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Vastag Csaba a Világ
Közepe Fesztiválon

Nagy sikerrel rendezték meg a 4. Világ Közepe Fesztivált július
5-6-án. A sztárvendég ezúttal Vastag Csaba énekes, színész, a
2010-es X-Faktor győztese volt, akinek péntek esti koncertjét
– a Skót Rock Band, majd Blus Faces zenekar után - mintegy
ötszázan hallgatták ovációval. Ezt követően sokak örömére a
FATEROCK zenekar játszott, melyet Kányási Misinek köszön-
hetünk. 

Külföldi delegációk az erdélyi testvérvárosból Tasnádról,
illetve a szlovéniai Rakicánból, a németországi Ansbachból és
a szlovákiai Hurbanovóból érkeztek. 

A következő napon már reggel korán megkezdődtek a ren-
dezvények a sportcentrum nagyszínpadán és környékén. Volt
főzőverseny, kutya- és kisállat szépségverseny, fantasztikus
futó-, és tizenegyes rúgóverseny, s megcsodálhatták Erdei
Balázs motoros kaszkadőr mutatványait. A pálya mellett
megépített Quiz Labirintusban Véphez kapcsolódó kérdésekre
lehetett meglelni a válaszokat. Sokan jöttek ki úgy, hogy: „nem
is tudtuk, hogy ez is Vépen történt, ez is megtörtént váro-
sunkban”. A kulturális blokkban a Katicabogárka együttes
interaktív műsorral rukkolt ki, fellépett a Gradisce Horvát
Kulturális Egyesület, a 100. alkalommal citerázó Sinkó Pál, a
Nefelejcs Nyugdíjas Klub cigánytábora, Dávid Luca és Kornél,
a WEEB színpad, Pogácsás Zsuzsanna és Kiss Árpád, valamint
a Jáde Hastánc Klub és Tóth Vásárhelyi Ilona, aki nemrég a
Salgótarjánban rendezett Szépkorúak országos találkozóján a
zsűri különdíját nyerte el musicaldalaival. 

Díszpolgár lett Nagy János költő-tanár

4.  45 éve bal lagtak •  5 .  Tanévértékelő •  8 .  Motoroshobbi  •  9 .  Vállalkozás •  10.  Sport

Rengeteg napirend a közgyűléseken

Javuló közbiztonság 
Nem fordultak elő olyan
jelentős jogsértések, melyek
erőszakosságuk vagy kiemel-
kedő kárértékük miatt hát-
rányosan befolyásolták vol-
na a lakosság közbiztonsá-
gát, a gazdálkodás rendjét,
ezt állapították meg Vép és
Bozzai önkormányzatai a
június 27-én tartott együttes
közgyűlésen, melynek fő
témája a közrend és közbiz-
tonság ügye volt. A tanács-

kozáson Gulyás Ferenc szombathelyi rendőrkapitány
(képünkön) erőn felülinek nevezte azt a segítséget,
melylyel az önkormányzatok vezetői, tagjai és a
szakhatóságok a rendőri munkát támogatták. Kiemelte a
helyi polgárőrök és tűzoltók jó együttműködési készségét.
Megemlítette lapunk Kék fény híreinek fontosságát is.  
A beszámolóból kiderült: a lakosság jelentős része jog-
követő állampolgár. Vépen nagy hangsúlyt fektettek ta-
valy a betöréses lopások felderítésére. folyt. a 4. old.

Tábori mise 
A hagyományokhoz híven tábori misét tart
augusztus 20-án reggel 9 órakor Szent István
ünnepén Németh Tamás plébános a Templom-
kertben.  Az alkalomból Kovács Péter polgár-
mester is köszöntőt mond. A mise után Kovács
Ferenc megyei közgyűlési elnök, országgyűlési
képviselő, felavatja a temető előtt szépen kialakí-
tott parkolót, valamint a létrehozott kegyeleti
szoborparkot a már nem gondozott, de megőrzés-
re érdemes temetői síremlékekből. Az ünnepély-
re mindenkit tisztelettel meghív Vép város
önkormányzata.                            gyz

folyt. a 2-3. old.

fotó Iszak Dávid

Kiss Károlyné, Nagy János, Kovács Péter
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A Világ Közepe 
Közben Kovács Péter polgármester
átadta a város kitüntetéseit azoknak,
akik hosszú időn át kimagasló munká-
val járultak hozzá a település fejlődé-
séhez, jó hírnevének növeléséhez.
Díszpolgári címmel ezúttal Nagy János
költő-tanárt tüntették ki. Életét, mun-
kásságát Kiss Károlyné jegyző ismer-
tette. Kiemelte: Nagy János 1962-ben
kezdett tanítani a vépi általános isko-
lában, ahol nemcsak könyvtárat, ha-
nem művelődési-és sportkört is veze-

tett. Pedagógiai pályázatai országos hírnevűek voltak. Kinevezték
szakfelügyelőnek, több szakmai kitüntetést kapott 1994-i nyugdí-
jazásáig. Közösségi munkájára jellemző, hogy két ciklusban volt
tanácstag. Mindeközben 1994-től öt verses
kötete és egy színműve jelent meg. Nevéhez
fűződik a Vépi Himnusz is, melynek megze-
nésített formája minden nagyobb önkor-
mányzati rendezvényen felhangzik. Itthon és
külföldön nyolc versét díjazták. Készített
kifestőkönyvet is gyerekek számára. Rendkí-
vül szerény emberi és költői magatartása
egyensúlyban van örök tanítói hitvallásával.
Ã a település egyik lámpása, melyből az
őszinteség, a hűség és az emberek szeretete
sugárzik. Életműve Vépen és Bozzaiban
maradandó érték. 

Vép Városáért Érdemrend kitüntetéssel
ismerték el Iszakné Koszorús Judit műve-
lődési-ház igazgatót, aki a méltatás szerint
sosem nézi, hogy meddig tart a munkaideje.
Segít mindenkinek, szervezi a programokat
és közösségeket. A fesztiválok sikere is
főként az ő vállán nyugszik. Hetyei Tamást a
Dózsa utca közössége javasolta a kitün-
tetésre azért, mert évek óta mindenben segít
az utcabelieknek, s oly mértékben szívén
viseli közösségének sorsát, hogy telente
például önjáró gépével kérés nélkül minden
ház előtt eltakarítja a havat. Szalai Györgyöt,
aki több évtizede motorja közösségének,
mely hálás azért, hogy a focistákat támogat-
ja, s az ifi csoportnak minden alkalommal
saját költségén biztosítja a meccsekre az
üdítőt és a szendvicseket. A fővárosban élő
Tancsics (Réti) Sándort, aki önként, jelentős
összeggel támogatta a vépi közösségeket: a tűzoltó egyesületet és a
Hatos Iskola Tudás Fája Közalapítványt. Varga Gábort, aki a tűzoltó
egyesület aktív tagja, új ötleteket ad a felszerelés bővítésére, képviseli
társait, ápolja a nemzetközi kapcsolatokat.(A portrék a kitüntetés sor-
rendjében.) Az elismerések átadását követően kiderült, kik nyerték a
különböző versenyeket, vetélkedőket.

folytatás az 1. oldalról

fotó gyz.id2
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Fesztiválról
Versenyek győztesei: Fotóverseny: 1. Stephen
Weston 2. Völgyi András 3. Kosár Gábor
Közönség díj : Völgyi András • Csigasütő
verseny: édes 1. Gombásné Horváth Dóra  2.
Szőllősi Melinda  3. Szalai Zsoltné  * sós 1.
Sági Józsefné 2. Balogh-Németh Anett 3.
Völgyi Józsefné • Főzőverseny: 1. Gasztro
Angyalok 2. „Csak semmi sport” 3. „Hamu-
tiprók” • 11-es rúgó: férfi I. Czeglédi Richárd
Női I. Szakonyi Emese Gyerek I. Varga Ró-
meó • Futóverseny: 1. Nagy Szilárd  férfi 1.
2. Varga Márk gyerek 1. 3. Soós Eszter női 1.

Este tombolasorsolás volt, majd Matyi és a
Hegedűs együttes szórakoztatott népszerű
dallamokkal. A hirtelen jött eső után élményt
jelentett a tűzijáték, melyet követőn a Roller
zenekar húzta a báli talp alá valót, egészen éjjel
2 óráig. A két nap során jó volt látni az időseb-
bek mellett gyermekeiket, unokáikat, akiknek

önfeledt élményt nyújtottak a különböző műsorok.Tovább kovácsoló-
dott tehát a város apraja-nagyja, mely alapja ennek a valóban élhető
kisvárosnak. Györe Zoltán  

A fesztivál megrendezését támogatták: "Lesz Vigasz" Borozó •100
Ft-os Bolt Tóth István•AGROKER ÁRUHÁZ Szombathely •AKMÉ
Kft.•Auer István és családja•Babai-Mező Borbála•Balikó Csaba•Bezdi
József és családja•Borostyán Rec. Kft.•Bozzai Község Önkormányza-
ta•Bozzaiak Bozzaiért Egyesület•Bödei Zoltánné•Buti Pálinka•Cser Fe-
renc és családja•Dávid Ferenc•Dávid László és Családja•DEN BRA-
VEN Kiss Ernő•Deres József és családja•Dr. Bíró Zoltán és Börzsö-
nyiné Dr. Kiricsi Szilvia•Ezermag Kft.•Ferencmajor Kft•Foltvarró
Kör•Galambos Trans Kft.•Galambos Logistic Kft.•Gazdabolt,
Vép•GEOMÉ Kft•Göcsej Pékség•Göndöcs Vincéné•Györgyfalvai
Sándor és családja•Habda Gáborné•Hittaller Csaba és család-
ja•Horváth Gábor•Horváth Tamás és családja•Idősek Klubja,
Vép•Jávorics Ipoly Tiborné•Juhász Ferenc•Kajcsos György•Kajtár
Csaba•Kajtár Ferenc és családja•Kámán György és családja•Károlyi
József•Katona Pékség•Kiricsi József és családja•Kiricsi Józsefné•Kiss
Almás Bt•Kiss ÁBC•Kiss Balázs•Kiss Károlyné és családja•Kóbor
Attila és Család-ja•Koósz Egyed és családja•Kovács László•Mizda
Bálintné•Nagy Ervin•Nefelejcs Nyugdíjas Klub              folyt. 6. oldalon

KÖZÉLETKRÓNIKA
VÉPI

Polgármesteri napló
2013. június 22.
Deres Kupa: öreg-
fiúk labdarúgó tor-
na. 2013. június
27. Sárváron a
Porpác-Bögöt víz-
minőség javítás
ügyben egyeztetés.
2013. június 27.
Testületi gyűlés.

2013. július 06. 4. Világ Közepe Fesz-
tivál. Köszönöm a támogatásokat, az
aktív részvételt! 2013. július 10. Ottho-
nában átadtuk Nagy Jánosnak a díszpol-
gári oklevelet.  2013. július 11. FSL le-
csatlakozási csomópont műszaki átadása.
2013. július 13-14. A Nefelejcs Nyugdí-
jas Klub kétnapos kirándulása. 2013.
július 16. Tárgyalás Norvég Alaphoz
benyújtható pályázat ügyében. 2013.
július 18. Rendkívüli testületi gyűlés.
– A Deák és Táncsics utcák engedé-
lyezési terveinek megtekintése a
kultúrházban. -polgármester-

Anyakönyvi hírek

Születés: Molnár Ildikó és Balaton
Adrián leánya Liliána • Tolnai Szabina
és Mizda Bálint leánya Maja

Házasság:Hentsey Bianca Zsuzsanna
és Varga Tibor

Haláleset: Imre Józsefné (Biró Re-
náta Anita 1976.) Táncsics u. 4. •
Kercza Istvánné (Krajczár Mária
1931.) Toldi u. 12. • Nagy István
(1934.) Kossuth u. 46. • Sámson
Józsefné (Gerencsér Erzsébet 1953.)
Rákóczi u. 32. • Soós Ernő (1926.)
Kassai u. 7.

3

2013-ban a következő

szelektív hulladékgyűjtő

nap augusztus 6.

(kedd), majd

minden hónap 

első keddi napja!

A külföldi delegációk
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KRÓNIKA
VÉPIMOZAIK

45 éve ballagtak
1968-ban fejezték be tanulmányaikat Vépen, az Általános
Iskolában. A 45 éves osztálytalálkozó résztvevőit Nagyné Tancsics
Ildikó az iskola igazgatója köszöntötte, majd közel egy órás tár-

latvezetés és a felújított iskola bemutatása következett.A jelenlévők
egy korszerű  jól felszerelt iskolát láttak, és ismertek meg. Végül

abban a teremben zárták a látogatást, amelyből ballagtak 45 éve.Ezt
követően osztályfőnöki órára a Középiskola Gazdaasszony terme
adott lehetőséget, ahol az eltelt pár évről tájékoztatták egymást az
osztálytársak. Ezt követte a vacsora, és kötetlen beszélgetés for-

májában elevenítették fel a nyolc év eseményeit. 
Kedvenc órájukkal, az énekkel  zárták az estet.                       SzV

A közgyűlésről

Erre azért is szükség volt, mert a sértettek a
vagyonukat ért támadás miatt úgy érezték,
hogy a közbiztonság nem olyan stabil, mint
ahogy ők szeretnék. Ennek eredményeként a
rendőrök négy bűnözővel szemben folytattak
büntetőeljárást. A lopások száma viszont
csökkent, 2002-ben összesen 53 bűn-cselek-
mény történt a kisvárosban. 13 esetben
fogtak el elkövetőket, 17 személyt állítottak
elő, 9 esetben hajtottak végre biztonsági
intéz-kedéseket, illetve 16 alkalommal
vezettek elő gyanúsítottakat. Kovács Péter
vépi város-vezető hangsúlyozta: jelentős
bűncselekmény nem történt a városban. S ezt
a nyugalmat, biztonságot továbbra is fen-
ntartják, melyben eztán is nagy szerepük van
a helyi rendőröknek, polgárőröknek,
tűzoltóknak, akik minden rendezvényt láto-
gatnak. Kéry Szabolcs, Bozzai polgármestere
szerint tele-pülésük a béke szigete.
Köszönete mellett egyúttal azt kérte, hogy
továbbra is jöjjenek „hangosan és csendesen
is” a rend őrei. Szijj Vilmos vépi alpol-
gármester köszönetet mondott a DASzK-ban
lebonyolított drogprevenciós programért.
Varga Gyula képviselő utalt arra az évtizedes
munkára, mely megalapozta az ered-
ményeket. A képviselők áttekintették a két
település gyermekorvosi, általános- és fogor-
vosi, a házi segítségnyújtó- és a védőnői
szolgálat, illetve a Pátria Nonprofit KKT
munkáját, melyekről az elismerés hangján
beszéltek. Az ülésen beszámoltak az
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Polgárőrség,
illetve a Vép Városi Sportegyesület vezetői is
tevékenységükről, melyet továbbra is magas
színvonalúnak tartottak a testületek.  

A képviselők tudomásul vették, és elfo-
gadták, hogy a törvény előírásainak megfele-
lően elkészült a Helyi Esélyegyenlőségi
Program. Egyúttal beszámolót hallgattak
meg az ebnyilvántartás lefolytatásáról, vala-
mint a Szociális és Egészségügyi Bizottságra
átruházott hatáskörökről. A tanácskozás a
vépi testület zárt ülésével fejeződött be.

Györe Zoltán4

folyt. 1-ről
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Hívők és nem hívők
közös tábora

Lelki egészség, önismeret, 
párkapcsolat és kirándulások

Hívők és nem hívők számára rendeztek
közösségteremtő és önismereti tábort
július16-21. között Vépen.
A DASzK épületeiben az ország több

részéből mintegy 300 férfi és nő,
(családok 30 év felett néhány gye-
rekkel) ismerkedett, beszélgetett egy-
mással. 

A fő téma a Versengés és Partnerség
(VÉP – érdekes párhuzam, – a szerk.)
volt, ami azt jelenti, hogy foglalkoztak
a mai társadalom kérdéseivel, a férfi és
nő partneri viszonyával, a házasság
kérdéseivel, közösségek dolgaival,
egymás segítésével, vagy csak keresték
önmaguk helyét.  Szívesen vették egy
tisztelt személyiség, a fővárosi Pál
Ferenc atya megjelenését és előadását,
aki katolikus papként, mentálhigiénes
szakemberként országszerte tart kurzu-
sokat például a lelki egészségről, a
párkapcsolatokról és önismereti kér-
désekről. 

Bugnyár Zoltán kommunikációs
felelős elmondta: a tábort úgynevezett
előtáborok előzték meg a Mosoni-
Dunán, a Rábán, illetve gyalogos és
biciklis túrák formájában. Itt Vépen
kiscsoportos beszélgetések keretében
dolgozták fel a látottakat, hallottakat. 
Részt vettek városi vetélkedőn Szom-
bathelyen, túra-napon Sárváron, ahol
megismerkedtek a Nádasdy várral és a
híres fürdővel, ellátogatták az Alpok-
aljára, és tábori napot is rendeztek. De
esténként volt  szórakozás, zene, a tár-
sas- és néptánc is. Reggelente pedig
kimentek a tóhoz, hogy elmélyedve,
imádkozva indítsák a napot. 

Örömmel vették azt is, hogy eljött
Mocsai Lajos, a legendás kézilabda
válogatott szövetségi kapitánya, s ter-
mészetesen nem maradhatott el Pál
Ferenc atya miséje sem a helyi temp-
lomban.   gyz

Hatos Ferenc Általános Iskola:
nehéz, de eredményes tanév

Az idei tanév az átalakulás, a változás éve volt a közoktatásban. Nevelő-
oktató munkánkat számos új törvényi szabályozó figyelembe vételével
kellett megszervezni. Életbe lépett a Nemzeti Köznevelési törvény,
melynek új elemei lépésről lépésre kerülnek bevezetésre. Januártól álla-
mi fenntartásba kerültek a köznevelési intézmények, így az iskola fenn-
tartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lett. Intézményünket
Vép Város Önkormányzata mıködteti. A változások mellett pedagógiai
munkánkhoz biztosítottak voltak a személyi és tárgyi feltételek. Az
oktatás területén kiemelt feladatunknak tekintettük a kompetencia alapú
oktatás fenntartását. 

A tanulók egyéni adottságaihoz igazodó, a matematikai és szöveg-
értési-szövegalkotási képességek fejlesztésére fókuszáló oktatásba min-
den osztályt bevontunk. Munkánk hatékonyságát nagyban segítette tanter-
meink digitális felszereltsége. A tartalmas tevékenységekkel, prog-
ramokkal megszervezett témahetek és projektek a sokoldalú képességfej-
lesztést és a tanulók érdeklődésének felkeltését szolgálták. Témahetek:
ÖKO témahét a tanulók környezettudatos magatartásának formálását
szolgálta, a Zánkai erdei iskola a Balaton természetvilágának közvetlen
tanulmányozását tette lehetővé. 

Projektek: Gazdag Erzsi költészetét az alsó tagozatosok dolgozták
fel a költő 100. születésnapja alkalmából, az Egészség projekt
lehetőséget biztosított az egészségnevelési programok megvalósítására,
a Balaton projekt hazánk egyik természeti értékének sokoldalú
megismerésére adott lehetőséget. 

A tanév szakmai újdonsága, hogy 1. és 5. évfolyamon bevezetésre
került a mindennapos testnevelés. Sikeres volt az intézmény beis-
kolázási és pályaorientációs tevékenysége is. Tanulóink számos
tanulmányi, mıvészeti és sport versenyen kiemelkedő eredménnyel
képviselték iskolánkat.

Tanulmányi eredmények: Iskolánk tanulmányi átlaga:3,9 • A legjobb
tanulmányi átlagot a 3. A osztály érte el (4,5), a leggyengébben a 6. B és
a 8. A teljesített (3,4). 

Kitınő eredményt ért el 41 tanulónk, a diákok 19 %-a: 1. A Czeglédy
Balázs, Kányási Dorka, Pankotay Zsófia, Jánosi Dorottya, Auer Áron,
Csonka Áron, Illés Máté 1. B Kovács Előd, Kovács-Torma Natália,
Ãri Máté, Takács András, Szijj Orsolya, Boncz Flóra, Polgár Bence 2.A
Kiss Rebeka, Nagy Zsófia, Németh Áron, Németh Noémi, Ãri
Benjamin, Szijártó Bálint, Takács Eszter, Varga Marcell 3. A Boncz
Boróka, Nagy Gergely, Olasz Emma, Tancsics Martin, Vekszli Tícia,
Vilics Dorina 4. A Dóka Stella, Eredics Izabell, Kiss Viktor, Nagy Ivett,
Szijártó Dorka 5. A Király Virág, Kovács Petra, Kósi Enikő, Varga Kata
5. B Keszei Tamás 6. A Zsoldos Bálint 6. B Pálóczi Máté 7. B Boncz
Gyöngy • Bukott tanulóink (6 fő) augusztusban lehetőséget kapnak a
javításra. 

Magatartási eredmények: • Tanulóink 55 %-a példás, 30 %-a jó, 12
%-a változó és 3 %-a rossz minősítést kapott. • Mulasztások: Tanulóink
1818 napot hiányoztak, így az 1 tanulóra eső mulasztási átlag 8,5 nap.

A nevelés területén kiemelt feladatunknak tekintettük a gyermekek
viselkedéskultúrájának alakítását, az alapvető emberi értékek tiszteletére
nevelést. Iskolánk színvonalas megemlékezések, rendezvények és prog-
ramok szervezésével nagyban hozzájárul városunk kulturális életéhez.

Nagyné Tancsics Ildikó igazgató
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Kék fény hírek   
Nagy átmenő forgalom 
– Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 86-os
főút építése miatt előfordulhat, hogy Vép felé
terelik a 86-os főút forgalmát. Ilyenkor rövid
időn belül nagy mennyiségű gépjármű halad-
hat át Vép városán. Ehhez kapcsolódva,
júliustól megkezdődtek a mezőgazdasági
betakarítási munkálatok, amely szintén nagy
forgalmat okoz. Ettől a hónaptól bevezették az
E útdíjat hazánkban. Ennek következtében
szintén megnövekedhet a tehergépjármű for-
galom a Szombathely-Ikervár közötti útsza-
kaszon. Kérünk mindenkit, hogy kellő óva-
tossággal és körültekintéssel közelítsék meg a
Vép városán átmenő útvonalat.
– Júniusban a Vépi Körzeti Megbízottak
működési területén 4 fő elfogásra került, mivel
garázdaságot követtek el. Ellenük büntető
feljelentés készült. 1 fő a Szombathelyi
Rendőr-kapitányságra lett előállítva kábítószer
fo-gyasztás gyanúja miatt. Ebben a hónapban
5 fő ellen összesen 30 000 Ft helyszíni bírság
lett kiszabva különböző szabálysértések miatt.

Vép KMB.

KRÓNIKA
VÉPIMOZAIK

Összeírják az ebeket
Tisztelt vépi lakosok!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.
törvény alapján a települési önkormányzatok ebrendészeti feladataik
elvégzése érdekében és a veszettség elleni oltás járványvédelmi
vonatkozásaira való tekintettel – háromévente legalább egy alkalom-
mal – ebösszeírást végeznek, mely alapján elektronikus nyilván-
tartást kell vezetni az ebre és tulajdonosára vonatkozó adatokról.

Az eb tulajdonosa és tartója az eb-összeíráshoz köteles a Vépi
Krónikához mellékelt ADATLAPON  lévő adatokat az önkormány-
zat rendelkezésére bocsátani. Aki ezen kötelezettségének nem tesz
eleget, állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.
Ha nincs kutya, abban az esetben az adatlapra csak nevet, címet és
dátumot kell írni, illetve azt alá kell írni.

Az adatlapokat a Vépi Közös Önkormányzati Hivatalba 2013.
augusztus 31-ig kell eljuttatni!

Azon ingatlanok esetében, ahol a tulajdonos vagy a használó nem
nyilatkozott, helyszíni ellenőrzés során gyűjti be a hivatal az ada-
tokat. Az ebtulajdonosok – az összeírást követően - kötelesek az
adatokban bekövetkező változásokat bejelenteni!

Az adatlap letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.vep.hu)
is. Kérünk minden lakost, nyilatkozatával segítse elő az ebek
összeírásához szükséges munkafolyamatok elvégzését.
Köszönjük! Vépi Közös Önkormányzati Hivatal

6

A fesztivál megrendezését támogatták
Németh Istvánné•Németh Miklós és családja•NETKÁBEL Kft. •
OTP Zrt. Szombathely•Pados Gábor és Családja•Pados Istvánné •
Pados Róbert és Családja•PÁLMA Virágbolt•PBS Hungária
•Pogácsás Díszfaiskola•Praktiker Áruház Szombathely • Rainer
Zsolt•RUEFA REISEN Utazási Iroda • Sági Zoltán és családja •
Salvator Gyógyszertár•Szabó György vállalkozó•Szabó Szilvia és
Családja•Szalai György és családja•Szalai László•Szijj Vilmos és
családja•Takács Lászlóné•Takács Zoltán és családja•Tesco Áruház
Szombathely•Titok Diszkont • Tóth Árpád•Tóth Henriette •Török
Lászlóné•Török Sándor és családja • Vadvirág Óvoda • Vajkovics
János és családja • VASBER Zrt .• Vasi Chef Kft•Vépi KARITÁSZ
•Vida Gyula•Zátonyi Zoltán•Zsolnai Pékség Vasszécseny•Roznár
Róbert vállalkozó•SÜL-MÁR Pékség •SFL Kft. Vép. 
Köszönjük mindenkinek, aki támogatásával, tombolatárgy
adományozással, személyes segítségével vagy fellépésével hozzá
járult a 4. Világ Közepe Fesztivál sikeres megvalósításához!

Tekintettel arra, hogy több helyre is történtek adományozások,
emiatt előfordulhat, hogy valakinek a neve kimaradt a névsor-ból.
Ezért kérjük jelentkezésüket, hogy a következő számban közzé
tehessük a kimaradt neveket.

folyt.. 3-ról

A Művelődési Ház programjai

Hétfő: 13.00-17.00  Ügyvédi fogadóóra
15.30-16.30  Balett
16.15-17.45  Gitároktatás 
16.30 Színjátszó próba
17.00-18.00  KARATE

Kedd: 09.00-10.30 Falugazdász fogadóóra 
16.30-19.30  Foltvarró szakkör 
16.30-19.00  Színjátszó próba
19.00-20.00  Aerobic 

Szerda: 16.00-19.00  Sakk-szakkör
17.00 KRESZ tanfolyam
18.00-19.00  Gyógytorna Ferivel

Csütörtök: 08.00-12.00  Ügyvédi fogadóóra
14.00-16.00  Nyugdíjas klub 
15.30-16.30  Balett
17.00 KRESZ tanfolyam
18.00-19.30  Hastánc Klub 
18.00 -20.00 MEDITÁCIÓ 

(páratlan héten) 

Péntek: 17.00 -18.00 Gyógytorna Ildivel 
19.00-20.00  Aerobic 

További információk a www.vep.hu honlapon.

i m p r e s s z u m
Vépi Krónika (Vép Város Önkormányzatának lapja) Kiadó: Vép Város Önkormányzata  (onkormanyzat@netkabel.net)   Digitálisan elérhető a www.vep.hu oldalon 

Felelős kiadó: Kovács Péter polgármester  •  Felelős szerkesztő: Györe Zoltán (gyz100@freemail.hu) • Korrektúra: Sövegjártó Andrea (sovirrea@gmail.com)  
Nyomda: VM DASzk Nyomda, Vép  •  Grafika, tördelés: Vajkovics Jánosné (varya6127@gmail.com) • Lapzárta: minden hónap 15-én • ISSN 2060-1832  
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Kis látogatókör Horvátországban és Szlovéniában
„Magyarország üdvözli, Horvátország köszöni” – így vezette be a horvát származású Horváth Gyula (Vladimír)
idegenvezetőnk a Nefelejcs Nyugdíjas Klub hagyományos kétnapos kirándulását, mely július13-14-én az Európai Unióba fris-
sen lépett Horvátország, illetve Szlovénia magyar határ közeli látványosságainak megismerésére irányult. Mindenütt kitınő
autópályákat, tisztaságot, jól szervezett életkörülményeket, természeti és épített szépséget és hagyományőrzést tapasztaltunk. 
Az újdonság számba menő útvonalon találkoztunk a magyar történelem-, s annak meghatározó személyiségeinek emlékeivel

is. A Zrínyiek ősi székhelyén, a horvátországi Cakovecen (Csáktornya) az 52 fős társaság Kovács Péter polgármester vezetésé-
vel megkoszorúzta a szigetvári hős, Zrínyi Miklós emlékmıvét (felső képünkön), melyet nagy becsben tartanak az egész ország-
ban. A Himnusz eléneklése után kis séta következett a kellemes, virágos és modern városkában, majd a Zrínyifalva-i emlékos-

zlopot néztük meg. Ott elhangzott: az egykori horvát
bánnak és magyar hősnek a törökök által lefejezett
testéről lehet tudni, de a fejének hollétéről nem.
Aztán Varazdin (Varasd) következett. Ott az európai
franciakert szépségı temető megtekintése után a XII.
századi alapokra épített, az Erdődyek által is birtokolt
vár következett (alsó képünkön), mely a Dráva és
Száva határvonal közt lévén osztrák fennhatóság
alatt volt. A törökök nem tudták bevenni.  Megragadó
a parkosított térség, a vár és a barokk  Óváros, mely
hagyományos kismesterségekkel, cégérekkel
díszített. Ormozt pedig azért ejtettük útba, mert ott

húzódott a Habsburg birodalom egykori határa. Ezt követően szállásunkra, a vépi „gépész” szlovéniai testvériskolájába, a
rakicani mezőgazdasági Technológiai Központba indultunk, ahol a kedves ellátás mellett Stefan Smodis igazgató és Marija
Tratnjek igazgatóhelyettes bemutatták az iskolát. Megtapasztalhattuk a gyógynövények termesztésének módját és hasznosítási
lehetőségeit. Végül Szlovénia második legnagyobb városa, – nemrég Európa kulturális fővárosa, a vásár és határváros – az
ötszögı Maribor következett, mely a Pohorje hegység lábainál, a Dráva két partján elterülve Alsó-Stájerország központja.
Olyan, mintha a már jól ismert Ausztriában jártunk volna. Hatalmas parkjai, szobrai, gyönyörı épületei, a Dráva pihenő- és tur-
isztikai látványosságai, az 1657 óta még mindig termő szőlőtőkéje és vendéglátó egységei méltán teszik Európa-hírıvé. Az
információáradatot követően megkóstoltuk az általunk még nem ismert zöld-sört, majd Muraszombatra is beugrottunk egy
röpke városnézésre. A határt átlépve, és városunkhoz közeledve Horváth Józsefné, Irénke mondott köszönetet a szervezésért
Kovács Péternek és Szíjj Vilmos alpolgármesternek. A kirándulás tapasztalata, hogy a magyar határok közelében is lehet szép
világot látni, mely legalább olyan tanulságos, mintha távoli, ismeretlen országokat vennénk úti célul. 

Györe Zoltán    
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A postásnak köszönheti életre szóló hobbiját
A véletlen műve, hogy Virágh Árpád beleszeretett a motorokba, autókba.
Még 1971-ben történt, hogy a mama nyugdíját hozó postás nem tudott
valamennyi aprót visszaadni, ezért egy Autó-Motor című havilapot
nyomott az akkor még középiskolás fiú kezébe. A motor és autócsodák
képei annyira megragadták Árpit, hogy elhatározta: neki is lesz egy két-
kerekű pöfögője. Ez lehetett a szerelem kezdete a már nagyobb régióban
ismert motorgyűjtő-, és ritka autók javítójaként ismert Virágh Árpádnak. –
Az első motort, a ma is nagy becsben tartott T 1-es Pannoniát édesapámtól
örököltem, majd addig dédelgettem, míg nem lett teljesen üzemképes.
1976-ban szereztem jogosítványt, s az enyém lett a világ, meséli szemében
mosollyal a Vépen mindenki által ma már csak Árpiként ismert közös-
ségteremtő szakember.  Aztán 1980-ban jött a nagy gondolat, miért ne le-
hetne gyűjtő? Olyan, aki valóságos motorparkkal rendelkezik, aki rend-
szerezni tudja a régmúlt idők vasparipáit. S ezzel a gondolattal kezdődött
a már ritkaságszámba menő Pannónia típusok gyűjtése. Volt, amelyik
kosárban, volt, amelyik két keréken, de hiába „rugdalva” került a garázs-
ba, ahol azóta évente mintegy ezer munkaórával szépülnek, újulnak,
működnek. Így került csatasorba a T1, a P 10, P 12-s, melyből mindössze
4930 darab készült, és ezekből apa és fia is beszerzett egyet - egyet magá-
nak.  Természetesen nem maradhatnak ki a sorból a kéthengeres Pannoniák
sem, a P20 és P21 típusú motorok, melyekre egy nemzedék tekint fátyolos
szemmel. Aztán jött a biciklire szerelt Dongó, egy-egy Csepel, a népszerű
NDK-s MZ-k, a felejthetetlen csehszlovák Jawák, de van japán Kawasaki
is, s sorolhatnánk. – A legritkább motor azonban fia tulajdonában van, egy
Danuvia prototípus, melyből mindössze 2 db készült, és abból egyet a
motorgyár udvarán megsemmisítettek. A motor megtalálásában Boncz

Balázs segített, aki még szinte gyerekként szerette meg a motorokat
Árpinál, mondja büszkén a mester, aki egyébként eredetileg autószerelő
végzettségű, de gépész műszaki szakoktatóként végzett a pécsi a Pollack
Mihály Főiskolán . Körülnézve a garázsban azonban nemcsak töméntelen

motorkerékpárt láttunk, hanem egy angol jobbkormányos Triumpf GT 6 jelzésű sportkocsit is, ami egykoron még
versenyautóként 4. lett a híres francia Lemans-i pályán, s amit Árpi most éppen felújít. „Nem semmi”, mondhatnánk
pestiesen. Mint ahogy az sem, hogy hobbijának kiteljesedéseként barátaival 2008-ban megszervezték a vépi Nosztalgia és
Hobbijármű Egyesületet, melynek 18 tagja azóta is egy emberként szerel, alkatrészeket cserél, kutat, kirándul, kapcsolatokat
épít. Szabadidejüket a jó munka után úgy töltik két keréken, hogy országot-világot látnak tavasztól őszig. A szaktekintély tv-
s „Laci betyárt” pedig elég csak feltárcsáznia és már szerveződhet is egy közös program. De belefér az életbe egy kis tréfa
is, főleg egy közös motorozáson, amikor vizes papírt tömsz a gyertyapipába. Addig, míg ez ki nem szárad, teljesen jól
működik a motor, de aztán zárlatot okoz és leáll, aztán következhet a fejtörés. De végül aztán indulhat a csapat Révfülöpre,
vagy akár messzebbre. – Arra különösen büszke vagyok, mondja, hogy 25 éves közgazdász fiamat, Andrást is megcsapta a
benzingőz. gyz 

KRÓNIKA

A HPV-
vírusról

Humán Papillóma
Vírus fertőzést ta-
láltak nálam, most
már rákos vagyok? –
kérdezte tőlem a na-
pokban egy fiatal

lány. NEM – mondtam, csak egy vírusfertőzést
találtak. Egy olyan vírust, aminek több mint
100 fajtája ismert. Igaz, ezek közül többet ki-
mutattak a méhnyakrák szöveteiben is. A víru-
sok megtelepednek az egészséges méhnyak
sejtekben, beépülnek a sejtek szaporodását
irányító örökítő anyagába, megváltoztatják
azt. Becsapják a szervezet védekező, ellenálló
rendszerét és a sejtek korlátlan szaporodását,
rosszindulatú elfajulását okozzák. A fertőzés
elsősorban nemi érintkezés útján terjed. Sajnos
az óvszer használata sem ad teljes biztonságot,
mert közvetlen bőrérintkezéssel, a szerelmi
előjáték útján is létrejöhet a fertőződés. A
rákos folyamat kialakulásához hosszú idő,
évek szükségesek. A rendszeres nemi életet élő
nők 80 százaléka találkozik élete során a vírus-
sal,  mégsincs ennyi méhnyakrákos beteg. Az
egészséges, jó ellenálló képességı szervezet a

legtöbb esetben legyőzi a vírusfertőzést. A
rendszeres nőgyógyászati citológiai (kenet)
vizsgálat kimutatja a vírussal fertőzött sej-
teket, és a rákot megelőző sejteltéréseket is.
Laboratóriumi vizsgálattal a vírus, a méh-
nyakrák kialakulása szempontjából veszélyes
fajtája is kimutatható. A vírushordozás csak
laboratóriumi lelet, nem diagnózis. A tünet- és
következménymentes hordozóknak gyakori
szırővizsgálat javasolt, a korai stádiumú
sejteltérés pedig sikeresen gyógyítható. A
fertőzőbetegségek megelőzésének leghaté-
konyabb eszköze a  védőoltás. Az orvostudo-
mány korszakalkotó eredménye, hogy ma már
egy rosszindulatú daganatos betegség, a méh-

nyakrák ellen is van hatékony védőoltás,

mellyel a betegség megelőzhető. Erről majd
legközelebb. Dr. Kneffel Pál nőgyógyász főorvos
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Mindhalálig jóga
Ezúttal sem maradt el a nemzet-
közi jóga találkozó a DASzK
épületeiben. Mintegy ezer vendég
érkezett tíz országból, hogy lelki és
fizikai felfrissülést találjanak a
csodálatos természeti környezet-
ben. Több résztvevő megerősítette
lapunknak, hogy a „stressz-men-
tesítés” jól sikerült. 

Képünkön: Paramhansz Szvámi
Mahesvaránandcs, az indiai jógi
július elején éppen búcsúzik a
tábor hallgatóitól.                    gyz

Ferencmajor Kft.:
BIO és Demeter termékek a jövő szolgálatában

Nemzetközi hátterű és magas fokú minőség-
ellenőrzött bio- és Demeter termék bemutatóterem
és bolt nyílt a Ferencmajorban.

A cégvezető elöljáróban elmondta, hogy a 90-es
évek közepén Vép külterületén (az egykori Tsz-Ker
tárolási területén) kezdte el felépíteni későbbi
mezőgazdasági feldolgozó üzemét. Az egykori
tevékenység génmanipuláció mentes vetőmag és
gabonafélék termeltetésére és kereskedelmére kon-
centrálódott, a 2000-es évek közepétől viszont a
szintén nem génmódosított bio és Demeter
gabonafélék (pl. tönköly, kamut khorasan búza) és

olajos magvak (pl. szója, köles, napraforgó) szárítására, tisztítására, hántolására, pelyhesítésére és tósztolására,
őrlésére valamint harmadik fél számára nyújtott szolgáltatásokra (és még sorolhatnám) helyeződött a hangsúly.
Megosztotta továbbá, hogy cége fontosnak tartja a nyersanyag eredetét, ezért az javarészt Magyarországról és a
közvetlen szomszédos országokból származik. Ennek nyomatékosításaképp a cég Magyarországon elsőként
csatlakozott gyűjtőpontként a bécsi székhelyű Donau-Soja egyesülethez, mely biztosítja a fenntartható génma-
nipuláció mentes (GMO-free) szója termesztést Európában. 

A fent említett termékeket és néhány kiegészítő árut pl. borokat, tésztákat, gyümölcsleveket, kender
termékeket stb. ezekhez az elvekhez hűen megtalálják a hétköznaponként 9-16:00 óráig és péntekenként  9-
13:00 óráig a természet ölelte boltban, ahol a munkatársnő készségesen áll szolgálatukra a termékek fel-
használásával, természetes hatóanyagaival kapcsolatban is. A képen a cég három munkatársa.               

(Ferencmajor Kft., gyz)

VÁLLALKOZÁSVÉPIKRÓNIKA
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Továbbra is érvényesek az égetési szabályok!
Belterületen égetni március, április, május, szeptember, október és november
hónapokban hétfőn és pénteken 08.00 és 20.00 óra között lehet Az égetendő kerti hul-
ladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetı hulladékot.

Június, július, augusztus hónapokban 
TILOS az égetés!
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Egyre népszerűbb a lósport
Lovas gyermekversenyt rendeztek a Pata-tanya
pályáján június 16-án. A derbin mintegy 60, 3-18
éves lovas 138-szor startolt, ami azt jelenti, hogy
egyre népszerűbb a lósport Vépen.  A helyieken
kívül Szelestéről, Egervárról és a megyeszék-
helyről is indultak, közölte Németh László fő-
szervező. A díjlovaglás, futószáras lovaglás, a gyer-
mekügyességi verseny, vagy a díjugratás éppúgy
kedvelt, mint  a staféta, derült ki. Az önkormányzat

nevében Kovács Péter polgármester külön díjat adott át a legeredményesebb versenyzőnek. Nagy sikere volt a 10
éves Dömötör Dorennek ( Egervár), aki hat  versenyszámban is indult, a 13 éves Járai Reginának (Szombathely),
a 11 éves vépi Horváth Márkónak. Eredményeik alapján ők részt vehetnek az országos díjugrató versenyen. De ki
kell emelni a 10 éves Forgács Dorottyát is. Persze nem csak a versenyzők szereplése váltotta ki a gyerekek, a
látogatók és a szülők örömét, hanem az is, hogy egyre szépül a pálya, legutóbb például a Pogácsás Díszfaiskola
ajándék örökzöldjeivel.                                      gyz

Foto: 2013 Hungary FotoVép, Horváth Attila

Éjszakai foci Kövér Ferenc
emlékére

Kellemes buli volt, jó meccsek zajlottak az immár
hagyományos foci-éjszakán, melyet július 13-án ren-
deztek a vépi sportcentrumban a fiatalon elhunyt
egykori barát, Kövér Ferenc emlékére.

Szombat este fél nyolckor kezdődtek az összecsapá-
sok. A helyieken kívül a megyeszékhelyről, Náraiból,
Pecölből, Zanatról és Celldömölkről érkezett 12 férfi,
illetve a hét női csapat közt. A meccsekre a kezdéskor
mintegy kétszázan voltak kíváncsiak. Éjjel fél három
körül, a döntő szakaszban a férfiak közt a Béke utcai
és Ósok csapata mérkőzött egymással. Végül a Béke
utca győzött. A hölgyek közti körmérkőzéseken a
szombathelyi és környéki Vastyúkok lettek az elsők. A
vidékiekkel együtt mintegy négyszázan érezték jól
magukat, ami nem is csoda, hiszen Károlyi József bab-
gulyást főzött, és Györgyfalvai Sándor is kitett
magáért. – Volt hideg sör, üdítő és jó hangulat, mely
továbbra is összetartja a népes társaságot, összegezte a
tapasztalatokat a főszervező, Bezdi József.        gyz

Deres Kupa Vépen
Megint eltelt egy év, és labdarúgó tornával emlékeztek
Deres József barátjukra, a vépi öregfiúk.  Négy csapat
Katafa, Gérce, Zalahaláp és Vép részvételével szép
időben és sportszerıen zajlottak le a mérkőzések. Az első találkozót Katafa és Gérce játszotta, mely fölényes gér-
cei sikert hozott. Igaz, a katafai csapat tíz emberrel játszott. A második találkozón a hazai csapat magabiztosan
verte Zalahaláp csapatát 3:0-ra. Következtek a helyosztók. A harmadik helyet Katafa szerezte meg, miután 3:1
arányban legyőzte Zalahalápot. A döntőben szoros játék után a Vép 2:1 arányban győzött Gérce ellen, és itthon tar-
totta a kupát.

Köszönjük a Deres család támogatását, a bírók (Gergye Imre, Orosz György) munkáját, és nem utolsó sorban
a két állandó szakácsunk Tóth Árpád és Károlyi József segítségét.            www.veporegfiuk.eoldal.hu           -zz

augusztus 7-én 
17.00 órakor

VÉPEN
a Művelődési Házban.
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