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hasz nú Egyesület 2003. októ -
ber 20. napján alakult Csepreg
városában, amikor is 10 lelkes
fiatal elha tározta, hogy meg -
változtatja a kö zös ségi életet.
A kezde mé nye zés olyan jól
sikerült, hogy napjainkban is
számos új tag csatlakozik év -
rôl évre a tenni aka rás tuda tá -
ban. Egy nagy család vagyunk,
hiszen az évek alatt szoros
baráti kö telék alakult ki az
egyesü le tünk tagjai között.
Koros z tályi összetételben is
vál tozatosak vagyunk, hiszen
10 és 35 év közöttiek a tagok,
elsôsorban közép iskolások és
fôiskolások, de az ennél idô -
sebb korosztály is aktív
részese a min dennapi mun -
kánknak.

Egyesületünk célki tûzése,
hogy segítsen a fiataloknak
tar talmasan eltölteni a szabad -
i dejüket, valamint meg te remt -
se a kul túrált helyi szó rakozás
lehe tôségét.

Fôbb tevékenységeink közé
so rolható különbözô rendez vé -
nyek, tanfolyamok, trénin gek,
táborok szer  ve zése, a köz  é -
letiségre és az ifjúság egész -

 séges életmód ra való neve-
  lésének elô se gítése.

Prog ramjaink megszer ve -
zé sekor nagy hang súlyt fek-
tetünk arra, hogy a csel   lengô
fiatalok is megtalálják maguk-
nak a kellô szórakozást. 2004-
2008 között minden évben
meg  rendeztük a Nyugat-Du -
nán   túli Nyári Napokat, mely -
nek méltó folytatása lett
2009- tôl a Répcementi Napok
nevet viselô programso ro za -
tunk. Mindezek mellett, 10 év
alatt számos kulturális gyer -
mek és ifjúsági prog ramot,
képzést, irodalmi estet, sport-
napot és ifjúsági tábort szer -
veztünk.

Állandó Programjaink:
– Városi Gyermeknap
– Holnapért Kis tér ségi Labda -

rúgó Kupanap
– Nyugat-Dunántúli Nyári

Napok
– „Rúgd a bôrt” nyári focitábor
– Csapatépítô Kirándulás
– Mikulás a Fôtéren gyer mek -

 váró program
– Házhoz megy a Mikulás

prog ram
– Évzáró rendezvény



A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület
nevében szeretettel köszöntöm a kiadvány
olvasóit! Elôször is szeretném megköszönni ezt
a csodálatos 10 évet, ami sokakban hagyott szép
emlékeket, s melyekbôl egy-egy röpke pillanatot
megpróbál felidézni Jubileumi Kiadványunk. Tíz
év egy mérföldkô, egy közös siker, ami nem jött
volna létre az együttes munkánk nélkül, s ez által
azok az eredményeink sem, melyekre méltán
büszkék vagyunk. Az egyesületünk számára ez a
jubileum, születésnap egy nagy ünnep, melyhez
eme kiadvány méltóképpen járul hozzá. Kísér-
letet teszünk arra, hogy 10 év munkáját összefoglaljuk, de ez hatalmas ki-
hívás, már csak azért is, mert ennyi idô elteltével még felsorolni is nehéz
minden egyes megmozdulásunkat, közös munkánk gyümölcsét. Ha, Ön most
elôször találkozik egyesületünkkel e kiadvány által, s így ismeri meg
munkásságunk, remélhetôleg egy iránytû és egyben útmutató lehet az Ön
számára jövôbeni terveit illetôen. Miért is mondom ezt?

Amellett, hogy az általunk szervezett programokkal találkozhat, meg-
tudhatja milyen egyéb alkalmakkor, események kapcsán érheti el
egyesületünket. Segíthetünk abban is, ha olyan élethelyzetben van, hogy
éppen szeretne elhelyezkedni az elsôdleges munkaerôpiacon akkor is bátran
forduljon hozzánk bizalommal.

2007. november 1. óta a Felsô-Répcementi Kistérségi Foglalkoztatási In-
formációs Pont mûködtetését is egyesületünk végzi, szoros együttmûködés-
ben a Kôszegi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével.

Bízom benne, hogy kiadványunk segít felidézni a 10 év alatt együtt megélt
közös élményeinket, mely így felidézett emlékek hozzájárulnak az önfeledt
10 éves születésnap megünnepléséhez.

Vlasich Krisztián
Elnök

Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület
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2008-ban az egyesületünk kezde mé -
nyezésére a város önkormányzatának
segítô támogatásával és több helyi civil
szer vezet együttmûködésével hívtuk
élet re és szerveztük meg az I. Városi
Gyermek napot, amely azóta is, évrôl-évre
a kicsik és nagyok nagy örömére megren-
dezésre kerül. A gyermeknap programjai
között minden évben találkozhatunk a
kézmûves foglalkozással, arcfestéssel,
óriáscsúszdával, légvár vagy éppen az élô-
csocsóval, melyek néha nagyobb örömet
okoznak a „nagy gyere keknek”, mint a ki -
csiknek. A színpadi fellépôk sorában a
helyi egyesületek és kultúrális csoportok
mellett a Vas Megyei és a Nyugat-Dunán-
túli régióban mûködô egyesületek, szín -
játszó csoportok és bábszínházak is
meg találhatók.
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2005-évtôl kezdôdôen minden év júniusában egyesületünk szer ve -
zésében kerül megrendezésre az egyik legnagyobb kistérségi kispályás lab-
darúgó kupanap Csepreg Városában. A Holnapért Kistérségi Kupanapon a
kilátogatók örömére szép számmal csapnak össze és küzdenek meg egymás-
sal, látványos és parádés megmozdulásokkal fûszerezett mér kôzéseken a
kistérségi gólvágók és a hálóôrök. Az elmúlt években már nemcsak Vas
Megyébôl, hanem Gyôr-Moson-Sopron megyébôl, sôt még Ausztriából is
érkeztek sportolni vágyó fiatalok. Nemcsak a gyôztes csapat szerzi meg a
Holnapért Kupanap elismerését, de minden éven megválasztjuk a gólkirályt
és a torna legjobb kapusát is. A rendezvény fô célja a sportolni vágyó fiatalok
összehívása egy barátságos megmérettetés keretében, s a sportra ösztönzés,
hiszen sportolni nemcsak egészséges de jó szórakozás is.
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Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület karöltve a Csepregi Sportegye -
sülettel 2011 óta megrendezi a sokak által várt és nagyon népszerû, egy-
hetes „Rúgd a bôrt” Nyári Focitáborát 7-14 éves gyermekek számára
Csepregen a Malomkerti Sportlétesítményben. 

A tábor célkitûzési között szerepelt a labdarúgás és a sport népsze -
rûsítése az egészséges életmódra nevelés, valamint a két egyesület jó
hírnevének további öregbítése. Délelôttönként fôként a sporté és a labda -
rúgásé a fôszerep, ahol a kis focisták az edzések alkalmával fejleszthetik ál-
lóképességüket, ügyességüket, bôvíthetik technikai tudásukat szakmai
irányítás mellett. Ami igazán felejthetetlenné teszi a résztvevôk számára az
együtt töltött egy hetet, azok a meglepetés programok és a kirándulások,
melyek az edzések mellett rendszeresen megrendezésre kerülnek. Jó érzés
látni a gyermekek szemében azt az örömöt, ami nem adathatna meg sokak-
nak, ha nem vennének részt a „Rúgd a bôrt” nyári focitáborban.
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Nyári kiránduláson együtt a csapat
2005. június 25.

Traktorhúzást szerveztünk a Kihívás Napján
2009. május 20.

II. Rúgd a bôrt nyári foci tábor résztvevôi
2012. augusztus 13.

Unirív Családi Egészségnap
2013. június 15.

Unirív Családi Egészségnap
2013. június 15.

III. Rúgd a bôrt nyári foci tábor résztvevôi
2013. július 29-augusztus 2.



2003 óta július elsô hétvégéjén megrendezésre kerülô, több napos
Nyugat- Dunántúli Nyári Napok programsorozat célja a regionalitás erôsítése,
a megyék közötti együttmûködés és kapcsolatépítés kiszélesítése, elmé-
lyítése. A színes és tartalmas rendezvénysorozaton kulturális és ifjúsági cso-
portok fellépéseit, gyermekprogramokat, sport és kutyabemutatókat
te kinthettek meg az érdeklôdôk. Jelenleg önkormányzati anyagi szerepvál-
lalás miatt szünetel a rendezvénysorozat, ahol többek között fellépett: Mari
Zsuzsi, Oszvald Marika, Korda György és Balázs Klári, Koós János és Dékány
Sarolta, Komár László, United együttes, Kozmix, Matyi és a Hegedûs és még
sokan mások. A kulturális és ifjúsági programok mellett, helyet kapott a
„Drog Sátor”, ahol meghívott szakembereink segítségével a káros szenvedé-
lyek hatásaira hívjuk fel a figyelmet. Az „Egészség Expo” programunk alkal -
mával pedig kellô információkat kaphattunk szakemberek segítségével a
megfelelô táplálkozásról. A Nyári Napok méltó folytatásaként 2009. évben
került megrendezésre az I. Répcementi Napok nevet viselô program-
sorozatunk.
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United együttes koncertje a a Nyugat-
Dunántúli Nyári Napokon, 2004. július 9.

Lorigo TSE fellépése a
Nyugat-Dunántúli Nyári Napokon, 2004. július 10.

A Kozmix együttes tagja, Lala, egyesületünk
társaságában, 2005. augusztus 6.

Matyi és a Hegedûs
Helga, Adrienn és Dóra társaságában
a Nyári Napokon, 2005. augusztus 7.

Nyugat-Dunántúli Nyári Napokon, Vlasich
István és KomárLászló, 2005. augusztus 7.

Korda György és Balázs Klári fellépése a
Nyugat-Dunántúli Nyári Napokon, 2006. július 9.
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Korda György és Balázs Klári a Nyári Napokat
szervezô egyesületi tagokkal, 2006. július 9.

Nyugat-Dunántúli Nyári Napok
2007. július 8.

Mari Zsuzsi fellépése a 
Nyugat-Dunántúli Nyári Napokon

2008. július 6.

Oszvald Marika a Répcementi Napokon
2009. augusztus 16.

Westside tánccsoport a Répcementi
Napokon, 2009. augusztus 16.

Westside tánccsoport fellépése Répcementi
Napokon, 2009. augusztus 16.



2008-óta minden év -
ben csapat építô kirándu -
lást szer vezünk, egye  sületi
tag jaink számára. Jártunk
már veszprémi csapat é -
pítô kiránduláson, a gyön -
gyösfalusi holdfény liget
fái között kipróbálhattuk
bátorságunkat, ügyes sé -
günket, a Sobri Jóska
Bako nyi Kalandpark csap-
atépítô tábo rá ban pedig az
önfeledt mozgás örömeibe
vethettük bele magunkat. 

Az ilyen programok
segítik az egyesületünkön
belüli csapat egység for -
má lását, az egyéniség kia -
la ku lását, a közös csapat-
 s  zellem és a tagok segítô -
készségének fejlesz tését.
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Csapatépítô kirándulás
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Szebb Holnapért Egyesület a zánkai csapat-
építô táborban, 2005. július 8.

Savaria Történelmi Karneválon
2005. augusztus 28.

Antónia és Berta egyesületi tagunk a
X. Ifjúsági Megyenapon Csepregen

2007. június 2.

Réczeg Katalin 
20 éves születésnapján leptük meg

2007. július 14.

Adrienn, Berta és Katalin a történel-
mi felvonuláson, 2007. szeptember 14.

Szüreti felvonuláson
2007. szeptember 23.



13

Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület
www.szebbholnapert.hu

Veszprémi csapatépítés
2008. augusztus 8.

Outdoor csapatépítô tréning 
Gyöngyösfalu Hodfényligetben

2009. augusztus 29.

Outdoor csapatépítô tréning – Hodfényligetben
akik legyôzték az akadálypályát

2009. augusztus 29.

Sobri Jóska bakonyi kalandparkban
tettük próbára bátorságunk

2010. augusztus 7.

Veszprémi fürdôzésen a csapat
2010. augusztus 8.

Szüreti felvonuláson az egyesület
2010. szeptember 19.



2005. évtôl fogva, már kihagyhatatlan program Csepregen minden év de-
cember 5-én A Mikulás a fôtéren gyermekváró program. Ekkor ugyanis a
Területi Gondozási Központ Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálattal közös
szervezésben, kellemes zene, jó ízû forralt bor és tea mellett, több száz kilá-
togató gyermekkel és szülôvel együtt közösen várjuk a nagyszakállú télhozó
Mikulást, aki krampuszai segédletével hintón érkezik meg minden évben
Csepreg Város Fôterére. A rendezvényre a kilátogatók apró sütemények
megvásárlásával támogathatják a programon szerepet vállaló Idôs Lakókért
Alapítvány munkáját is. A Fôtéri program további eleme a Mikulás házhoz
megy eseménysorozat. Ekkor ugyanis a hátrányos helyzetû gyermekek
családjaihoz ajándékokkal megtömött zsákjával, személyesen látogat el
egyesületünk Mikulása, aki nem feledkezik meg a „nagy” gyerekekrôl sem,
ugyanis már évek óta meglátogatja a csepregi Szent Katalin Idôsek Otthona
lakóit is.
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Minden év december hónap utolsó napjai egyikén, eljön az alkalom
amikor, egy évzáró rendezvény keretén belül, összegezzük és értékeljük az
év legfontosabb eseményeit. Itt jutalmazzuk egész éves munkájukért a
legkiválóbb egyesületi tagjainkat. A jeles eseményt az utóbbi években a
Csepregi Sportegyesülettel közösen szervezzük, ahol közös ünnepléssel
búcsúz tatjuk az Óévet. 2008- ban méltóképpen ünnepeltük egyesületünk 5
éves születésnapját. 2011-ben munkánk elismeréseként az év egyesülete
díját vehettük át.
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Évzáró rendezvény

Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület
www.szebbholnapert.hu



16

Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület
www.szebbholnapert.hu

Velemi kortársképzésen
2005. december 10.

Karácsonykor sem pihen a csapat, ajándékoztunk
2005. december 22.

Volt hozzá közünk, így tisztább lett a környe-
zetünk, Legyen Hozzá Közöd program

2007. április 14.

5 évesek lettünk
2008. október 18.

Devecseri misszió, a vörösiszap katasztrófa
áldozatainak megsegítéséért, 2010. október 20.

Elnökségi ülésen az egyesület vezetôi
2010. október 20.
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Edôcs Berta és Varga Dávid helyezi el
az ‘56-os megemlékezésen az egyesület

koszorúját, 2010. október 23.

Startolj velünk a munka világába
kiadványunkat forgatják a tanulók a kôszegi
Jurisich Gimnáziumban, 2011. október 26.

Mikulásvárás 100 év múlva rajzpályázat
I. helyezettje Nagy Krisztina munkatársunktól
vehette át ajándékát, 2012. december 7.

Vlasich Krisztián egyesületi elnök köszöntötte
nônap alkalmából a Területi Gondozási Központ

nôi lakóit, 2013. március 8.

Munkáltatói Fórumot szerveztünk kis- és
középvállalkozók részére, 2013. március 19.

Dr. Zacher Gábor toxikológus és
Vlasich Krisztián, 2013. április 9.



2007. november 1-én létrehoztuk a Felsô-Répcementi Kistérségi
Foglalkoztatási Információs Pontot (FIP). Jelenleg Csepreg, Széchényi tér 29.
szám alatt állandó munkatárssal üzemelô iroda minden nap hétfô, kedd és
csütörtöki napokon, 8-12 és 13-15 óráig, valamint péntekenként 8-12-ig
várja az ügyfeleit. 

A FIP a következô témakörökben nyújtja szolgáltatásait:
– Információ pályakezdôknek; a munkaügyi szervezet szolgáltatásairól, az ál-

láskeresési támogatásokról; álláslehetôségekrôl és képzési ajánlatokról;
foglalkozást segítô támogatásokról ad rendszeres tájékoztatást. Emellet
segít azoknak is, akik külföldi munkavállalásra adnák fejüket vagy,
külföldiként magyarországi foglalkoztatásban gondolkodnak. 

A térségben mûködô kis és középvállalkozások számára lehetôséget
adunk arra, hogy kihasználva az iroda szolgáltatásait, s azt felhasználva él-
jenek a munkaerô igényeikkel. 

Irodánk számos kistérségben élô polgár számára nyújt segítséget, hiszen
munkaügyi kirendeltség híján nem kell ügyeik intézéséhez Kôszegre utazniuk.
A kistérség településeirôl: Tömörd, Tormásliget, Bük és Csepreg városából
érkeznek leginkább hozzánk állampolgárok segítségért.

Az érdeklôdô ügyfelek helyben vehetik igénybe a számukra szükséges
munkaerô-piaci, szolgáltatásokat, megismerhetik az állás- és képzési aján-
latokat és a foglalkoztatást, segítô támogatásokat. 

A szakmai munkatársunk minden évben, a kistérségben mûködô
középiskolákban a végzôs diákok számára elôadást tart az aktuális
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munkaerô-piaci helyzetrôl, a munkaügyi kirendeltség szolgáltatásairól, ezzel
is megkönnyítve a diákok majdani munkaerô-piacra történô belépését.

Minden héten, csütörtökön, reggel 9 órától munkaerô-piaci információs
tanácsadás zajlik irodánkban, az új belépôk számára, csoportos formában.
Az új regisztrált ügyfeleket tá jékoztatjuk a munkaügyi központ humán szol-
gáltatásairól, felvilágosítást kapnak az állás keresési járadék, - segély kiszá -
mí tásáról, folyósításáról, szüne tel tetésérôl, és megszüntetésérôl, a
munka közvetítésrôl, képzés, átképzési lehetőségekrôl, ingyenes jogi tanács -
adásról, külföldi munka vállalásról- (EURES tanácsadás), és a vállalkozó válás
támogatásáról, illetve egyéb támogatási formákról. Természetesen a tájékoz-
tató végén kötetlen beszélgetés keretében válaszolunk a felmerülô kérdé-
seikre is.

A 2009. év novemberében indítottuk el a hatósági ügyintézést, melynek
köszönhetôen az álláskeresôk számára lehetôség van a helyben történô
nyil vántartásba vételére, álláskeresési megállapodások megkötésére,
állás keresési támogatások iránti kérelmek befogadására, és igazolások ki-
adására is. 

A helyben igénybe vehetô szolgáltatásoknak köszönhetôen az ügyintézés
hatékonyabbá és egyszerûbbé vált a Felsô-Répcementi Kistérségben. Az
iroda mûködésének köszönhetôen a térségben jelenleg nyilvántartott
ügyfeleknek nem kell minden esetben a Kôszegi Járási Hivatal Járási Munkaü-
gyi Kirendeltségéig beutazni ügyeik intézése miatt. 

A kirendeltség precíz szakmai felügyelete mellett tudjuk biztosítani
ügyfeleink számára, a FIP pontban a munkaerô-piaci információk gyors és
pontos elérését. 

Hatósági ügyintézés

Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület
www.szebbholnapert.hu



9735 Csepreg, Széchenyi tér 11. 
Tel.: +36 20/968-7350

szebb-holnapert@index.hu
szebbholnapertegyesulet@gmail.com

www.szebbholnapert.hu

Iroda:
Felsô-Répcementi Kistérségi Foglalkoztatási Információs Pont

Közösségi Szolgáltató Központ
9735 Csepreg, Széchenyi tér 29.

Tel.: +36 20/263-5236
fip.csepreg@freemail.hu
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