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A községi Önkormányzat
időszaki krónikája

Folyamatosan dolgozik a képviselő-testület
Új képviselőkkel folytatja
a munkát a tavalyi önkormányzati választásokat követően a testület. Az alakuló
ülést 2019. október 24-én

tartották meg a régi-új
polgármester, Krenner Róbert vezetésével. A községbeliek szavazatai alapján
Szakácsné Őri Kinga,

Horváth János, Kendik
Tamás és Molnár Zsolt tehette le a képviselői esküt. A
polgármester javaslatára a
képviselők egyhangú döntéssel Szakácsné Őri Kingát
választották meg a település alpolgármesterének.
A képviselő-testület már
az alakuló ülésen megkezdte a munkáját. A falu év végi
rendezvényeinek megszervezése mellett sorra vették a megvalósításra váró
feladatokat. Az idei évben
azonban nem ülésezhettek
túl gyakran. A koronavírus-

veszélyhelyzet kihirdetése
az önkormányzati munkát is virtuálissá tette. Így
az egymás közti kapcsolatot telefonon, e-mailben
tartották, és elfogadták a település idei költségvetését.
Kiemelt feladat a község
színvonalas
működtetése. Jóllehet egyre nagyobb
terhet jelent a közös fenntartású intézmények finanszírozása, jut a helyi fejlesztésekre, a már megnyert
tenderek megvalósítására,
illetve a jövőbeni pályázatok előkészítésére is.

Változás a közös hivatal élén
Gáspár Tivadar több éves
jegyzői szakmai tapasztalattal a háta mögött, 2011
januárjában kezdte meg Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Körjegyzőségének
vezetését,

irányítását. Hivatali munkája mellett nagy kedvvel vett
részt pályázati lehetőségek
felkutatásában, megvalósításában. Családi kapcsolatai
révén különösen kedves számára Csempeszkopács, ezért
örömmel működött közre jó
néhány helyi projekt és rendezvény megvalósításában
is. A körjegyzőséghez 2013ban csatlakozott Rum, Rábatöttös és Zsennye. Jegyző
úr e kényszer szülte közös
hivatalban - a 2019. novemberi bejelentését követően
- 2020. január 26-án fejezte
be a mindenki nagy megelégedésére végzett munkáját.

Dr. Pintér Dóra 2009-ben
szerzett jogi diplomát a győri Széchenyi István Egyetem
jogi karán, 2013-ban közigazgatási szakvizsgát tett.
Dolgozott a Kormányablakban, a Szombathelyi Járási
Hivatalban. A jegyzői munkát hivatásnak tartja, az ügyfélközpontú közigazgatásban hisz. Úgy véli, legyen a
jegyző kapcsolata az ügyfelekkel minél közvetlenebb,
hogy fenntartások nélkül
fordulhassanak a hivatalához, bízva a szakmai tudásában. A Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal
vezetése során hat település

működését kell szakmailag
segítenie és összehangolnia,
hiszen együttműködéssel,
közös igyekezettel kön�nyebb előbbre jutni. Dóra
Tanakajdról származik, jelenleg is ott él a családjával.
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Középkori Vásárnap – idén csak képeken
Jubilált volna az idén a község nagy
nyári rendezvénye. Az év elején még
úgy festett, a 20. Középkori Vásárnapot rendezheti meg a település Szentháromság vasárnapján. Ám a Covid19-ként elhíresült koronavírus járvány
keresztülhúzta a szándékot. A kormány márciusban országos veszélyhelyzetet hirdetett, és valamennyi
tömegrendezvény előtt lehúzta a rolót.
Ily módon Csempeszkopácson sem ünnepelhetnek közösen június 7-én. Hogy
személyes találkozók, méltóságteljes
ceremóniák és szórakoztató programok híján ezen a napon se maradjon
„üres lélekkel” a falu lakossága, az újságot lapozgatva nosztalgiázhat kicsit.
Képes összeállításunkban az elmúlt
két évtized rendezvényeinek néhány
pillanatát elevenítjük föl. Nem évszámok szerinti sorrendben követik
egymást a fotók, hanem a vásárnapi
események kronológiájának tükrében,
a teljesség igénye nélkül.
Idézzük fel, hogyan is kezdődött
az évente visszatérő, valódi helyi értékeket bemutató és népszerűsítő
rendezvény. A középkort felelevenítő

vásárnapot először a millennium évében szervezték meg. A vásárba a környékbeli kézműveseket, népi mesterségeket űzőket hívták, a színre lépő
előadók, komédiások, énekmondók
középkori hangulatú zenei és prózai produkciókkal jelentkeztek. Úgy,
ahogy az Árpád-kori templom körüli
plébániai vásárokon egykoron, hiszen
e hagyomány mentén építették föl
a szervezők a vigasságot. Az ötletadók
között említjük meg az idén elhunyt
Horváth Györgyöt, a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ igazgatóját,
a 2006-ban elhalálozott Pungor Zoltán
tanár urat, valamint Krenner Róbert
polgármestert, aki azóta is szívügyének tartja a mára a település legfontosabb idegenforgalmi rendezvényévé
vált, egyre többeket vonzó forgatagot.
Az elmúlt húsz évben jó néhány neves művész megfordult a faluban ezen
a napon, nívós műsorokkal ajándékozva meg a látogatókat. Ám a színvonalas rendezvény a falubeliek önkéntes és
önzetlen munkája nélkül nem jöhetett
volna létre, mi több, nem maradt volna eddig életben. A máshonnan érkező

látogatóknak is remek programot kínáló esemény vonzereje leginkább talán
abban rejlik, hogy a falu apraja-nagyja
kiveszi a részét az előkészületekből,
illetve az utómunkálatokból. Ennél
nagyobb összekovácsoló erőt senki
sem kívánhat a településének.
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Folytatják a fejlesztéseket – Épülhet az orvosi rendelő
Előző lapszámunkból
már értesülhettek kedves
olvasóink azokról az önkormányzati fejlesztésekről, amelyek némelyike
már a múlt évben elkezdődött, illetve még csak
tervben volt. Nos, az eltelt
időszak alatt jó néhány
esetben előbbre jutottak
a beruházások.
Az egyik legfontosabb feladat az orvosi rendelő újjáépítése és bővítése. Mint
arról beszámoltunk, erre
mintegy 30 millió forintot nyert az önkormányzat
egy sikeres pályázat révén.
Az alapozási munkákat
már el is kezdték.
Folytatják a faluban
a járdaépítést is, ezt a
Magyar Falu program
anyagköltségre
elnyert
csaknem ötmillió forintja segíti. A térkövet már

meg is vásárolták és a
helyszínre szállították. A
pályázat sikere érdekében
az önkormányzat vállalta az építés saját erőből
történő kivitelezését. Így
a falu vezetői ezúton is kérik a lakókat, hogy önkéntes munkájukkal járuljanak
hozzá a falurész szépítéséhez.
A döntéshozók díjazták

a településnek azt a pályázatát is, amelyet mini bölcsőde létesítésének igényével adtak be. A támogatási
értesítés megérkezett, várhatóan jövőre elkezdődik a
beruházás, amelynek során
a szükséges helyiségeket a
leromlott állapotú egykori
szolgálati lakás teljes felújításával alakítják ki.
Abból a négymillió

forintból pedig, amelyet
az utókornak fennmaradó,
a világháborús hősök nevét
megörökítő obeliszk létesítésére pályázaton nyert el
a település, már fel is állították a márvány emlékművet. Az útkereszteződésnél, a temető előtt
kialakított,
parkosított
kis téren álló létesítmény ünnepélyes átadását
a szeptember elejére tervezett Csempeszkopácsról
elszármazottak találkozójával egyidejűleg tartanák
meg.
Az egyházközség beruházásában
elkészült
az Árpád-kori műemlék
templom tetőzetének felújítása, falainak külső
javítása. Rendbe tették
az északi lépcsőfeljárót,
valamint újraparkosították
a templom környezetét is.
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Hírek

Vonzó programok sok résztvevővel

Ösztöndíj
Módosította
a
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíj Pályázat jogosultsági
jövedelemhatárát az önkormányzat.
Korábban
az kaphatott ilyen támogatást,
akinek a családjában az egy
főre jutó havi jövedelem nem
haladta meg az öregségi teljes
nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300 százalékát.
Így csak kevesen élhettek
a támogatással. A képviselők tavaly decemberben határoztak a jövedelemhatár
duplájára emeléséről, arra
törekedve, hogy lehetőleg minden továbbtanulót
támogathassanak.
Ajándék szobor
Kortárs műalkotással gyarapodhat a település az Emberi
Erőforrások Minisztériuma
jóvoltából. Közcélú adományként kaphatja meg a falu
Blaskó János szobrászművész Szent Lászlót ábrázoló, 3 millió forint értékű
alkotását. A mintegy 60 centiméteres bronz portrészobor
a művész székelyudvarhelyi művének átdolgozása.
A győri Székesegyházban
őrzött szakrális, kultikus
Szent László hermát idézi.

A település kulturális, sportés közösségi életének megszervezése, irányítása, a falu
hagyományainak megismertetése, kulturális rendezvények,
szabadtéri programok szervezése, az épített és természetes környezetértékeinekvédelme,megőrzése szerepel egyebek mellett
a Csempeszkopácsi Kulturális
és Sportegyesület céljai között.
A civil szervezetnél tavaly
novemberben tisztújítás történt.
Az egyesület elnökévé Kendik
Tamás önkormányzati képviselőt választották, aki a segítőivel
nagy elánnal látott neki a különféle, új vagy évente ismétlődő
programok megszervezésének.
Az év végi rendezvények
sorát egy mesedélelőtt nyitotta.
A könyvtárban szülői kísérettel
összegyűlt gyermekseregnek
Fülöp Katalin, a Berzsenyi
Dániel Megyei Könyvtár nyugdíjas munkatársa hozott egy
tarisznyára való fabulát. Élvezetes előadása nagy sikert aratott.

Az adventi ünnepkör programjait rendhagyó módon szervezték meg. A közös gyertyagyújtásra érkezők mindig más
utcában gyűlhettek össze, ahol
az ott élők látták vendégül forró
italokkal és házi finomságokkal
a népes társaságokat.
A Mikulás is megérkezett
a gyerekekhez és a felnőttekhez egyaránt. Az előbbieknek a
kultúrházbeli színes programok
mellett a Tarisznyások együttes
előadása szerzett nagy örömet.
A nyugdíjas csempeszkopácsiak találkozóján is járt
a Mikulás, alias Szabó István,
aki évtizedek óta tölti be nagy
örömmel ezt a szerepet. A kinézete, akár az „igazi” Télapóé;
nem hamis a szakálla, a bajusza,
és épp olyan hófehér, ahogy
azt a képeslapokban láthatjuk.
Még a szemüvege is nagyapós!
Megtudtuk tőle, hogy advent
idején „nyakába veszi a várost, falvakat”, és önköltségen
beszerzett szaloncukrot kínál

a járókelőknek. Az időseket
köszöntő ünnepségen dalra is
fakadtak az egybegyűltek,
hiszen Cser Tibor harmonikás forró hangulatot teremtett
a muzsikájával.
Az év végéhez közeledve
a sportdélutánon sokan – főleg
a fiatalok – megmutatták, melyik
sportágban a legügyesebbek.
Az esztendő utolsó napján
pedig fergeteges batyus óévbúcsúztató mulatságba hívta
az egyesület a gyerekeket és
a felnőtteket. Képeink ízelítőt
adnak az eseményekből.

Védelem
Az elmúlt hónapok a koronavírus okozta veszélyhelyzetről szóltak országosan.
A védekezésből a lehetőségeihez mérten a helyi önkormányzat is kivette a részét: szájmaszkokat juttatott
a községbelieknek. Helyi
rendelés híján pedig a falugondnok szállította orvoshoz a betegeket, s szerezte be
a gyógyszereket.
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