
              
 
                                KITÜNTETÉSI JAVASLAT 
 
 
A kitüntetés megnevezése:       ÖRÖKSÉGÜNKÉRT-DÍJ  
 
A kitüntetést adományozó szervezet: Falvak Kultúrájáért Alapítvány Budapest, Gidófalvi út. 
29. 
      H- 1134 
A kitüntetésre pályázó szervezet:       Csepreg Város Önkormányzata, Csepreg, Széchenyi tér 
27. 
      H-9735 
A   kitüntetésre javasolt személy:      Horváth Gyuláné 
 
A kitüntetés idıpontja:    2010. október 23. 
 
Beadási határidı:                                2010. szeptember 30. 
 
A javasolt személyi adatai: 
 
Születéskori név:                               Vertetics Éva 
 
Születési helye, ideje:                       Csepreg, 1948. április 11. 
 
Anyja neve:                                       Horváth Julianna 
 
Iskolai végzettsége:                           óvónıképzı fıiskola és  közoktatási vezetı szak: egyetem   
 
Beosztása:                                         2005-tıl nyugdíjas vezetı óvónı 
 
Lakcíme:                                           9735 Csepreg, Visi u. 11.   
 
 
Örökségvédı  tevékenységének, érdemeinek bemutatása: 
          
Horváth Gyuláné a csepregi Farkas Sándor Egylet elnöke. A csepregi Farkas Sándor Egylet 
tizennyolc éve meghatározó szerepet játszik Csepreg Város és a kistérség életében. A közösséget 
2000 óta Horvát Gyuláné, nyugalmazott vezetı óvónı irányítja. Az egyesület alapító tagja. Elnökké 
választásáig a titkári feladatokat töltötte be. Segítıje volt az egylet alapító elnökének, Sudár 
Lászlónénak a közösség alapvetı célkitőzéseiben: a hagyományırzésben és a kulturális élet 
élénkítésében. 
A  2000-ben történt elnökké választása után folytatta a hagyományırzés útját, a néprajzi 
győjtımunka és helytörténet feltárásának támogatását, s az ezekhez kapcsolódó könyvkiadást. 
Tovább élteti a hagyományos rendezvényeket: a dalos délutánt és a pünkösdi lófuttatást. 
Helyi hagyományt élesztett fel 2003-ban a citerazenekar létrehozásával és vezetésével. 
Igényességük és a rendszeres próbák meghozták az eredményt. Elismerést szereznek, ahol 
megfordulnak. Lassú szívós munkával kialakította a Farkas Sándor Egylet színjátszó csoportját. 
Ezzel visszahozta a település életébe a hajdani Legényegylet, Mária Kongregáció és a Csepregi 
Iparoskör által fémjelzett színjátszó hagyományt. Az egylet rendezvényei jeles események. 
Vezetı óvónıként is  szem elıtt tartotta testülete nevelı munkájában a helyi hagyományok 
megırzését.  Munkatársai elfogadták  a vezetésével készült Néphagyományırzı Helyi Nevelési 



Programot. Mai napig erre épül Csepregen az óvodai nevelés. Erısíti a nemzeti öntudatot, a helyi 
értékekhez való érzelmi kötıdést. 
Horváth Gyuláné elnök fáradhatatlanul dolgozik. Sikeres pályázó. Fıként ebbıl biztosítja az egylet 
anyagi mőködését. Vidám, optimista személyisége, kedvessége közösségformáló erı. A Farkas 
Sándor Egyleten kívül meghatározó tagja a Csepregi Vegyeskar Egyesületnek és a Csepregi 
Borbarát Hölgyek Egyesületének. Köztisztelet övezi szülıvárosában.  
Ez ideig munkájáért a Dr. Kiss Gyula Kulturális Egyesület „Közösségi  Kultúráért” elismerı 
oklevelét kapta Szombathelyen. 
 
A kitüntetési javaslat indokolása: 
 
Horváth Gyuláné Csepreg Nagyközségben, majd 1995 –tıl Csepreg Városban több évtizeden 
keresztül eredményes szakmai és kulturális hagyományırzı munkát végzett. Munkájára óvónıként 
és egyesületi vezetıként is minden esetben a lelkesedés, a tudatosság, a következetesség és a 
minıségre való törekvés volt a jellemzı. Az általa vezetett egyesület közösségének segítségével 
felszínre kerülhettek azon hagyományaink, amelyek elıdeink életében voltak jellemzık. A múltbéli 
örökségünk megismerése és utódainknak átadása nélkülözhetetlen feltétele annak, hogy kulturális 
értékeink a következı évszázadokra is átörökíthetık legyenek. Ezen örökség átadásában játszik ma 
is nagy szerepet településünkön Horváth Gyuláné. 
A folyamatos és magas színvonalú munkája, közösségépítı és közösséget összetartó tevékenysége, 
örökségmegırzı és átadó tevékenysége példamutató. 
Mindezek alapján - Csepreg Város Önkormányzata nevében - Horváth Gyulánét az Örökségünkért 
– Díjra javasoljuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Háromi Jenı 
         
        Csepreg Város polgármestere 


