot hagyott
az idő vasfoga, meglehetősen elhasználódtak,
ezeket renoválják. Ám
nem csak ott újulnak meg
a játékok: a múzeum előtti liget ideális új helyszínt
kínál a környezetbe illő
eszközök elhelyezéséhez,
ezek beszerzése folyamatban van.

Templomrenoválás és zarándokház építés lesz
A település Árpád-kori Szent Mihály templomát 20002005 között restaurálták. A tető cseréje akkor elmaradt,
mert a zsindelyek megfelelő állapotban voltak. Az eltelt
mintegy két évtized azonban rajta hagyta a nyomát, már
töredeznek, potyognak. Aktuálissá vált a renoválás.
– Szeretnénk a csaknem 750
éves építészeti remekmű
állagát megőrizni, ezért elengedhetetlen a felújítása
– tájékoztatott Cziráki István egyházközségi elnök.
– 2017-18-ban elkészültek
az építész által fontosnak
tartott állagmegóvó munkák
tervei, amelyre a szakhatóság egy évvel ezelőtt rátette
a bélyegzőjét. Tavaly nyáron a német Creaton céggel egyeztetve legyártattuk
az egyedi méretű cserepeket.
Akkor egy kisebb villamoshálózati felújítás is történt.
Idén sorra kerül a teljes tetőcsere, a torony vakolása,

a külső, 16.-17. századból
maradt falrészek és a timpanon restaurálása. Megtörténik
az északi lépcsőfeljáró és
a virágágyások felújítása,
a szegélyek, a növények
cseréje, a kapuk javítása.
Szeretnénk a külső megvilágítást is korszerűsíteni. Mivel a belső térben is
elég sok a repedés, potyog
a vakolat, ott is esedékes
a falrestaurálás. A munkák
finanszírozásának nagy részét a megyés püspök úr
jóvoltából a Szombathelyi
Egyházmegye
támogatja.
A hiányzó összeget egyházközségünk pótolja. Kérjük

falunk lakóit, hogy az egyházi
adó megfizetésével járuljanak hozzá építészeti örökségünk
megszépüléséhez.
Az egyházi adó önkéntes,
a jövedelemmel rendelkező
hívektől várjuk, az összege
évi kétezer forint.
Cziráki István hozzátette,
hogy az egyházközségnek további elképzelései is vannak.
Mégpedig egy zarándokház
építése, aminek a terveit már
régóta dédelgetik. – Írásos
emlékek szerint a falu temploma az 1500-as években
zarándoktemplom
volt.
Az utóbbi esztendőkben ismét megnövekedett a településre látogatók száma. Elsősorban az ő szolgálatukra,
a busszal, kerékpárral érkező
zarándokok egy-két éjszakás megpihenésére szolgálna
az új épület. Továbbá a plé-

bániához tartozó hét település
közössége is igénybe vehetné
hittanos találkozók lebonyolítására. Egy falusi tájházra
gondoltunk, tornáccal, kerti
pavilonnal, kerékpártárolóval,
játszótérrel, ami a község javát
is szolgálná. A ház önfenntartó
jelleggel üzemelne. 2018 márciusában Jákon tartottak egyházközségeknek tájékoztatót
a közeljövőben támogatandó
beruházásokról, ezek között
egy ilyen épület megvalósítása is szerepelt. Ezen felbuzdulva határozta el egyházközségünk képviselő-testülete,
hogy belevágunk. Tavaly elkészültek a tervek, amelyeket
benyújtottunk az építési hatósághoz engedélyeztetésre.
Az elmúlt hónapban megkaptuk a jogerős építési engedélyt. Úgy fest, államilag
finanszírozott beruházás lesz.
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Középkori Vásárnap: időutazás a templom körül
A hagyományokhoz híven az idén is megrendezik
a településen a Középkori Vásárnapot. Immár
19. alkalommal várják a szervezők időutazásra
a helybelieket és a látogatókat.
A Középkori Vásárnap ötletgazdája, néhai Pungor Zoltán
tanár úr minden bizon�nyal büszke lenne szülőfalujának mostani közösségére is. Hiszen amit
ő a millennium évében
az önkormányzat közreműködésével elindított, azt
is töretlen népszerűséggel
folytatják. Minden évben

Pályázatok
A település vezetői igyekeznek kihasználni minden
olyan lehetőséget, amelyek
a falu fejlődését segíthetik.
Több alkalommal is pályáztak
a múzeum illetve az orvosi rendelő felújítására, de mindeddig
nem sikerült forrást szerezni
a rekonstrukcióra. Talán több
szerencsével járnak az idén.
A Magyar Falu program keretében a közeljövőben jelennek
meg a felhívások több célterületen is. Ez esetben orvosi rendelő bővítésére és felújítására
szeretnének támogatást kapni. A siker érdekében az önkormányzat már készítteti
az építési engedélyezési terveket. Ha lesz forrás, az orvosi
rendelőt visszaköltöztethetik
a régi helyére.

összefognak a falu lelkes
aktivistái, hogy felidézve
a régi időket, élővé tegyenek
hagyományokat
az Árpád-kori templom
tövében. Az idén is érkeznek a régióból mesteremberek, olyan kézművesek – például a kovács,
a kosárfonó, a fazekas,
a fafaragó – akik a hely-

színen is alkotnak, hiszen
nemcsak eladni akarják a
portékáikat, hanem azt is
meg szeretnék mutatni, hogyan készülnek a termékek.
A kulturált, önfeledt szórakozásról
népzenészek,
énekesek, táncosok, színjátszók, középkori harcosok
és lovasok gondoskodnak.
Ahhoz, azonban, hogy
az eseményt a korábbi
évekhez hasonlóan ezúttal
is sikerrel rendezzék meg,
szükség van a helybeliek segítségére. Különösen
az ifjakat várják, hiszen a
stafétabotot
előbb-utóbb
nekik
kellene
átvenni.
Az önkormányzat számít
arra is, hogy a falu még
vonzóbbá tétele érdekében
mindenki kicsinosítja a saját portájának környezetét.
Az elő- és utómunkálatokra, illetve a június 16ai vasárnapi forgatagra is

invitálják az önkéntes segítőket, fiatalokat, idősebbeket egyaránt, főként
az előbbieket, mégpedig
a következő időpontokban:
június 8-án, szombaton reggel 9 órától (eső esetén június
10-én, hétfőn), június 15-én,
szombaton reggel 9 órától,
illetve a vásári forgatagot
követő napon, június 17-én,
hétfőn reggel kilenc órától.
Június 15-én este fél 9-kor
az Árpád téren lesz egy végső egyeztetés a vasárnapi segítőkkel.
A szervezők az idén pályázati forrásból tudják fedezni a költségek egy részét.
Ezért ebben az esztendőben
valamennyi látogató belépti
díj nélkül szórakozhat a hagyományőrző eseményen,
nemcsak a községbeliek.
A csempeszkopácsi lakók
mindegyikét vendégül is látják a rendezők egy ebédre.

Avatóünnepségre várják a lakókat
Fúvószenével, dallal ünneplik meg május 18-án azt a „közérzetjavító” beruházást, amelynek révén megoldódott
a csapadékvíz elvezetése, és térköves járdán közlekedhetnek
a lakók. Délután negyed ötkor a polgármesteri hivatal előtt
V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő mond köszöntőt.
Az avatásra mindenkit vár az önkormányzat.
Rum és Csempeszkopács önkormányzata közösen nyert
támogatást az Európai Uniótól
a települések környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztésére. Mintegy 80 millió forinton
osztozott a két falu. Csempeszkopácson ily módon sikerült megvalósítani a belterületi
részen régóta sok problémát
okozó csapadékvíz-elvezetést. Elkészült a Hunyadi utca
múzeumig vezető szakaszán
a betonfolyókák kiépítése,
továbbá megoldották a Szent

Mihály templom körüli mélyebb területeken az esőzések
után összegyűlő csapadék el-

vezetését is. A Hunyadi utcában más beruházás is történt:
az önkormányzat saját forrást
felhasználva térkővel burkoltatta a járdát az utca mindkét
oldalán. Egyelőre csak ott,
ahol a csapadékvíz-elvezetés
megtörtént. A terv az, hogy a
gyalogjárda építését később
szakaszosan folytatják.
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