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A nyolc résztvevõ csapat közül
az elsõ helyen végeztek a felsõ-
csatári iskola tanulói a szombat-
helyi Reményik iskolában meg-
rendezett közlekedési, közbiz-
tonsági, elsõsegélynyújtó, kör-
nyezet- és katasztrófavédelmi ver-
senyen.

Ma kerékpárral, holnap autó-
val – évek óta ezzel a címmel hir-
deti meg közlekedési versenyét a
szombathelyi Reményik Sándor
Evangélikus Általános és Mûvé-
szeti Iskola. Az idei programra
nyolc alapfokú intézmény csapa-
ta nevezett be a megyeszékhely-
rõl és környékérõl, köztük volt a
Felsõcsatári Nyelvoktató Nemze-
tiségi Általános Iskola négy tagú
együttese is. A gyerekeket Skul-
tétiné Stubits Zsuzsanna készítet-
te fel a versenyre.

Ami immár több volt egyszerû
KRESZ-ismereti vetélkedõnél,
hiszen az elméleti és a gyakorlati
feladatok között számos olyat is
meg kellett oldani, ami a közle-
kedésbiztonsággal, az elsõsegély-
nyújtással, valamint a környezet-
és katasztrófavédelemmel függött
össze. Emellett persze lehetõség
volt arra is, hogy a kisiskolások
rollerral és kerékpárral szlalo-
mozzanak.

A megyei önkormányzat és a
megyei rendõr-fõkapitányság ál-
tal is támogatott versenyen a fel-
sõcsatáriak végeztek az elsõ he-
lyen, megelõzve a szombathelyi
Zrínyi és a Brenner iskola csapa-
tát. A felsõcsatáriaknál az elsõs
Krancz Bence, a másodikos Kolo-
novits Ákos, a harmadikos Grá-
czer Flóra és a negyedikes Ber-
zsenyi Bálint büszkélkedhetett
azzal, hogy kézbe vehette az elsõ
helyezetteknek járó kupát. Emel-
lett érmeket és ajándékokat is
kaptak.

Elsõk lettek
az iskolások

Közlekedni tudni kell

Belátható idõn belül megszû-
nik a szennyvízbûz az alsócsatári
falurészen, amit a szakemberek
szerint az okoz, hogy a települést
Nardával összekötõ vezetéken
szivattyús átemelést alkalmaznak.
Mivel a szivattyú nem folyamato-
san mûködik, hanem a vezeték
telítettségének függvényében, a
holt idõszakban bekövetkezõ rot-
hadás okozza a kellemetlen sza-

got. A régóta fennálló problémát
úgy lehet megoldani, hogy új
nyomvonalon építik ki a vezeté-
ket a két település között, az át-
folyáshoz pedig a gravitációt al-
kalmazzák. Kratochvill Attila pol-
gármester tájékoztatása szerint
elérhetõ közelségbe került, hogy
a VASIVÍZ Zrt. szakemberei
hozzálássanak a szennyvízcsator-
na rekonstrukciójához.

Tisztelt Felsõcsatáriak! Kedves
Lakótársaim!

Sok idõ eltelt, mióta elõzõ ki-
adványunk megjelent. Sok min-
denre foghatnánk, hogy miért a
késedelem, közrejátszott sok min-
den, talán a lustaság is. Ezért el-
nézést kérek! Az elsõ újságnak
kedvezõ volt fogadtatása, sokan
dicsérték. Ebben a példányban is
az elmúlt idõszakban történteket,
híreket szeretnénk közzé tenni.

Egy jó hírrel szeretném kezde-
ni. Május elején kihirdették a ta-
valy beadott Területi Operatív
Program nevû pályázat nyertese-
it. Községünk 96 millió 734 ezer
996 forintot nyert az iskola ener-
getikai felújítására. Ez tartalmaz-
za a kis iskola külsõ hõszigetelés-
ét, nyílászáróinak cseréjét, a fö-
dém szigetelését, új központi fû-
tés kiépítését, ami levegõkazán-
nal mûködtethetõ. Ehhez az ára-
mot a tetõre helyezett napelemek
szolgáltatják. A nagy iskolában is
új központi fûtés lesz és szintén
levegõkazánnal, napelemmel. Ez
egy nagyon modern technika, ami
teljesen környezetbarát, és gaz-
daságos. Ez a pályázat 100 száza-
lékos támogatottságú, így a falu-
nak nem kerül pénzbe. Köszöne-
tet kell mondanunk a Toronyi
Közös Önkormányzati Hivatal
dolgozóinak az elõkészítõ mun-

kájukért, e nélkül nem sikerülhe-
tett volna. Mindehhez az iskola a
KLIK segítségével 20 millió fo-
rintot szerzett a kis iskola teljes
belsõ felújítására, valamint a nagy
iskola teljes elektromos felújítá-
sára és nagy részének festésére
is. Szeptembertõl egy teljesen
modern, korszerû intézménybe
tanulhatnak a gyerekek. Ez a pro-
jekt Felsõcsatár valaha volt leg-
nagyobb mértékû beruházása!

Ugyanebben a pályázatban pró-
báltuk megcélozni az Arany Já-
nos utcai csapadékvíz elvezetésé-
nek megoldását is, de ezt sajnos
nem támogatták a miniszterek.

Öt utcát részben, vagy teljesen
felújíttattunk. A József Attila utca
egész felülete, a Petõfi, az Arany,

A kis iskola épületének rekonstrukciója már  januárban megkezdõdött

Megszûnhet a szennyvízbûz

Csaknem százmillió forint pályázati pénz érkezett

Elindult a falu eddigi legnagyobb fejlesztése
a Vadrózsa és a Rozmaring utca
egyes részei is új aszfaltburkola-
tot kaptak.

Elmaradt tavaly a szüreti felvo-
nulás, idén szeretnénk megszer-
vezni, hiszen mindig jó hangula-
tú program, a község hírnevét is
messze viszi. Megtartottuk a ha-
gyományos sportnapot, mely
együtt zajlott a civil szervezetek
fõzõversenyével. Sok ember volt
kíváncsi a vetélkedõkre, jó volt a

hangulat. Karácsony elõtt ren-
deztük meg a megszokott Szép-
korúak Napját, amit a falu kultu-
rális csoportjai mûsoraikkal szí-
nesítettek. Nagy örömünkre so-
kan elfogadták meghívásunkat,
reméljük jól érezték magukat.

Kultúrházunkat sok csoport
veszi igénybe. Heti rendszeres-
séggel próbál az énekkar, a tán-
cosok. Hetente kétszer fittness
csoport gyakorol, és szintén két
alkalommal van nyitva a könyvtár
is. Elindult egy próbálkozás, ami-
nek keretében horvát táncokat
tanítanak heti egy alkalommal
korhatár nélkül!

Sok minden történt, csak né-
hány dolgot emeltem ki az elmúlt
egy évbõl. Kérem, olvassák el töb-
bi cikkünket is, jó szórakozást kí-
vánok hozzá!

Kratochvill Attila
polgármester
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Valamivel több, mint 63 millió forintból gaz-
dálkodhat az idén a felsõcsatári önkormány-
zat a képviselõ-testület által elfogadott 2017-
es költségvetés szerint.

A bevételként betervezett állami támoga-
tás összege 3 millió forinttal haladja meg a
tavalyit, az idén összesen 39 millió 144 ezer
forint. Ugyancsak a bevételek között szere-
pel a helyi adókból várható mintegy 5 millió
800 ezer forint, valamint saját bevételek cí-
mén további 4 millió forint. Építési telkek ér-
tékesítésébõl csaknem 4 millió forint érkezik
az önkormányzat számlájára. A többi, nagy-
ságrendileg kisebb összegû bevétel használa-
ti díjakból és üzemelési költségekhez történõ
hozzájárulásokból tevõdik össze.

Hatvanhárom millió forintból gazdálkodhat
az idén a községi önkormányzat

Kiadási oldalon az önkormányzat mûkö-
désére mintegy 7 millió 400 ezer forintot irá-
nyoztak elõ. A községgazdálkodási feladatok-
ra 5 millió forint jut, a közvilágításra éves szin-
ten 1 millió 850 ezret kell kifizetni, míg a házi-
orvosi alapellátás költségeihez 520 ezer fo-
rinttal járul hozzá az önkormányzat. A védõ-
nõi szolgálat költségei meghaladják a 3 millió
800 ezer forintot, míg közmûvelõdési, közös-
ségi kulturális feladatokra 7,5 millió forintot
fordítanak. Gyermekétkeztetésre 4 millió fo-
rint jut, szociális kiadásokra pedig valamivel
több, mint 3 millió. Az óvodai intézményfenn-
tartó társulás, a fogászati alapellátás, az or-
vosi ügyelet és a kistérségi társulás költsége-
ihez összesen csaknem 20 millió forinttal já-

rul hozzá az önkormányzat, míg a település
civil szervezeteit a tervek szerint 1 millió 600
ezer forinttal támogatja.

Ugyancsak a kiadások között szerepel a
Felsõcsatár-Narda közötti szennyvíz-vezeték
rekonstrukciója, a tûzoltó szertár építésének
támogatása, a TOP pályázatok elõkészítésé-
nek költsége és a településrendezési terv
módosításának pénzigénye, ami így együtt 6
millió forintot tesz ki. Hosszú lejáratú hitelre
és kamataira 600 ezer forintot kell fordítani.

Az óvodába beíratott gyermekek száma –
ezzel arányosan az állami támogatás – várha-
tóan emelkedni fog, ezáltal a fenntartó ön-
kormányzatok hozzájárulása némiképpen
csökkenhet.

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm az ol-
vasókat a Horvát Nemzetiségi Önkormány-
zat nevében.

Idei elsõ ülésünket február 8-án tartottuk,
ekkor állítottuk össze éves programterveze-
tünket is.  A rozmaringszedés szép hagyomá-
nyáról összeállított kiadványunk elkészült.
Ebben 40-50, sõt 60 éve készült fényképek is
helyet kaptak a közelmúlt farsangjairól ké-
szültekkel együtt. Ezúton is köszönet a fotó-
kat felajánlóknak, továbbra is várunk hason-
lókat, jó lenne bõvített formában újra megje-
lentetni. Felsõcsatári képeslap is készült, ezen
a falu látképén kívül évrõl évre visszatérõ gó-

lyáink is helyet kaptak egy  májusfa és  a roz-
maringszedést megörökítõ kép mellett. A
rozmaringolást minden évben anyagilag is
támogatjuk,

Március 12-ére meghívtuk Pinkovac
(Güttenbach) színjátszó csoportját. Nagy si-
kerrel adtak elõ egy vidám darabot, kiváló
hangosítással és remek zenekísérettel.
Eredetileg május 20-ára terveztük  immár ha-

vagy szüreti felvonulás Csatáron). Ilyen al-
kalmakra tervben van egy Gornji Cetar fel-
iratú, a falu címerével díszített póló készítte-
tése, ebbõl természetesen jut majd a tánco-
soknak, tamburásoknak és a Cetarska
Mladina aktív tagjainak is.

Iskolánkban horvát anyanyelvünket tanu-
ló diákjainkat (gondolok itt a horvátországi
testvériskolai kapcsolat ápolására) és az is-
kolai tánccsoport  mûködését rendszeresen
támogatjuk. A kis táncosok meghívást kap-
tak Csáktornyára, a buszköltséghez járultunk
hozzá. Ugyanígy támogatjuk az óvodát is, ha
megkeresnek bennünket ilyen  kéréssel.

Az évente Szombathelyen tartott horvát bál
megszervezése jövõre Felsõcsatárra hárul, egy
ilyen kis településnek óriási feladat ez, amit
csak összefogással, jó csapatmunkával lehet
megvalósítani. Korainak tûnhet ezzel foglal-
kozni, de a helyszínt és a zenekarokat nagyon
idõben kell kiválasztani. Szeretnénk újra iga-
zi báli környezetet, ezért a Sportházban gon-
dolkozunk. Jövõre rövidebb lesz a farsangi
idõ, emiatt január 27-ét céloztuk meg, a ze-
nekarokat is idõben megkeressük.

Az elmúlt években rendszeresen kirándul-
tunk az anyaországba, Horvátországba. A
költség nagy részének átvállalásával háláljuk
meg azok munkáját, akik a horvátságért te-
szik ezt egész évben, segítve  mindössze há-
rom fõs önkormányzatunkat. A horvát bál
megszervezése várhatóan nagyobb kiadással
fog járni, ezért idén csak két napos, belföldi
útban gondolkozunk. Jó lenne eljutni más,
horvátok lakta vidékekre, így Mohácsra és Ba-
jára. Nehéz olyan idõpontot választani, ami a
többségnek megfelel, augusztus 5-6 a terve-
zett idõpont, ekkor Mohácson lesz egy nagy
rendezvény sok zenével és tánccal. Egyelõre
ennyi, remélem, legközelebb is sok esemény-
rõl, programról tudunk beszámolni olvasó-
inknak.

Horvát önkormányzatunk nevében minden
jót kívánok valamennyi olvasónknak!

Pezenhoffer Antalné

gyományos horvát napunkat. Technikai okok-
ból ezt egy õszi idõpontra változtattuk. Októ-
ber 21-et céloztuk meg, ami azért bizonyult
kedvezõnek, mert ekkor jubilálnak táncosa-
ink és énekkarunk is. Mindkettõ 10 évvel ez-
elõtt alakult, méltó keretet adna a horvát nap
ennek megünneplésére. Ekkorra elkészül egy
újabb garnitúra táncruha a bunyevác koreog-
ráfiához. A jubileumhoz kapcsolódva szeret-
nénk összegyûjteni az évek során készült fény-
képeket, esetleg kiállítás formájában bemu-
tatni a közönségnek.

Film készül szép falunkról és szõlõhegyünk-
rõl, reméljük hamarosan be tudjuk mutatni.

Az idõjárás hátráltatta ennek végleges elké-
szültét, például a tavalyi kápolnai mise a rossz
idõ miatt nem került felvételre. Idén, május
22-én sikerült ezt pótolni, így már csak egy-
két hegyi fotózás hiányzik a teljes filmhez.

A Rozmaring énekkar gyakran kap meghí-
vást olyan eseményekre, ahol nem kell feltét-
lenül népviseletben  szerepelniük (Halas nap
Vaskeresztesen, Hegyi Vigasságok, Borünnep

Dobar dan Hrvati i Hrvatice!

Márciusban szerepelt Felsõcsatáron  nagy sikerrel Pinkovac település színjátszó csoportja
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“Tíz év is kevés ahhoz, hogy hozzászokjunk a nagy nyilvánossághoz”

Két újabb taggal gyarapodott a Rozmaring énekkar

Horvátországban léptek színpadra az iskola táncosai

Változatlanul nagy létszámmal
próbál minden csütörtökön a
Rozmaring Vegyeskar. Tavaly
újabb két fõvel gyarapodott ének-
karunk, jelenleg 21 tagot számlá-
lunk. Úgy gondolom, mindannyi-
an az éneklés öröméért járunk
össze hetente. A fellépések min-
dig nagy lámpalázzal járnak, 10
év is kevés hozzá, hogy hozzá-
szokjunk a nagy nyilvánossághoz.
10 év… valóban, tíz évvel ezelõtt
alakultunk egy szüreti felvonulás
kapcsán. Horváth Szilveszterné,
Márti verbuválta össze a “kezdõ
csapatot”, lelkesen invitálta a jó
hangúnak vélt, dalolni szeretõ
asszonyokat, akikhez szívesen
csatlakozott Hérics Péter, egyet-
len férfi tagként (késõbb 5-6 fér-
fitaggal bõvült a kar, amit a kör-
nyezõ falvak kórusai  mindig elis-
merõen nyugtáznak).

A hosszúra nyúlt bevezetõ után
az idei év eddig eltelt hónapjairól
számolok be. Könnyû feladat lesz,
mert az év eleje mindig nyugal-
masabb, nem mondható ese-
ménydúsnak. A tavalyi évben an-
nál több dolgunk volt, egymást
érték a szereplések, helyben és a
környéken. El is fáradtunk év vé-
gére, ezt állapítottuk meg a szil-
vesztert pár nappal megelõzõ év
végi összejövetelen. Visszanéz-
tünk az elmúlt évre, sikerekre,
kisebb – vélt vagy valós – kudar-
cokra, ezekbõl tanulva folytatjuk
a munkát. Igen, munkát, mert e
mögött igenis sok munka van, ami
kívülrõl szórakozásnak tûnhet…

Az év elsõ két hónapjának pró-
báit sokszor beárnyékolta a tagok
betegeskedése, nátha, köhögés,
influenzás panaszok.  Lassan
megkezdtük  a felkészülést az
immár szintén 10 éves jubileumát
ünneplõ egyházi kórustalálkozó-
ra. A szentpéterfai plébániához
tartozó valamennyi településen
hosszú évek óta mûködnek ének-
karok. Szentpéterfán, Horvátlö-
võn, Nardán és Felsõcsatáron
horvát, Pornóapátiban és Vaske-
resztesen német nemzetiségûek
a kórusok. Minden évben más
falu templomában énekelünk,
négy nyelven, horvátul, németül,
magyarul és latinul. Idén Horvát-

lövõ volt a vendéglátó, a közel
másfél órás koncert után a kul-
túrházban gazdag vendéglátás-
ban volt részünk. Jövõre Vaske-
resztesen találkozunk ismét.

Ezzel párhuzamosan kezdtünk
dalokat válogatni a már hagyo-
mánynak számító horvát napra,
ennek tervezett idõpontja erede-
tileg májusban lett volna. Kide-
rült, hogy minden hét végére esik
egy-egy, többeket érintõ program
(zarándoklatok Esztergomba,
Gyõrbe, Zágrábba és Szlovákiá-
ba). A horvát önkormányzat ok-
tóberre tervezi az eseményt, ami
azért is örvendetes, mert a tánc-
csoport és énekkarunk is akkor

ünnepelheti megalakulásának tíz
éves évfordulóját. Van idõnk fel-
készülni egy igazán szép, jubileu-
mi mûsorra.

Eddig két felkérés érkezett,
Horvátlövõn június 24-ére, Vas-
keresztesen augusztus 19-re szó-
ló meghívást kaptunk.

Nagy örömmel járunk hetente
a próbákra, a rendszeres találko-
zásnak közösségformáló ereje
van. Ezt bizonyítja, hogy állandó,
sõt, növekvõ  a taglétszám. To-
vábbra is keressük és szívesen vár-
juk a dalolni szeretõ csatáriakat!

Pezenhofferné Rózsa
a Rozmaring Vegyeskar

vezetõje

A Rozmaring Vegyeskar is ott volt az immár tíz éves múltra visszatekintõ egyházi kórustalálkozón

A horvátországi Drá-
vanagyfaluban (Strahoninec)
megrendezett folklór fesztiválon
lépett fel a Felsõcsatári Nyelvok-
tató Nemzetiségi Általános Isko-
la nemzetiségi tánccsoportja.
Mûsorukat nagy tapssal jutal-
mazta a horvát közönség.

Harminckét táncos, öt zenész
és három kísérõtanár volt a tagja
annak a felsõcsatári iskolai kul-
turális csoportnak, amely a hor-
vátországi Drávanagyfaluban
második alkalommal megrende-
zett, Dru•enje Malog Folklora
elnevezésû fesztiválon képviselte
a vasi települést. Összesen tizen-

egy csoportot hívtak meg a Csák-
tornyával közvetlen szomszéd-
ságban lévõ, mintegy 2700 lakosú
település hagyományõrzõ ren-
dezvényére.

A felsõcsatáriak tizedikként
szerepeltek a mûsorban, nagy
tapsot kaptak a közönségtõl.
Megérkezésükkor egyébként a
házigazdák ebéddel várták a részt-
vevõket, majd a kulturális prog-
ram után újra megvendégelték
õket. A horvát népzenei és nép-
tánc hagyományokat ápoló felsõ-
csatári iskola tánccsoportjának
tagjai szép élményekkel tértek
haza a horvátországi útról.
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A nekünk ajándékozott Szentlélekkel
kiáradt szívünkbe az Isten szeretete

Ezt írja Szent Pál apostol a ró-
maiakhoz írt levélben. A Szentlé-
lek csodát mûvel az emberek kö-
zött, közösséget teremt. Példa
erre az Egyház születése az elsõ
Pünkösd alkalmával. Amikor az
apostolok várták a Szentlelket,
állhatatos, egyetértõ imádságban
voltak összekapcsolódva. És
amint pünkösdkor ténylegesen
megérkezett, hatalmas csodát
mûvelt bennük. A ház elõtti té-
ren, ahol összegyûltek az embe-
rek a szokatlan jelenség láttán,
hirtelen mindenki megértette a
másik beszédét. Olyan emberek,
akik eddig el voltak szakítva egy-
mástól, közelebb kerültek egy-
máshoz, megértették egymást.

Ez a Szentlélek csodája. Aján-
dék, mely közösséget akar terem-
teni, népeket, nemzeteket, csalá-
dokat, egyes embereket akar egy-
máshoz közelebb vinni. Isten né-

pét, amelyet a szeretet tart össze.
Törekedjünk mi is befogadni

szívünkbe Isten küldöttjét a
Szentlelket!

Aktualitások a közelmúltból és
jövõbõl:

- Május 1-jén plébániánk 6 köz-
ségébõl 70-en vettünk részt a szo-
kásos egyházmegyei zarándokla-
ton. Az idei helyszín Esztergom
volt, ahol dr. Erdõ Péter bíboros
vezette a szentmisét.

- Május 21-én a gradistyei hor-
vátok zágrábi zarándoklatán köz-
ségünket is képviselték zarándo-
kok.

- Május 22-én, hétfõn, a szoká-
sos keresztjáró napok megtartá-
sa kapcsán volt ünnepi szentmi-
se a hegyi kápolnában. A szent-
misét Németh Antal kópházi plé-
bános és Inzsöl Richárd káplá-
nunk celebrálta. A szentmise vé-

gén imádkoztak a kedvezõ idõjá-
rásért, hogy a Jó Isten áldása se-
gítse a szõlõ jó termését.

- Május 27-én a Mariazell-i
Vándor Szûzanyához volt zarán-
doklat a felvidéki Jarovce-be
(Horvátjárfalu/Jandrof).

- Május 28-án, vasárnap volt a
község templomában az idei
elsõáldozás. 10-en járult elsõ al-
kalommal szentáldozáshoz. A
szülõk többsége ragaszkodott,
hogy egy helyen, Felsõcsatáron
legyen az elsõáldozása a harma-
dik osztályosoknak. Köszönjük a
hitoktató (Gyöngyi néni) és Ri-
chárd atya felkészítõ munkáját!

- Szent László éve jegyében jú-
nius 2-án, pénteken volt plébáni-
ai zarándoklatunk az ausztriai
Õriszigetre (Siget in der Wart).
A reformáció 500. évfordulója
kapcsán az ottani evangélikus lel-
kész köszöntötte a zarándokokat.

Majd a várpalotai Pueri Cast-
rorum gyermekkórus koncertjét
hallgattuk meg. Ezt követõen esti
dicséretet (vesperást) imádkoz-
tunk a katolikus templomban. A
plébániai zarándoklat kis
agapéval zárult.

- Június 11-én volt a felsõcsa-
tári templomban Szabó Alajos
SVD, nyugalmazott plébános gyé-
mántmiséje. Sokan voltunk
együtt a közös hálaadáson Lojzi
atyával.

- Június 25-én, vasárnap a
szentmise végén megtartottuk az
idei Jézus Szíve körmenetet. A
szentmisét Molnár János volt
püspöki titkár tartotta.

- Az idei, kétévente megrende-
zendõ hittantábor helyszíne Vas-
vár lesz, Gyöngyi néninél jelent-
kezhetnek a hittanos diákok.

- A nyár folyamán az elsõ va-
sárnapi perselyadományokból és
a Szent István Alapítvány jóvol-
tából a templomtorony belsõ ré-
szei megújulnak. Május elején el-
készült az elhasználódott és bal-
esetveszélyes belsõ toronyszintek
deszkázása. Folyamatban van a
harangok felújítása, modernizá-
lása és a harangablakok cseréje.

- Szintén felújításra, restaurá-
lásra kerül a község legrégebbi
szobra, a Fájdalmas Krisztus szo-
bor, amit az elõdök állítottak. A
szobor restaurálását Sejber Mi-
hály vasvári szobrász végzi, elõre
láthatólag következõ év tavaszá-
ra készül el.

- Köszönet a virágra és a temp-
lomdíszítésre adakozóknak. A
hozzám eljutott visszajelzés alap-
ján a község lakossága együttmû-
ködésérõl tett tanúságot.

Tamás atya

Németh Antal kópházai plébá-
nos mondta a szentbeszédet a
felsõcsatári hegyen lévõ Mária-
kápolna búcsúi szentmiséjén. A
háromszáz éves hagyományt foly-
tatva az idén is sokan vettek részt
a szertartáson.

Megtelt a kápolna és a falakon
kívül is sokan hallgatták az idei
búcsúi szentmise vendég plébá-
nosának, a szintén horvátok lak-
ta Kópházán szolgáló Németh
Antalnak a szavait. A szertartás
fõcelebránsa bevezetõjében arra
emlékezett, hogy szülõfalujában,
Sopronhorpácson nemrégiben
elevenítették fel a keresztjárás
hagyományát, ami Felsõcsatáron
immár háromszáz éves múltra

tekint vissza. Így számára nem volt
teljesen ismeretlen ez, a keresz-
tény gyökerekben az ötödik szá-
zadig visszavezethetõ szokás,
amikor is a testi-lelki javakért kö-
nyörögnek a hívek. Ezért is na-
gyon szívesen fogadta el a felsõ-
csatáriak meghívását.

Mint fogalmazott, az embernek
– akárcsak a természetnek – fo-
lyamatosan szüksége van a meg-
újulásra, ugyanakkor fontos,
hogy megõrizzük mindazokat az
értékeket, amiket elõdeink, a kö-
zösségeink ránk hagytak. Ilyen-

nek nevezte a felsõcsatáriak he-
gyi búcsúját is. Olyan érték ez –
mondta -, ami pénzben nem kife-
jezhetõ, általa mégis gazdagabbak
vagyunk és leszünk.

A szertartáson ezúttal is ott
voltak a felsõcsatári óvodások, és
ahogy a korábbi években, sokan
érkeztek a szomszédos települé-
sekrõl is.

A szentmise után Inzsöl Ri-
chárd káplánnal együtt megál-
dották a hegyet, a dolgos kezek
munkáját, Isten segítségét kérve
a jó terméshez.

Õrizzék az értékeiket! – buzdította a híveket
a kópházai plébános

Felújítják a legrégebbi szobrot
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Mozgalmas hónapok az önkéntes tûzoltó egyesületnél

Végre elszállították az osztrákok a kiégett kombájnt

Elég mozgalmasra sikeredett egyesületünk-
nek az év elsõ fele. Több képzésen és több
beavatkozáson is részt vettünk az elmúlt idõ-
ben. A januárt már az elején képzési gyakor-
lattal kezdtük. Vaskeresztesen vettünk részt
január 8-án egy jégrõl mentési gyakorlaton,
ahol hasznos tapasztalatokat és gyakorlati
fogásokat sajátíthattunk el a jégen beszakadt
személyek mentésérõl.

 Március 11-én ismét egy képzési gyakorla-
ton vettünk részt. Most a helyszín a jáki temp-
lom volt. Itt a magasban szerelésrõl kaptunk
gyakorlati képzést. Március 18-án megtartot-
tuk éves közgyûlésünket, ahol több napiren-
di pont mellett két új tag felvétele is megsza-
vazásra került és három bajtársunknak gra-
tulálhattunk a 40 órás tanfolyam és sikeres
záróvizsga elvégzéséhez. Ami fontos feltétele
az önkéntesek bevethetõségének.

 Az áprilist már elsején egy riasztással kezd-
tük. Helyi tûzhöz riasztottak minket. Harma-
dikán ismét bevetésre kaptuk a jelzést. Ezen
az estén Vaskeresztesen égett a Pinka-part.
Az áprilisi szárazság és az emberi felelõtlen-
ség számlájára írható a 23-ai tûzeset is. Ek-
kor a hegyen égett egy szõlõ aljnövényzete.

 Májusban a szombat délutánok a tûzoltó-
versenyre történõ gyakorlásokkal teltek. De

a jelek szerint többet kellet volna még gyako-
rolni, mivel a 27-ei bucsui területi versenyen
csak az ötödik helyet sikerült megszereznünk.
De ezzel az ötödik hellyel is kivívtuk a jogot a
megyei tûzoltóversenyen való induláshoz. A
hónap utolsó vasárnapján mi is részt vettünk
az önkormányzat által szervezett gyerekna-

pon. Mindkét tûzoltó autónk a gyerekek ren-
delkezésére állt. Öröm volt nézni a sok csillo-
gó szempárt az autó szélvédõje mögött.

 Az év második felében terveink szerint
megkezdjük az önkormányzattal együtt épí-
tendõ tároló épület alapozását.

Biroczki Zoltán parancsnok

Nem kis nehézségek közepette trélerre rak-
ták és elszállították az osztrákok a Felsõcsa-
tár határában csaknem négy éve teljesen ki-
égett, azóta ott veszteglõ kombájnt. Végre
eltûnt a falu rozsdafoltja, amihez egyébként
semmi köze nem volt a településnek.

A tavaly novemberi közmeghallgatáson is
téma volt ez a régóta húzódó ügy. Mint
Kratochvill Attila polgármester egy ott el-
hangzott kérdésre válaszolva elmondta: a
mezõgazdasági jármû osztrák tulajdonban
van, bérelt földön bérmunkát végzett, ami-
kor kigyulladt.

A faluvezetõ ismeretei szerint a roncs a
tûzeset óta tartó bírósági kártérítési per mi-
att nem “mozdítható”.

Mindez persze nem nyugtatta meg a
felsõcsatáriakat, hiszen az arra járók okkal
gondolhatták, hogy egy helybeli gazdálkodó
hagyta magára a kombájnt, ami – egy idõ után
akarva-akaratlanul – a település szégyene lett.
Azt nem lehet tudni, hogy kik, de idõrõl-idõ-
re felfestették a roncsra az osztrák zászló szí-
neit, hogy ezzel is egyértelmûen az utazók tu-
domására hozzák: osztrák tulajdonban van a
jármû. A dolog érdekessége, hogy mások vi-

szont idõnként átfestették a piros-fehér-pi-
ros trikolor alsó sávját zöldre, amit azonban
hamarosan visszafestettek pirosra.

Ennek az “üzengetésnek” most vége. Má-
jus elsõ csütörtökén ugyanis kimozdították a
helyérõl a kiégett kombájnt, közelebb emel-
ték az úthoz, így bízni lehetett abban, hogy
hamarosan elszállítják. Pár nappa késõbb ez
meg is történt.

Egy osztrák rendszámú trélerre emelték a
monstrumot, majd megindultak vele – Felsõ-
csatáron át – a határ felé. A szállító jármûvet
két, ugyancsak osztrák rendszámú személy-
autó kísérte. Szinte lépésben haladt a kon-
voj, különösen a felun át, ahol emiatt komoly
fennakadások is voltak a közlekedésben. A
rakomány ugyanis olyan magas volt, hogy el-
érte a – nem elektromos – légvezetékeket,
ezért egy munkás felmászott a tetejére, és egy
eszközzel mindenhol megemelte azokat.

Így haladt át a jármû a falu fõutcáján, így
tûnt el végre a község határából a sok kritikát
kapott roncs.

Az õszihez képest szerényebb eredménnyel
zárult a tavaszi véradónap Felsõcsatáron. Ez-
úttal kilencen jelentkeztek véradásra, közü-
lük heten adhattak vért. Novemberben tizen-
heten jelentkeztek donornak, akkor tizen-
egyen adhattak is vért. Két novemberi vér-
adó elsõ alkalommal nyújtotta a karját.

Évente két véradónap

Szinte lépésben haladt a konvoj a felun át, emiatt komoly fennakadások is voltak a közlekedésben

Mindkét tûzoltó autóját bemutatta a gyermeknapon a helyi egyesület - örültek is neki a kicsik
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Gyermeknapi Csipi-Csupi

Megújult az iskolai bibliotéka

A tavalyi nagy siker után az idén
is megrendezte a gyermeknapi
délutánt Felsõcsatáron a helyi
önkormányzat és az IKSZT-szer-
vezet. Változatos programok vár-
ták a település legfiatalabb lakóit
a mûvelõdési háznál.

A rekkenõ napsütés elõl a park
elõtt felállított játszóházban lehe-
tett kicsit elbújni, a gyerekek itt
próbálhatták ki az ügyességüket.
A hõség ellenére azért az idén is
népszerû volt az ugrálóvár. A
helyi tûzoltó egyesület két jármû-

vére is sokan felkapaszkodtak,
hogy közelrõl ismerkedjenek meg
a tûzoltás alapjaival. Az aszfalt-
rajzolást nehéz volt abbahagyni,
bár egy nagy adag ajándék fagyi-
ra azért mindenki benevezett.
Közben jól fogyott a kellemesen
hûs üdítõ is.

Öt órakor érkezett a mûvelõ-
dési házba Csipi-Csupi bábszín-
háza. A Berzsenyi Dániel Könyv-
tár támogatásával bemutatott ze-
nés mesejáték sok tapsot kapott
az ifjú nézõktõl.

A kultúrházban tartotta évzá-
ró ünnepségét a felsõcsatári óvo-
da. Ott köszöntek el a kisebbek a
hat nagycsoportostól, akik õsszel
megkezdik az iskolai tanulmánya-
ikat. A szülõi munkaközösség
ajándékokkal kedveskedett az
óvoda dolgozóinak.

Ünneplõbe öltözött óvodáso-
ké volt a felsõcsatári kultúrház
színpada csaknem egy órán ke-
resztül – a kicsik magyar és hor-
vát nyelven elõadott mondókák-
kal, versekkel és énekekkel, vala-
mint játékos jelenetekkel mutat-
ták meg a szülõknek és a nagy-
szülõknek, hogy mennyi mindent
tanultak az elmúlt egy év során.
A legtöbbjüknek az se okozott
gondot, hogy egyedül vagy páro-
sával álljanak ki verset mondani,
énekelni. Amit aztán nagy taps-
sal jutalmazott a közönség.

Az óvodai évzárón köszöntek
el a nagycsoportosoktól, akik

szeptemberben már az iskola
padjait koptatják. Lóránt,
Benjamin, Lili, Vanda, Botond és
Valentin – õk azok, akik iskolá-
sok lesznek, s akiknek a közös,
bekeretezett fényképét adták át
a szüleik emlékül az óvoda veze-
tõjének. Elõtte persze tarisznyát
és kedves útravaló szavakat is
kaptak az elköszönõk a kisebbek-
tõl, majd õk hatan mondtak “bú-
csúverset” az óvónõknek. Ettõl
láthatóan mindkét részrõl kölcsö-
nösen meghatódtak. Ugye, nem
is olyan könnyû elhagyni az óvo-
dát…

Szilvágyi Péterné, az óvoda ve-
zetõje megköszönte a fenntartó
önkormányzatok támogatását,
majd virággal kedveskedett a kol-
légáinak, akik ezt ugyancsak vi-
szonozták. Végül pedig a szülõi
munkaközösség vezetõi fejezték
ki hálájukat és köszönetüket az
óvodai dolgozóknak.

Óvodai évzáró

Sokan választották az aszfaltrajzolást a mûvelõdési ház melletti úton

Emlék az óvodától búcsúzó nagycsoportosoktól az óvoda dolgozóinak

Tágasabb helyre, megújult kör-
nyezetbe költözött a sulikönyvtár
a Felsõcsatári Nyelvoktató Nem-
zetiségi Általános Iskolában.
Gyarapodott az állomány is új,
slágernek számító gyermek és if-
júsági könyvekkel.

Új, tágasabb helyre költözött a
felsõcsatári iskola könyvtárszobá-
ja, közben új berendezést és tar-
talmat is kapott – számolt be az
intézmény honlapja.  Az átalakí-
tással ugyanakkor – a gyermekek
örömére – megmaradt a könyv-
kuckó-hangulat is. És ami az ál-
lományt illeti: vannak a polcokon
új, slágernek számító gyermek és
ifjúsági könyvek. Megtalálják a
legkisebbek is a nekik szóló köny-

vet, olyat, amivel a kezdõ olvasó
is könnyûszerrel képes megbir-
kózni. A nagyobbak pedig kézbe
vehetnek kalandos és fiatalos,
bestsellernek számító köteteket.
Bõséggel találni ismeretterjesztõ,
a tanulást és önfejlesztést szol-
gáló kiadványokat is. Aki betér a
könyvszobába, kellemes környe-
zetben, kényelmesen és tartalma-
san töltheti ott idejét, és biztosan
fog találni magának olvasnivalót.

Mostantól az eddiginél szoro-
sabb a kapcsolat, az együttmûkö-
dés a sulikönyvtár és a kultúrház-
ban található községi könyvtár
között. Ezáltal lehetõvé válik,
hogy a diákok közvetlenül hozzá-
jussanak olyan könyvekhez is,

amelyek eddig hiányoztak az is-
kolai könyvtár állományából. És
természetesen a hírlapolvasót is
használhatják, ahol nekik szóló
újságokat is találnak.

“Megtanultunk járni, hát já-

runk. Megtanultunk beszélni, hát
beszélünk. Megtanultunk olvas-
ni, hát olvassunk! Most már kel-
lemes hangulatú, jó adottságú
könyvtárunk is van hozzá” – ol-
vastuk az iskola weboldalán.

Több mint egy évtizedes hagyo-
mányt folytatva rendezte meg az
idén is a Grajam elnevezésû hor-
vát nyelvû regionális dalfesztivál-
ját a Felsõcsatári Nyelvoktató
Nemzetiségi Általános Iskola.
Sopronhorpácsról, Horvátzsi-

dányból, Kópházáról, Szent-
péterfáról és a vendéglátó felsõ-
csatári iskolából összesen tizen-
nyolc diák lépett színpadra a he-
lyi mûvelõdési házban, ahol ezút-
tal is komoly érdeklõdés kísérte
a fesztivált.

Az idén is sikeres volt a Grajam
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Fennállásának tizedik évfordulóján a tánccsoport

Új könyvek a könyvtárban
Csaknem félszáz új dokumen-

tummal gyarapodott az év elején
Felsõcsatáron a községi könyvtár
állománya. Fõleg gyermekköny-
vek érkeztek az ellátótól, a szom-
bathelyi Berzsenyi Dániel Könyv-
tártól, de felnõtteknek szóló re-
gények is vannak az újdonságok
között.

A községi bibliotéka állománya
így már megközelíti a másfél ez-
ret. Az idei újdonságok között
fõleg gyermekeknek szóló köny-
vek találhatóak, köztük például
német és angol nyelvkönyvek és
segédletek, valamint mesék is-
mert hazai és külföldi írók tollá-
ból. Gyarapodott a felnõtteknek
szóló kötetek száma, és érkezett
három dvd-film is.

Tavaly harmincöt beiratkozott
olvasója volt a községi könyvtár-
nak, héttel több, mint az azt meg-

elõzõ esztendõben. Emlékeztet-
jük az olvasókat, hogy a beiratko-
zást minden évben, így az idén is
meg kell újítani.

A könyvtár keddenként kettõ
és öt, péntekenként pedig három
és hat óra között várja a látoga-
tókat. Újságolvasásra és -kölcsön-
zésre is van lehetõség.

Megtartotta évzáró ünnepélyét
a felsõcsatári általános iskola.
Szegleti Veronika igazgató kö-
szöntötte a megjelenteket, majd
büszkén jelentette be, hogy ered-
ményes évet zártak, ugyanis az
iskola össz tanulmányi átlaga 4.09
lett, ami kifejezetten jónak mond-
ható. Az igazgató átadta a husza-
dik alkalommal meghirdetett Jó
tanuló, jó sportoló díjat, amit az

idén a hetedikes Szabó Áron ka-
pott. A 2011-ben megalapított, Az
év pedagógusa díj kitüntetettje
pedig a diákok, a pedagógusok
és a szülõk titkos szavazata alap-
ján Lászlóné Jusits Anna tanár-
nõ (képünkön) lett. Köszöntöt-
ték a szülõi szervezet elnökét,
Héricsné Ódor Anitát is, aki hat
éven át segítette az iskolai mun-
kát.

Tanévzáró az iskolában

“A múltat idézhetjük dallal és
tánccal, mert a szokásokat ápol-
ni jó.

Hagyományainkat õrzik nem-
zedékek, így utókornak továbbad-
ható.

Állj meg egy percre itt! Ne
hagyd veszni értékeit,

Mert jövõje annak lehet, ki
megbecsüli gyökereit.”

A fent olvasható idézet magá-
ba foglalja mindazt, amit a 10 éve
fennálló tánccsoportunk prefe-
rál, ami számára nagyon fontos.
Célunk továbbra is a különbözõ
koreográfiák mellett a helyi ha-
gyományok megõrzése, feldolgo-
zása s ezek színpadra állítása. A
csoport tagjai arra törekszenek,
hogy a horvát folklór páratlan
sokszínûségét elsajátítsák, ezért
repertoárjukban a gradistyei tán-
cok mellett horvátországi régiók
táncai is szerepelnek.

Próbáink heti rendszerességgel
zajlanak. Az év elsõ felében két
meghívást kaptak táncosaink.

A Cetarci tánccsoport tagjai ja-
nuár 28-án nagy sikerrel mutat-
koztak be a harminchatodik al-
kalommal megrendezett kõszegi
horvát bálon. Színes programjuk-
kal megalapozták a bál jó hangu-
latát, a nyitótánc után a
szentpéterfai Timár trió hangu-
latos horvát zenéjére báloztak
együtt a Kõszegen és a környezõ
településen élõ horvátok.

Június 4-én az évtizedes hagyo-
mányokkal rendelkezõ
Gencsapáti Pünkösdi fesztiválon
vendégszerepeltek táncosaink. Ez
azért is volt kihívás, mert itt szak-
mai zsûri elõtt mutatkozhatnak
be a néptáncosok, az elismert
szakemberek tanácsaikkal segítik
elõ a csoportok fejlõdését.

A nyári hónapokra már nagyon
sok meghívás érkezett,többek
között így június 24-én Szentend-
rén képviselik kis falunkat tánco-
saink, júliusban a dozmati és
alsóújlaki falunapon, augusztus-
ban a büki horvát napon mutat-
ják be színes, pörgõs koreográfi-

áikat, szeptemberben pedig
Kópházán lépnek fel a csoport
tagjai.

A Rozmaring kórussal együtt
október 21-én ünnepeljük a tánc-
csoport fennállásának 10 éves
jubileumát. Egész évben készü-
lünk a jubileumi mûsorra, a régi
koreográfiák gyakorlása mellett
új táncokat is tanulunk, melyeket
ezen a szép ünnepen szeretnénk
elõször bemutatni. Mindig törek-
szünk a tájegységnek megfelelõ
viseletben bemutatni táncainkat.
Felsõcsatár Horvát Nemzetiségi
Önkormányzatának köszönhetõ-
en Horvátországban varratot,

eredeti népviseletben mutathat-
juk be új koreográfiánkat.

Települési önkormányzatunk
támogatásával pedig új kiegészí-
tõkkel gazdagodott népvisele-
tünk. Kendõket, kötényeket vá-
sárolhattunk a “Baranyai” és
“Muraközi” táncainkhoz, a fiúk
pedig csörgõket kaptak a “Bunye-
vác táncokhoz”

Köszönjük a támogatást, igyek-
szünk azzal meghálálni, hogy erõ-
sítjük nemzetiségi identitásunkat,
ápoljuk és megõrizzük hagyomá-
nyainkat és öregbítjük települé-
sünk jó hírét a világban.

Sallérné Polyák Anna
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Újabb kihívások jönnek a labdarúgó csapatnál
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Néha elõkerül egy-egy régi fény-
kép, mellé számos régi történet
az elmúlt pár évtizedbõl. Nagy
diadalokról, különleges embe-
rekrõl, abszurd és mulatságos
eseményekrõl mesélnek az idõ-
sebbek a fiatalabbaknak, vagy csak
egymásnak idézik fel sokadjára
ugyanazt az emléket, õszintén
nevetve közben. Korosztályokat
köt össze a futballpálya zöldje a
tizenévesektõl a nyugdíjasokig.

A Felsõcsatári Községi Sport-
kör létszáma ma is a falu lakossá-
gának tizedét teszi ki, azonban
ennél jóval többen kötõdnek hoz-
zá valamilyen formában, ráadá-
sul szerte a környékrõl, és biztos
vagyok benne, hogy sokan fent-
rõl is együtt izgulják végig a va-
sárnap délutánokat, mert az éle-
tük része volt.

A mostani 16 csapatos bajnok-
ságban egy évben 30 bajnoki mér-
kõzése van a két csapatnak. Eh-
hez jönnek hozzá a kupameccsek,
felkészülési és egyéb barátságos
találkozók, összesen több mint 40
hétvégén kétszer másfél órányi
játék, küzdelem. Ha az edzéseket
is hozzá veszem, az év 365 napjá-
ból bizony legalább 100-at igény-
be vesz annak, aki ezt választja, és
még ennél is többet annak, aki
valamilyen formában munkájával
segíti az egyesületet. Örömök és
csalódások, utazások, készülõdé-
sek, könnyed levezetések, együtt
megélt élmények sokasága mind-
az, ami ezért cserébe kapunk.

A labda mindenkinek ugyan-
olyan gömbölyû közhely a mai

napig áll, de a mai felgyorsult vi-
lág kihat a megyei foci minden-
napjaira is. Az elmúlt évek szá-
mos látható és kívülállóként ész-
re sem vehetõ változást hoztak a
hétköznapjainba. A Magyar Lab-
darúgó Szövetség és a FIFA év-
rõl-évre bevezet újításokat, ami-
tõl fejlõdést remél, mi pedig
kénytelen-kelletlen alkalmazko-
dunk. Ha csak a játékszabályokat
nézzük, tavaly nyáron két és fél
órás elõadáson foglalták össze a
különbözõ módosulásokat.

Változott az ügyintézés mene-
te is. Az õsztõl a mérkõzések jegy-
zõkönyvét számítógépen kell
megírni interneten keresztül, eh-
hez a technikát az MLSZ biztosí-
totta, az internet elérést helyben
kellett megoldani. Az értesítése-
ket kizárólag email-en küldik,  de
hivatalosan reagálni persze még
mindig kizárólag postai úton le-
het. A következõ fejlesztés állító-
lag az lesz, hogy összevezetik a
sportorvosi rendszerrel, így min-
den játékosról minden adat nap-
rakészen rendelkezésre áll majd
a szövetség rendszerében.
Ugyanakkor kötelezõvé tették az
edzõknek valamilyen edzõképzés
elvégzését, még a legalacsonyabb
osztályban is. A játékosok átiga-
zolásánál egy táblázat szerint kö-
telezõ átigazolási díjat fizetni 19
éves kor alatt “nevelési költség-
térítés” címen, 20-35 éves korig
pedig az átadó egyesület dönti el,
hogy kér e pénzt az adott játéko-
sért. Sok esetben egyre távolabb
kerülünk az amatõr focitól.

A legnagyobb kihívás elé azon-
ban nem ez állította az egyesüle-
tet. Amennyiben valaki látogatja
az utánpótlás csapat mérkõzése-
it is, bizonyára feltûnt neki a szá-
mos eddig idegen arc, a sok
szembetûnõen fiatal játékos a ko-
rábbiakhoz képest. Egy korosztá-
lyi szigorítás bizony sok csapatot
ellehetetlenített a megyében. A
mostani szabályok szerint az úgy-
nevezett U19-es bajnokságban
alapvetõen a 19. életévet be nem
töltött játékos szerepelhet, és
ugyan mérkõzésenként 5 túlko-
ros versenyeztetésére van lehetõ-
ség, viszont nekik is 24 év alatti-
nak kell lenni. Izgalmassá tette az
elmúlt nyári “szünetet” az egye-
sület vezetõségének az új szabály,
hiszen legalább 8 fõ igazolása kel-
lett hozzá, hogy az õsztõl ki tud-
junk állni. Felsõcsatáron és a kör-
nyezõ falvakban házról házra jár-
va kellett keresni azokat a gyere-
keket és persze szülõket, akik haj-
landóak a hétköznapi edzéseket
és a hétvégéket vállalni, aztán
paírokat intézni, születési anya-
könyvtõl elkezdve a sportorvosi
vizsgálatokig bezárólag. 2016
õszén aztán egy teljesen átalakult,
számos teljesen újonc kissráccal
teletûzdelt ificsapat futott ki a
pályára. A döcögõs kezdés után
szépen alakultak a dolgok. Az
edzéseken rendre sokan vannak,
a csapat a dobogó közelében.

A következõ kérdés, hogy a lel-
kes fiatalokból hányan válnak a
közeljövõben a felnõtt csapat tag-
jává. Mert az igazi mérce az

utánpótás számára az, hogy
mennyi játékost tud adni a ké-
sõbbiekben a “nagyoknak”.

Valljuk be, nagy szükség lesz rá.
A felnõtt keret évek óta létszám-
gondokkal küzd. A határ men-
tén élve hatványozottan
jelenkezik nyugati szomszédunk
játékos-elszívó ereje. Mivel pár
euróért cserébe sokan választják
inkább valamelyik osztrák bajnok-
ságot, és sajnos a megyei másod-
osztályban is egyre gyakoribb,
hogy valamilyen költségtérítés
ellenében szegõdnek el, miköz-
ben a mi fiainkat barátságok tart-
ják össze.

A mostani nyár pedig újabb ki-
hívás elé állítja a felsõcsatáriakat.
Távozik a csapat mellõl Kratochvill
Attila és Kiss Gábor is a szezon
végén. Az elvégzendõ feladatok
sora pedig valószínûleg nem csök-
ken. Heti szinten gondoskodni kell
az edzésekrõl, a hazai mérkõzések
rendezésérõl, pénztárról, pályavo-
nalazásról, mosatásról, napi és pá-
lyázati ügyintézésekrõl és  nem
utolsósorban az öltözõtakarítás-
ról, amiben ezúton is köszönjük
Szilvi néni önzetlen segítségét.
Hasonló önzetlen segítségekre
nagy szükség lesz a továbbiakban
bárki részérõl, ezért aki úgy érzi,
szívesen csatlakozna egy jó hangu-
latú baráti társasághoz, újonnan
érkezõként vagy visszatérõként
bátran jelezze.

Kívánom, hogy évtizedek múl-
va is kerüljenek elõ azok a fény-
képek. Üljön le húsz ember egy-
két láda sör mellé a gyepre meccs
után, ahogy ma is teszik, és le-
gyen mit felidézni a mai fiatalok-
nak megemberesedve, a mai idõ-
sebbeknek megöregedve, és tûn-
jön el ugyanúgy a korkülönbség
arra a vasárnap délutánra a ti-
zenhét éves és ötvenéves között,
ahogy ma is eltûnik. Mert mind-
egy hogyan telnek valakinek a
hétköznapjai, ahogyan kezdtem,
arra a pár órára generációkat köt
össze a csapathoz tartozás. Ala-
kuljanak ki újabb és újabb barát-
ságok az összetartásból a jövõ-
ben is!

Mert a sportbarátságok egy
életre szólnak.

Kiss Gábor

A Vasi Múzeumbarát Egylet
Szombathelyi Természetjáró Szak-
osztályához csatlakozva a
Pinkamenti Turisztikai, Kulturális
és Sportegyesület tagjai is részt
vettek március 15-én a Tóth Béla
emléktúrán. A 106 résztvevõ két-
harmada Süle Antal rutinos túra-
vezetõ irányításával az Ausztrián
keresztül vezetõ mintegy 18 kilo-
méteres nagy túrát választotta, míg
a többiek egy rövidebb, de nem sok-
kal könnyebb útvonal mellett dön-
töttek, õket Rábai Péter vezette.

Száznál többen vettek részt az emléktúrán


