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Olimpia – Hatos: londoni ötös
Pontszerző olimpikonja van Vép városának, illetve a

megyének, az ország-
nak Hatos Gábor
birkózó személyé-
ben.  A küzdőképes-
ségéről, szerénységé-
ről, tisztelettudásáról
ismert fiatalember
harmadik olimpiáján
ért fel a világ tetejére.
A szabadfogású 74
kilogrammos kategó-
riájú birkózók londo-
ni menetelésében
bronzért mérkőzhe-
tett az egyszeres vi-
lágbajnoki, és három-

szoros Európa-bajnoki bronzérmes sportember. 
folytatás 2. oldalon
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Küldöttségünk a tasnádi városnapon 
Alig megválasztása után városunkba látogatott Tasnád küldöttsége Vasile Mitrasca
polgármester úr vezetésével. Akkor jelezte, hogy folytatni kívánja a kapcsolatépítést Véppel,
és vár bennünket augusztus 15-én a Tasnádi Városnapra. Ennek a meghívásnak tettünk eleget
úgy, hogy elvittük Tóth Vásárhelyi Ilona énekest is, aki a városnap alkalmából szervezett
templomi koncerten, majd utánna a köztéren felállított nagyszínpadon is elvarázsolta énekével

a hallgatóságot. Küldöttségünk koszorút
helyezett el Kölcsey szülőfalujában a
költő szobránál (képünkön), és Ady
Endre szülőházában. Részt vettünk a
városnap programjaiban, megtekintettük
a helyi SAB üzem fejlesztéseit és tárgyalásokat folytattunk
a kapcsolatépítés további lehetőségeiről az iskola, óvoda 
(meglátogattunk egy helyi szépen felújított óvodát) és a
sportkörre különös tekintettel, de egyéb civil szervezetek
bekapcsolódásának lehetőségével is számolunk.

A jó hangulatú, előre mutató megbeszéléseket, a nagy
távolság ellenére a kapcsolat kölcsönös felvirágoztatása
elhatározásával zártuk.                                        - krónika-

Megemlékezés az államalapító
István király ünnepén

Szent István király államlapító tetteire emlékezve mutatott
be ünnepi istentiszteletet, majd megáldotta az új kenyeret
augusztus 20-án Németh Tamás plébános. Kovács Péter
polgármester pedig újszerıen szólt hazánk és Nyugat-
Európa összetartozásáról. A megtelt Templomkertben
megszegték az új kenyeret, melyet mindenki megízlel-
hetett.

– Hálát kell adnunk Szent István királyunknak, hogy
máig tartó szilárd alapokra helyezte országunk történe-
tének kezdetét. Ezért újra és újra kérjük Isten áldását és
segítségét országunkra és népünkre, kezdte prédikációját a
plébános ( képünkön). A szentbeszédben kitért rá: Szent
István, az ősmagyarból keresztény magyarrá lett em-
berként példa arra is, hogy életének válságos pillanataiban
is erős tudott maradni. Vagyis Imre fia, a trónörökös her-
ceg halálát követően is meg tudta erősíteni és védeni
országát a külső és belső ellenséggel szemben. 

folytatás 3. oldalon

4. oldal Presszó a város közepén • 5. oldal Tanévkezdések • 8. oldal Családi sportnap, tabella
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Nem nyert ugyan az üzbég Tyigijev ellen, de olimpiai ötödik helyezése történelmi tett, pontszerző hely. Azon az
augusztus 10-i péntek estén Londonban és a képernyők előtt az egész város –Kovács Péter polgármesterrel az élén,
aki gratulált is a teljesítményhez  –, a megye, sőt az egész ország drukkolt a 29 éves fiúnak, akit Vépen mindenki
tisztel, szeret.  A kommentátorok, újságírók világgá röpítették a mérkőzés menetét. Az első fordulóban a kínai Csang
Csung-jaót verte meg, míg a negyeddöntőben nehezebb ellenfelet kapott, a kazah Sapijevet „intézte el, akinek tarto-
zott ennyivel a tavalyi világbajnokságon elszenvedett  vereségért”– írta  Bruckner Gábor a másnapi
Népszabadságban. Aztán jött az iráni Gudarzi, aki sajnos felülmúlta.

Tudósítónk jelenti: Hatos Gábor 2012. augusztus 10-én lépett szőnyegre a londoni olimpián, ahova 19 versenyző
kvalifikálta magát. Jó sorsolásban nem nagyon lehetett bízni, hiszen itt már tényleg csak a világ legjobbjai lehet-
tek jelen. Gábor a 6. sorszámot húzva a 16 között kezdte meg a versenyt, ahol első körben kínai riválisát kiváló
birkózással, könnyedén búcsúztatta. Következett az a kazah versenyző, akitől a tavalyi kvalifikációs vébé-n úgy
kapott ki Gábor, hogy mindkét menetben golyóhúzás döntött ellenfele javára. Most kiváló lehetőség adódott a vissza-
vágásra, amit Gábor briliáns munkával meg is tett, ezzel bekerült az elődöntőbe. Itt iráni ellenfelén azonban nem
tudott diadalmaskodni, így maradt számára a bronzéremért való küzdelem. Hatalmas csatában a pekingi ezüstérmes
üzbég versenyzőtől úgy kapott ki, hogy a második menetben golyóhúzás döntött, ami ismételten az ellenfelének ked-
vezett. Ha kis szerencséje lett volna Gábornak, és ő a kedvezményezett, úgy akár meg is nyerhette volna a mérkőzést,
hiszen látszott, hogy az üzbég ereje végére ért, még egy menetet nem bírt volna ki, a mérkőzés után úgy kellett
leemelni a szőnyegről. Sajnos most a szerencse nem Gábornak kedvezett, de bízunk benne, hogy – ahogy ő is
elmondta egy interjúban –, van még benne tűz, és el fog jutni Rióba, a következő olimpiára! Gábor pontszerző, 5.
helyezése hatalmas eredmény, hiszen a szabadfogású birkózásban a szöuli olimpia óta nem sikerült pontszerző
helyezést elérni. Tiszteletreméltó teljesítmény és eredmény ez Gábortól, rendkívül büszkék vagyunk rá, hiszen nem
kérdés, hogy Gábor a világ élvonalához tartozik sportágában!

Szülei családi körben féltő izgalommal drukkolták végig fiuk
versenyzését, majd a nagyszerű eredményt, melyet pezsgővel ünne-
peltek, mondta édesanyja Piroska és édesapja Zsolt (képünkön).
Büszkeségüket talán ki sem lehet fejezni, tették hozzá. Egyúttal
köszönik a város vezetőinek a támogatást, a biztatást. – Gábor átlagon
felüli izmos és ragaszkodó fiú volt a családhoz ugyanúgy, mint
Véphez mindig, derült ki mondandójukból. Már négyévesen 60- 80
fekvőtámaszt produkált, és kisgyerekként az 1988-ban kezdett csalá-
di ház építkezésén segített rakni a téglákat, és már korán elhatározta,
hogy világbajnok sportoló lesz, emlékezett édesanyja. Így hát minden
erővel támogatták, segítették az elképzelés megvalósítását, tehát
együtt tart a család mindenben, s méltó otthont teremtettek Gábornak, aki manapság ugyan Szombathelyen lakik
barátnőjével, Krisztinával, de gyakran hazalátogat szüleihez. – Azt viszont hiányolom, hogy még mindig nincs
komoly tornaterme, vagy sportcsarnoka a városnak, mert az újabb bajnokokat teremtene, fűzi hozzá kis keserűséggel
Hatos Zsolt. - Az iskolát ugyanolyan szorgalommal és tisztelettel végezte, mint amilyennel a birkózást műveli,
idézi fel egyéniségét Ugróczki Ferenc, a DASzK, vagyis az egykori „Gépész” nemrég nyugalomba vonult igazgató-
ja. Különös alázattal készült az érettségire, tette hozzá. Nagyné Kovács Sarolta volt osztályfőnöke szerint is ambi-
ciózus, figyelmes és mindig tisztelettudó volt tanítványa. Különösen a magyart szerette, s mindent megtanult volt
osztályfőnöke patronálásával, akinek hálás a támogatásért. S ez azért is figyelemre méltó, mert magyarból dicséret-
tel maturált a Savaria Szakközépiskolában. Azért ott, mert a vépi érettségik idején „inkább” Athénban volt az
olimpián, tette hozzá Nagyné Kovács Sarolta, akit egy-egy szál virággal sokszor meglátogatott.  A sport iránti
elkötelezettsége már igen korán kialakult benne, szerény volt, és sohasem kérkedett, vagyis tanulótársaival szemben
sem élt vissza fizikai erejével, tette hozzá Viszked Ferenc, aki szintén osztályfőnöke volt. Ã is azt mondja, hogy
tudatosan készült az élsportolói pályára, amit az is bizonyít Pálfy János egykori igazgatóhelyettes szerint, hogy
amikor az erőgép órán beszélgettek a hogyan-továbbról, Gábor azt mondta: nem az erőgépek, hanem a birkózás lesz
a jövője. S lám, felért a világ élvonalába.  –S mi lesz ez után? – Kis nyári pihenő, nyaralás, majd itthoni edzések,
aztán az év vége felé edzőtábor, válaszol Gabi hozzátéve: tavasszal Európa bajnokság Grúziában. De nagyobb cél,
hogy jövő szeptemberben a budapesti világbajnokság, melyen ismét bizonyítani kell a riói olimpiára is készülve.

Müller Krisztina.- gyz

A kíváló sportolóval minden érdeklődő találkozhat szeptember 6-án, csütörtökön este 18.00 órakor 
a  művelődési házban, ahol ő lesz a teadélután sorozat következő vendége.

KRÓNIKA

Olimpia – Hatos pontszerző Londonbanfolytatás a 1. oldalról
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Egyúttal imádságos király is volt, aki szüntelen át- és átdolgozta azt az
intelemköteget, melyet fiának írt, aki azonban már nem vihette tovább az
ország építését. Ezért a Boldogságos Szűzanya kezébe tette le országának
irányítását. A plébános emlékeztetett, hogy így vált Szent István a

nehézségekben kitartó ember szim-
bólumává, mellyel a ma sokszor
kudarcos helyzetbe kerülő
embereknek is példát mutat.

Kovács Péter polgármester (képün-
kön) kiemelte: Szent László királyunk
1092-ben, tehát idén 920 esztendeje
illesztette az ünnepek sorába az állam-
alapító Szent István napját, és ezzel a
legnagyobb múltú állami, nemzeti
ünnepünk hagyományát teremtette
meg. A szónok is foglalkozott István
király intelmeivel, valamint történel-
mi leckét adott arról, hogy a korábbi

időszakban hányféle módon emlékeztek meg az ünnepről, s miként
vélekedtek Istvánról.

Az Európai Unióval kapcsolatos vitákra utalva pedig megtudhattuk:
Szent Istvánról, mint európai uralkodóra is emlékezhetünk. A krónikák,
az angol és skót hagyomány szerint ugyanis Knutot  – Vasbordájú
Edmund utódját  – gonosz tanácsadói arra akarták rávenni, hogy Edmund
két fiát ölje meg. Ezért féltestvéréhez, Olaf svéd királyhoz vitték a
gyerekeket, hogy ott végezzenek velük. A buzgó keresztény Olaf azonban
elborzadt, és titokban Magyarországra, a kegyességéről ismert István
udvarába küldte a két fiút, ahol oltalmat kaptak. Edmund ugyan korán
meghalt, Edward azonban 1057-ig élvezte a magyar király vendég-
szeretetét, sőt Ágotát, István király lányát feleségül vette. Lányuk, Margit
pedig később a skótok királynője lett. Margit és a skót király lányát,
Matildot pedig I. Henrik vette nőül.

A történet azt is bizonyítja, hogy Szent István nem belecsöppent a
békés Európába. Ugyanis a letelepedett-, és államát megszervező ma-
gyarságot nem egy kész Euró-
pa várta és fogadta be kegye-
sen, egyfajta középkori
Európai Unióba, – hanem
többek közt általunk vált azzá,
ami évszázadokig lett, azaz a
Krisztus Hitben egyesülő
Nyugat. Tehát hazánk már ab-
ban az időben az egységet, az
egyes régiókat, a népek sajá-
tosságait megtartó autonómiát
segített megteremteni a latin
kultúra és a kereszténység jegyében, fogalmazott Kovács Péter.

A polgármester idézte Illyés Gyulát, aki azt írta: „ A hun és tatárjárás
között mi lehettünk a legkomolyabb görgeteg Európa felé: azzal a
különbséggel, hogy bennünket nem lehetett visszaűzni, sem visszacsalni,
tehát valamiképpen  a hunoknál is, a tatároknál is több értéket
hozhattunk….”  Másként alig képzelhető el minden, fogalmazott Kovács
Péter polgármester. gyz   

Megemlékezés az államalapítóról 
folytatás a 1. oldalról

Új állampolgáraink

A Szatmárnémetiben született Papp
Sándor és kislánya Papp Alexandra
2012. július 23-án Vépen tette le az
állampolgársági esküt Kovács Péter
polgármester előtt. Papp úr 2001-ben
kez-dett Vépen dolgozni a SAB Kft-nél,
és jelenleg is lakatosként a vállalat alkal-
mazottja. A cég szállásépületében lakik a
Rákóczi utcában.

Kislánya, Alexandra Romániában él
édesanyjával, Sándor élettársával. Idén
ősszel fogja megkezdeni az iskolát egy
magyar nyelvű általános iskolában.
Lelkesen számolt be vépi élményeiről,
különösen megragadta a monumentális
szélerőmű és a játszótéren is kipróbált
minden játékot. Távlati terveik között
szerepel, hogy a család együtt Vépen
telepedik le.                           -krónika-

Születésnapon

91. születésnapján köszöntötte Pados
Józsefnét (Vasút utca 41.) Kovács Péter
polgármester augusztus 23-án. A  tava-
lyi, éppen születésnapján jelentkezett
betegségéből felépült Mari néni István
fiával és családjával él együtt. Az idős
hölgy, elmondása szerint még gyenge, de
láthatóan mozgékony. Ez nem véletlen,
ugyanis egész életében a földeken
dolgozott. Ma is érdeklődik a város és a
világ dolgai iránt, s mindenre emlékszik.

Naponta, most már újra bot nélkül jár
templomba. Jó egészséget kívánunk
neki! - kp -
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Presszó a város közepén
Láthatóan szeretik a kisvárosban a Romániában élő magyar
ajkúakat: ez megmutatkozik abban is, hogy sok szakember
talált munkát és otthont Vépen. De például abban is, hogy a
városközpontban a Hargita nevet viseli egy presszó.

Habda Gáborné vépiként üzemelteti a kellemes kis helyet,
melyet öt éve bérel. Tímea hosszú utat tett meg addig, míg
elhatározta, hogy a saját lábára áll. – Korábban alkalmazott
voltam különböző vendéglátó egységekben. Például a
szomszédos Titokban, azt megelőzően pedig Szombathelyen
a Romkertben. Aztán, mikor a presszó korábbi tulajdonosa
bérbe adta az üzletet, gyorsan döntöttem: kiveszem, mondta.
Mégis más minőség vállalkozónak lenni, mint beosztottnak, tette hozzá. Kellemes, tiszta és szeretik a vendégek a
városközpontban lévő presszót, ahol két alkalmazott várja a betérőket, s szolgálja ki őket. Tímea nem panaszkodik,
hiszen nem bánta meg a döntést annak ellenére, hogy több a munkája, nagyobb a felelőssége, mint korábban volt. De
megéri, annak ellenére, hogy a válság okán kisebb a fogyasztás. Mégsem veszteséges az üzlet, s az külön jó, hogy
szeretnek oda járni a fiatalok. Kedvükre való ugyanis, hogy központi helyen van az épület, s mindig jó a hangulat,
nincs veszekedés, verekedés: inkább a humor, a viccelődés jellemzi az estéket. A hétvégék kis mulatozással, néha
tánccal, dallal telnek: Tímea szerint ez jobb, mintha diszkót rendeznének. A presszó üzemeltetésében segít Tímea 21
éves fia. Férje ugyan elfoglalt, de ő is támogatja feleségét. – Terveznek-e valamilyen változtatást, fejlesztést az
üzletmenetben, a belső tér átalakításában? – Nem, mert úgy érzékeljük, hogy a berendezés megfelelő színvonalú,
praktikus. Ugyan magas a bérleti költség, mégis óvni és védeni is kell a vendéglátó és közösségi helyet, munkánk és
megélhetésünk alapját. Ezért telepítettünk riasztó- és kamerarendszert, melyek kellő megoldást jelentenek az
esetleges rossz szándékkal érkezők leleplezésére, tette hozzá Habda Gáborné tulajdonos. Elégedett tehát a vállalkozó,
s ezek szerint elégedettek a Hargita Presszó vendégei is. Mindezt bizonyítja, hogy annak ellenére kedvelik a Hargitát,
hogy többeknek mostanság csak egy fröccsre futja a korábbi kettő helyett. GyZ
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ÉRTESÍTÉS TANÉVKEZDÉSRÃL
A Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Mıvészetoktatási
Intézmény tájékoztatója a tanévkezdésről:
Tankönyvosztás: augusztus 22.16.00 – 18.00 óráig, augusztus 23.
16.00 – 18.00 óráig, augusztus 24. 8.00 – 10.00 óráig
Az ingyenes tankönyvre jogosultak hozzák magukkal az ingyenességet
igazoló dokumentumokat.

Javítóvizsga: augusztus 23. 9.00 óra A vizsgázó tanulók hozzák
magukkal a bizonyítványukat.
Tanévnyitó ünnepély: szeptember 3.   (hétfő)    8.00 óra
Gyülekező az iskola udvarán  7.45  órakor ünnepi ruhában.
Első tanítási nap: szeptember 3. (tanévnyitó ünnepély után)
Az osztályok hétfői órarendje elérhető az iskola honlapján augusztus
21-e után: www.hatosiskola.hu Szeretettel várjuk régi és új tanít-
ványainkat! Nagyné Tancsics Ildikó igazgató

TANÉVKEZDÉS A DASzK-ban
Ünnepélyes tanévnyitó 2012. szeptember 3. 7.30 órakor. A 2012/2013-

as tanévet 358 fő tanulóval kezdjük. 9. évfolyamon 4 osztály indul, 2

osztály tanulói mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító szakmai képzés-

ben, 1 osztály tanulói panziós, falusi vendéglátó szakmai képzésben

vesznek részt. A szakközépiskolai osztályban mezőgazdaság szakma

csoportos, valamint rendészeti szolgáltatások szakma csoportos diákok

kezdik meg tanulmányaikat. Az érettségire épülő szakmai képzés

keretében mezőgazdasági gépésztechnikusok folytathatják tanul-

mányaikat. Hollósi Éva igazgató

Baráti buli a Berekben
A Berek lakói 2012. augusztus 11-én egy családias, baráti összejövetelt
szerveztek a Pacsirta Korcsma melletti réten. A délután kezdődő, hajnalig
tartó esemény fő attrakciója a gulyásfőzés és a foci volt. A hűvös időben a
fiúk-felnőttek-gyerekek-lányok közötti focibajnokságok után mindenkinek
jól esett a forró gulyás, sült szalonna, főtt kukorica, majd a zene melletti
beszélgetés, anekdotázás. Hagyományteremtő céllal indult a szervezés, így
a közeli-távolabbi jövőben is szeretnénk megrendezni hasonló jó
hangulatban. Köszönjük a szervezőknek és a résztvevőknek a kellemes
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Mozgáskorlátozottak
figyelem! Változások a súlyos

mozgáskorlátozott gépjármıadó-mentessé-
géhez kapcsolódó igazolási rend szabá-
lyozásában. A 2013. évtől kizárólag 
• a 2011. július 1-jig kiadott ún. "7 pontos
igazolás", 
• illetve a BNO kód XIII. főcsoportjába
tartozó vezető diagnózisra tekintettel
megállapított legalább 40 %-os
egészségkáro-sodással rendelkező személy
esetén kiadott (Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal) szakvélemény nem
jogosít adómentességre.

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatal egyéb szakvéleménye, a Magyar
Államkincstár határozata vagy az 5/2003.
(II.19.) ESzCsMrendelet 3. sz. melléklete
szerinti igazolás 2013. évtől felülvizsgálat
nélkül jogosít az adómentességre akkor is,
ha azt 2012. március 31-ét megelőzően
adták ki.

Városnapi támogatók
A városnapi támogatók közül Horváth
Gábor Batthyány utcai lakos és a SÜL-
MÁR Kft. sajnálatos módon kimaradt.
Elnézésüket kérjük. Utólag is köszönjük
támogatásukat.

- Polgármesteri Hivatal-

Teadélután Hatos Gáborral
A nyári szünet után folytatjuk Teadélután
sorozatunkat a művelődési házban, melynek
vendége szeptember 6-án , csütörtökön este
18.00 órakor Hatos Gábor olimpiai 5. he-
lyezett birkózó lesz. Kérjük az érdeklődőket,
hogy részvételi szándékukat szíveskedjenek
bejelenteni a művelődési házban. Erre azért
van szükség, hogy a rendezők technikailag
fel tudjanak készülni az érdeklődők foga-
dására.                                                  -ph-

Nagy János: Kedves lárma
Áll az idő toronyórán / gyerkőc nehéz táskát lóbál / mint a csiga viszi
„házát”/ cipeli tudományát. / Reggelije az asztalon / nem bajlódik jó
falaton / üres gyomra korog tízig/ valamit majd akkor iszik./
Csalogat az iskolába / elém szökött kedves lárma./ A teremben, aki
tanít / lelkekbe rója sorait./ Én is álltam itt katedrán /s bízott bennem
sok tanítvány./ Ki a padban órákat ül / gyakran felel esetlenül, / bár
tudása sosem elég: lehet jó férj vagy feleség! /
Az élet leckéje az más - / nem úgy megy, mint a vízfolyás…

Helyettesítés Dr. Tüske Zsuzsanna háziorvos 2012.

szeptember 01-től 30-ig szabadságon lesz. Helyettesíti: Dr.
Morvay Adrienn Tel: 06/30/247-0927 • Rendelési idő: Hétfő: 8.00
- 10.00-ig  • Szerda: 8.00 - 11.00-ig •  Péntek: 13.00 - 15.00-ig
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Felhívás
Tasnádi látogatásunk során azzal a kéréssel keresett meg Pakulár István
képviselő, a helyi református közösség vezetője, hogy szívesen
fogadnának használt benzinmotoros fűnyírókat, kertészeti eszközöket.
Egy a kérés csak, hogy a gépek legyenek működőképesek, vagy
javíthatóak, ha valamilyen egyéb javításra szorulnak, vagy alkatrészeik
egymás között kicserélhetők, azt ők elvégzik. 

Kérem, tehát jelezze, akinek ilyen eszköze van, az önkormányzat
titkárságán az 543-067 telefonszámon, vagy személyesen, és azt
átvesszük, összegyűjtjük, és Tasnádra kiszállítjuk.

Előre is köszönjük!                                                          -krónika-

10 éves a labdarúgó öregfiúk egyesülete.
2012. szeptember 1-jén családi nappal ünnepli a vépi öregfiúk
csapata 10 éves évfordulóját. A lelkes, összetartó csapat
rendszeresen szervez mérkőzéseket a környékbeli csapatokkal, de
többször focizott már külföldi csapatokkal is. Évente rendeznek
családos összejöveteleket, kirándulásokat, közös disznótort.

A családi napon 16.00 órakor mérkőzéssel kezdenek a meghívott
zalahalápi öregfiúk csapatával, majd a családtagokkal kiegészülve
közös vacsorával, beszélgetéssel emlékeznek meg az elmúlt 10 év
eseményeiről.

A csapat 2012. szeptember 22-én a tervek szerint az osztrák
sportújságírók öregfiúk csapatával mérkőzik meg Vépen.

Egyházközségünk programjai
Szeptember 7-én lesz a hónap első pénteke. Engeszteljük Jézus Szent-
séges Szívét szentgyónásunkkal és szentáldozásunkkal! Szeptember
8-án, szombaton Kisboldogasszony ünnepe, a Boldogságos Szűzanya
születésnapja lesz. Készítsünk méltó ajándékot szívünkben mennyei
Édesanyánknak! Szeptember 9-én, vasárnap a 8 órakor kezdődő
szentmise keretében lesz a Veni Sancte. A Szentlélek Úristent kérjük,
segítse a tanuló gyermekeket a következő iskolai évben. Minden vépi
és bozzai iskolás gyermeket hívok, és várok erre a szentmisére!
Szeptember 13-án, csütörtökön a Boldogságos Szűz Mária fatimai
kérésének eleget téve engesztelő napot tartunk. Igyekezzünk egész nap
böjttel, imádsággal engesztelni Szűz Mária Szeplőtelen Szívét a
bűnökért és megbántásokért! Az esti szentmise előtt 3/4 6 órai
kezdettel rózsafűzért imádkozunk, majd a szentmise keretében ünnepé-
lyes körmenettel hordozzuk körül Mária Szeplőtelen Szívének kegys-
zobrát. A körmenetre gyertyát, vagy mécsest is hozzunk magunkkal!
Minél többen halljuk meg Mária kérését és vegyünk részt ezeken az
engesztelő ájtatosságokon! Szeptember 30-án, vasárnap lesz a
Szentírás vasárnapja. Ugyancsak ezen a napon ünnepeljük meg a
Rákóczi Ferenc utcában található "Mária-ház" kápolna felszentelési
évfordulóját és búcsúját. Délután 5 órára mindenkit szeretettel várunk
közös imádságra a "Mária-ház" elé.                    Németh Tamás  plébános

A Mıvelődési Ház programjai
Hétfő: 15.30-16.30 Balett (szeptember 3-tól)

16.15-17.45 Gitároktatás 
(szeptember 10-től)

17.00-18.00 KARATE(októbertől)
18.00-19.00 Gyógytorna

(szeptember 10-től)
19.00-20.00 ZUMBA

Kedd: 09.00-10.30 Falugazdász fogadóóra 
16.30-19.30 Foltvarró szakkör 
17.00-19.00 „Jóga mindenkinek” 
17.00-19.00 Színjátszó próba
19.00-20.00 Aerobic 

Szerda: 16.00-19.00 Sakk-szakkör
17.00-17.45 Német nyelv   

gyerekeknek
18.00-19.00 Gyógytorna
17.00 KRESZ tanfolyam

Csütörtök: 14.00-16.00 Nyugdíjas klub 
15.30-16.30 Balett
17.00 KRESZ tanfolyam
18.00-19.30 Hastánc Klub 

Péntek: 18.00-19.00 Gerinctorna jóga
stílusban

19.00-20.00  Aerobic 

Egyéb programok:
Szeptember 3. 15.30 Balett első foglalkozás
Szeptember 6. 18.00 TEADÉLUTÁN

Vendégünk: HATOS GÁBOR
Szeptember 10. 16.15 Gitároktatás tájékoz-

tató és beiratkozás
Szeptember 26. 10.00 Baba-mama klub 

Anyatejes világnap
Szeptember 29.  SPORTNAP 

További információk a 
www.vep.hu honlapon. 

Nefelejcs Nyugdíjas Klub programja:
Szeptember 6.   Vallási beszélgetés
szeptember 14. Névnap
szeptember 20. KIRÁNDULÁS: Balaton-

felvidék
szeptember 27. Társasjáték

Idősek Klubja programjai:
szeptember 5. 14.00 órakor Élménybeszá- 

moló a balatoni kirándulásról
szeptember 12. 13.30 órakor Szalonnasütés
szeptember 17. 14.00 órakor Régi idők film

je:Pacsirta, magyar film
szeptember 19. 14.00 órakor Ãszi bőrápolás

időseknek-előadás
szeptember 24. 13.30 órakor Ãszi díszek 

készítése természetes anya- 
gokból

szeptember 26. 14.00 órakor Az empátia – 
előadás

Pedikűr, manikűr. Hívásra házhoz megyek.  

� 06 20 40 80 749
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Polgármesteri napló

2012. július 21. Városunkat képviseltem
Kenézben,  a falunapon.
2012. július 23. Papp Sándor és kislánya
állampolgári esküt tett.
2012. július 26. Végellenőrzést tartottak a
Füzes híd építése kapcsán. Mindent rend-
ben találtak.
2012. augusztus 03. Megnyitottam az I.
Epcos Kupa labdarúgó tornát, melyen a
foci akadémiák sportolói mérték össze ere-
jüket.
2012. augusztus 04. Városunkat képvisel-
tem Megyehídon a falunapon.
–Részt vettem az Epcos Kupa díjátadó ren-
dezvényén.
2012. augusztus 05. Részt vettem a Lukács
Péter emléktorna megnyitóján és a
mérkőzéseken. 
2012. augusztus 08. Egyeztető tárgyalást
folytattam a tervezettt vépi biomassza erő-
mű ügyben. A megvalósítást jelenleg hát-
ráltatja, hogy a megújuló energia átvételé-
ről az idén nem születik törvény.
2012. augusztus 12. Vépi búcsú – Vép-
Sárvár Magyar Kupa mérkőzés, sajnos
kikaptunk.
2012. augusztus 14-16. Tasnádi
testvérvárosi látogatás.
2012. augusztus 19. Falunap Nemesbődön.
Városunkat Kiss Károlyné jegyző asszony
képviselte.
2012. augusztus 20. Szent István napi
tábori mise. Köszönöm a nagy számú
résztvevőnek a megjelenést.
2012. augusztus 21. Hesztera Aladár
restaurátorral megtekintettük a temetői
vezérkeresztet és meghatároztuk a felújítás
szükséges munkálatait.
2012. augusztus 22. Részt vettem a
Szombathelyi Múzeumban a 86-os út
régészeti feltárása során is előkerült tár-
gyakból rendezett kiállítás megnyitóján.
2012. augusztus 23. 91. születésnapján
köszöntöttem Pados Józsefné Vasút utca
41. sz alatti lakost.
– A polgárőrökkel közösen átadtuk Süle
Ferencnek (Petőfi utca) a karitászon
keresztül megkapott kerekes széket, a
polgárőrség és az önkormányzat közös
pénzadományát. -polgármester-

7

Süle Ferenc támogatása

Jól használható kerekes székkel ajándékozta meg Süle Ferencet augusztus
23-án a Vas Megyei- és a helyi Polgárőr Szövetség. Az alapító polgárőr
ugyanis érszűkület következtében elveszítette jobb alsó végtagját, emiatt
nagyon megnehezült az élete. Az egyházmegyei karitászon keresztül meg-
szerzett segédeszközt meghatottan vette át Kovács Péter polgármestertől és
Szalai Lajos polgárőrparancsnoktól. A helyi polgárőr közösségben sokat tett
férfi, a megyei polgárőr szövetségtől és az önkormányzattól még anyagi
támogatást is kapott. Feri nem hagyja el magát, most is bizakodva néz előre.
Várja, hogy sebének megfelelő begyógyulása után, nemsokára művégtagot
is kap, reméli, ettől könnnyebb mozgásra, több és változatosabb tevékenysé-
gre lesz képes. gyz 

Ógyallán jártunk

Az idei tanév végén is a vépi Szakképző Iskola szakszervezetének
szervezésében ellátogattunk szlovák testvériskolánkba. A több évtized-
re visszatekintő hagyománynak megfelelően egy labdarúgó mérkőzés
keretében mértük össze erőinket. Tartalékos csapatunk nagy meglepe-
tést okozva 2:0 arányú győzelmet aratott a jóval esélyesebb házi-
gazdák ellen. A mérkőzés után szíves vendéglátásban volt részünk, jó
hangulatú baráti beszélgetéssel gyorsan elrepült az idő. Abban a
reményben búcsúztunk, hogy ősszel újra találkozunk nálunk, várjuk
barátainkat, és tovább ápoljuk mindkét fél számára fontos kapcso-
latainkat. Viszked Ferenc
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Egészségmegőrzés:
sport, életmódváltás
Az egészség, az egész-
ség megőrzése a be-
tegségek megelőzése,
azaz a prevenció nagyon
fontos dolog. Mindeze-
kért sokat tehetünk
sportolással,életmód
váltással. Egészségügyi
méréseken való részvé-
tellel rendszeresen tudjuk ellenőrizni vér-
nyomásunkat,vércukorszintünket. Állapot-
felmérésekkel nyomon követhetjük test-
zsírszázalékunkat,testtömegindexünket.

A mai rohanó, stresszel fokozottan terhelt
világban a szabadidő hasznos eltöltésének,
a sportolásnak, a családi közös programok
szervezésének társadalmilag is nagy jelen-
tősége van. Ennek apropóján a ,,Mozdulj
Szombathely" egyesület az új Magyar-
ország Vidékfejlesztési Program keretében
a Vasi Ãrtorony közhasznú Egyesület
LEADER   „Rendezvények az egészséges
életmódért” célterületre támogatására
benyújtott sikeres pályázata révén
CSALÁDI SPORTNAPOT szervez 2012.
szeptember 22-én, szombaton délelőtt
Vépen a művelődési házban. Többféle aero-
bic órával, mozgásos foglalkozásokkal
várjuk a résztvevő családokat.
Sztárvendég: Katus Attila, többek között
Vele is mozoghatunk ezen a napon. A
legaktívabb családok a program végén
meglepetésben részesülnek.

Helyi termelők is bemutatkoznak ter-
mékeikkel, a gyerekeket tornával és
légvárral várjuk.

További részletes információ a program-
ról a vep.hu honlapon található. Találkoz-
zunk ezen a napon, ezen a programon!

Nemesi Ildikó
Mozdulj Szombathely  Egyesület alelnöke

Aerobic edző,személyi edző

8

Családi sportnap
Vépen

Mozdulj együtt Katus Attilával
Mozdulj együtt Katus Attilával szeptember 22-én szombat délelőtt
9.30-tól Vépen. A sportnapot a „Mozdulj Szombathely Egyesület”
szervezi, és szeretettel várja a családokat erre a vidám sportos
napra. A sokszínű program mellett az aktív résztvevő családokat
ajándékban részesítik. 

Tegyünk az Egészségért! Gyere, mozogj velünk együtt!
Gyerekeknek légvár- felnőtteknek biolekvár!

A vépi kiállítók és egyesületek is szeretet-
tel várnak mindenkit! A sportnapról a későbbiekben bővebb infor-
mációt a www.vep.hu városi honlapon és a helyi kábeltévé címén
– info@netkabel.net – találhatnak.

A programot a Mozdulj Szombathely Egyesület az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program keretében a Vasi Ãrtorony Közhasznú Egyesülethez
LEADER támogatásokra benyújtott Rendezvények az egészséges életmódért
elnevezésű projektje támogatásával nyerte el. 

KRÓNIKA

Születés: Auer Zsuzsanna és Gergácz
Szabolcs fia: Benedek

Házasság: Kiss Katalin és Lengyel Attila

Anyakönyvi hírek 

Halálozás: Soós Gábor szül. 1958.
Kassai u. 7.

A megyei I. osztályban szereplő Vép 2012. őszi forduló mérkőzései

forduló dátum nap     kezdés csapatok eredmény

1.     2012.08.19.    vasárnap  16:30  Petőfi SE Vasszécseny – Vép VSE 0:2

2.     2012.08.26.    vasárnap  16:30  Vép VSE – Rábapatyi KSK 0:2

3.     2012.09.01.    szombat  15:30   Jánosháza KSK – Vép VSE

4.     2012.09.09.    vasárnap  15:30  Vép VSE – Kemenesmagasi SE

5.     2012.09.15.    szombat  15:30   Kőszegi SK – Vép VSE

6.     2012.09.23.    vasárnap  15:00  Vép VSE – Vasvár VSE

7.     2012.09.30.    vasárnap  15:00  Rum KSC – Vép VSE

8.     2012.10.07.    vasárnap  14:00  Vép VSE – Tanakajd TC

9.     2012.10.14.    vasárnap  14:00  Nádasd KSE – Vép VSE

10.    2012.10.21.   vasárnap  14:00  Vép VSE – Celldömölk VSE

11.    2012.10.27.   szombat  13:30   Király SZE – Vép VSE

12.    2012.11.03.   szombat  13:30   Büki TK – Vép VSE

13.    2012.11.11.   vasárnap  13:30  Vép VSE – Haladás VSC

14.    2012.11.18.    vasárnap  13:00 Uraiújfalu SE – Vép VSE

15.    2012.11.25.    vasárnap  13:00 Vép VSE – Szentgotthárd VSE

Az U19 mérkőzései a felnőtt mérkőzések előtt 2 órával kezdődnek!
A változtatás joga fenntartva!
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Foci: Győztes emléktornák
A nyári időszakban győztes emléktornák jelle-
mezték a Lukács Péter-, a Derdák István és az
Akadémiai tornán résztvevő csapatok szereplé-
seit.  

A  2012/13-as bajnokságra a felkészülést  július
13- án, pénteken kezdték, közölte Marton Róbert
edző. – Heti három edzéssel és egy mérkőzéssel
vagy két edzéssel és két mérkőzéssel hangolód-
tunk a bajnokságra. Az edzések illetve a mérkő-
zések látogatottsága rendkívül jó volt. Felkészü-
lésünket azonban egy nem várt meglepő esemény
árnyékolta be: az átigazolás utolsó napján Németh
Martin bejelentése, hogy távozni szeretne, min-
denkit meglepett. Olyan játékos távozott, aki
minden mérkőzésen jól játszott, s nem tudott
indokot mondani!

Két tornán szerepeltünk. Vasszécsenyben a ha-
zaiak, Vépen a Táplán legyőzésével, mindkét
alkalommal torna győztesek lettünk. 12 mérkő-
zésen az újonnan igazolt játékosaink kitűnően
beilleszkedtek. A bajnokság előtt egy héttel
kupamérkőzésen az NB III-as Sárvár ellen úgy
estünk ki, hogy 70 percen keresztül létszámhát-
rányban voltunk, köszönhetően a játékvezetőnek.
Ez a mérkőzés biztató volt bajnokság előtt egy
héttel, ugyanis a Vasszécseny ellen három pontot
remélve szeretnénk hazautazni, ezzel kívánva
elnökünknek, Varga Eleknek boldog 50. születés-
napot!

Távozó játékosaink: Budai Róbert (befejezte
tanulmányát a Főiskolán, így hazatért
lakóhelyére), Liszka Gergő (Bp. Honvéd
Akadémiájára került), Németh Martin
(Balogunyom). Érkező játékosok: Hujber Csaba,
Nagy István, Szemes Balázs (Pecöl), Németh
Ádám (ifiből került a felnőttek közé).
Eredményeink:Welgersdorf (osztrák) 2-1 .
Gól: Czeglédi, Nagy I.

Illés U19 0-6 Vasszécseny –  Derdák István
emléktorna 6 csapattal (Haladás VSE, Vasvár,
Bak, Vasszécseny, Tanakajd, Vép) Vasvár (2x20’)
1-0 Gól: Kiricsi. Tanakajd (2x20’ 1-1 Gól:Joó.
Vasszécseny (2x20’) 2-0 Gól: Nagy Sz., Szemes
B.Rum 3-3 Gól: Nagy I., Szemes B. (2).

Lukács Péter emléktorna 4 csapattal (Vép,
Tanakajd, Vasszécseny, Táplán) Vasszécseny
(2x30’) 1-0 Gól: Varga E. Táplán (2x30’) 2-1 Gól:
Czeglédi, Horváth Á. Pecöl  2-0 Gól: Czeglédi,
Vermes Sárvár MK 2-3 Gól: Joó, Szemes.

Akadémiai torna – 3 csapattal, Vép (Körmend,
Illés U-19, Vép) Körmend (45’) 2-2 Gól: Hujber,
Szemes, Illés U-17 1-4 Gól: Nagy I.

MR

Kishercegek, hercegnők lettek
Kishercegek, hercegnők lettek gondolataikban azok a
gyerekek, akik a napközis tábor résztvevőiként meglátogatták
az Erdődy-kastélyt, melynek érdekességeiről Dömötör Gabi
bácsi mesélt nekik augusztus 2-án.

A művelődési ház által szervezett nyári táborban 37 gyerek
kergette a labdát, készített sárkányt, papírdobot, gyurmázott,
táncolt vagy festett. Egyszóval jól érezte magát mindenki
július 30. – augusztus 4. között. És ez az időtöltés
megnyugvást adott a szülőknek, mert tudták, hogy amíg ők
dolgoz-nak, nemcsak jó helyen van a gyerek, hanem tanul és
gyarapodik, sőt újabb barátságok is születhetnek. Völgyi
Eszter és Forstóber
Nilla ön-kéntesként
óvta őket minden
bajtól. Előb-bi har-
madéves taní-tósza-
kos a szombathelyi
egyetemen, míg
társa közgaz-
dászhallgató a győri
Széchenyiben.

Mindkettőjüknek
fontos a közössé-
gért végzett munka,
hisz tapasztalatokat
szereznek, s haszno-
san telik idejük, mondoták. De azt is említsük meg, hogy az
itthoni nagymamák pedig uzsonnával, sütivel kedveskedtek
unokáiknak, akik természetesen ebédet is kaptak az óvodai
konyháról  térítési díjért. A játszótéren oly önfeledtek voltak
a nebulók, hogy kedvenc mackójuk nem is látszott tőlük. Ha
személyesen találkoztak volna a mesebeli dörmivel, talán
még a fülét is megengedte volna húzni például Auer Áronnak,
Szabó Leventének, Szalai Dénesnek, Geröly Vikinek,
Szendrői Annának vagy Pankotai Zsófinak, akik egymás sza-
vába vágva közölték, ki mit szeret igazán játszani a táborban.
Így repültek aztán sárkányszárnyon, vagy lettek Puskás Öcsik
a focikaput is kicselezve.                gyz
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Eurós Bolt
Nyitás szeptember 3-án hétfőn

Vép, Rákóczi utca 6.sz. (a virágbolt helyén)

Kedvező áron vegyiáruk, kozmetikai cikkek, kávék…

Kínálatunkból: mosóporok, öblítők, női-férfi tusfürdők, samponok, testápolók, 
desodorok, arcvizek. WC papír, papír zsebkendő, törlőkendő, babapopsi törlők.

Hajhabok, hajlakkok, hajzselék, borotvák, borotvahabok.
Mosogatógép tabletták, ablaktisztító szerek, WC illatosítók, domestos, vízkőoldó.

Különféle kávék.

Nyitva tartás: 
Hétfőtől – péntekig 07:00 - 17:00 óráig, szombaton 07:00 - 13:00 óráig.

Nagy áruválasztékkal, hihetetlenül kedvező árakkal várunk 
mindenkit sok-sok szeretettel.

Jöjjön be hozzánk! Nem fog csalódni!

szeptember
5-én 

17.00 órakor
VÉPEN

a Művelődési Házban.
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