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Államalapító István királyunk
és az új kenyér ünnepén

XIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2013. AUGUSZTUS

KRÓNIKA

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA

Az autópálya új távlatot
jelent Vépnek
A vasi közutak műszaki állapotának javítására és fejlesztésére irányuló koordinátori
feladatok ellátására miniszteri biztossá nevezte ki Kovács
Ferencet, a Vas Megyei Közgyűlés elnökét, Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter.
Kovács Ferenc lapunknak elmondta: feladata lesz a
közutak műszaki állapotának javításával kapcsolatosan települési és lakossági igények összegyűjtése
és koordinálása. Egyebek közt szorgalmazni fogja,
hogy a Vép határában húzódó autópályáról a kisvárosba vezető szakaszt is teljesen felújítsák. Így minőségi út vezet majd Vép centrumába, mely új távlatokat nyithat a városnak. Ezen kívül természetesen
javaslatot tesz más, hasonlóan fontos feladatok prioritására, amelyeket a közútkezelő a munkaterv összeállítása során – a rendelkezésre álló forrásokra tekintettel – figyelembe vesz.
folyt. a 2. old.

Államalapító Szent István királyunkra emlékeztek augusztus
20-án azon az ünnepi misén, melyet Németh Tamás plébános mutatott be a Templomkertben. Az alkalomból ünnepi
beszédet mondott Kovács Péter polgármester.
A szentmisét és egyben az új kenyér megszentelését
megtisztelte jelenlétével Kovács Ferenc, a Vas Megyei
Közgyűlés elnöke.
Németh Tamás plébános kitért rá: Szent István a
keresztény Magyarország alapjait azért rakta le, hogy támogassa utódai elképzeléseink megvalósulását is. Szerinte az
államalapító az elmúlt évezred során igyekezett távol tartani
országunkat a nagy katasztrófáktól. A plébános rámutatott,
hogy az ünnep az új kenyér ünnepe is, mely a dolgozó
ember munkájának gyümölcse. Utalt az ima „mindennapi
kenyerünket add meg nekünk ma „intelmére, s azért
fohászkodott, hogy az Úr áldja meg azt, aki elveti és learatja a termést, illetve azokat is, akik önzetlenül tesznek azért,
hogy másoknak is jusson betevő falat. Emlékeztetett, hogy
Jézus is megosztotta mindenét az emberekkel. Ezért Szent
István szellemében értékeink megbecsülésére és összefogásra hívott fel. Örömmel jegyezte meg, hogy sajtóban
megjelent Bozzain kívül a környékbeli gazdák többen is
adományoztak búzát az ország kenyeréhez.
folyt. a 2. old.

Kovács Ferenc avatta fel a kegyeleti szoborparkot és parkolót
Nemcsak megújult és megszépült a temető előtti tér, hanem
új értékkel is gazdagodott. Augusztus 20-án avatták fel azt
a kegyeleti szoborparkot, melynek díszeit – a régi temetőből való, már nem gondozott obeliszkeket, kereszteket,
fejfákat – renoválva állították ki a kegyhely bejáratához.
De nemcsak ez teszi szebbé a sírkertet, hanem annak a
korábban sáros parkolónak a felújítása is, mely végre
igazán városiassá válva térburkolattal, illetve zúzalékkal
borítva ad helyet összesen 52 parkoló gépkocsinak. A 6,2
millió forintba került felújítást az önkormányzat fedezte. A
szépítéshez tartozó 20 tuját pedig Pogácsás László
dísznövénykertész adományozta a városnak.
folyt. a 2 old.
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Kegyeleti szoborparkot és parkolót
avattak
A Vépi Himnusz elhangzása után a
kegyeleti parkot Németh Tamás plébános
szentelte fel Reményik Sándort idézve,
miszerint a szoborpark az emberi élet
szépségét és egyben a mulandóságát is
jelképezi.
Avatóbeszédet Kovács Ferenc, a Vas
Megyei Közgyűlés elnöke mondott. – Az
ország történelmi időket él. Vas megye
és Vép újabb és újabb kihívások előtt
áll!– állapította meg többek közt a politikus, aki Berzsenyi Dániel. A
tizennyolcadik század című versének
első sorát idézte: „Bízzál, s virágzóbb
századokat remélj! Elődeink szép kora
visszatér!”.
A felszólító, már-már követelő, parancsoló utasítást is tartalmazó szavak szerinte ebben a kicsit megzavarodott, értékeit kereső világban a 21. század elejének éppúgy, mint az idei Szent István
ünnepünknek is lehetne a mottója. De azt
is megállapította, hogy 2013-ban abban a
szerencsés helyzetben vagyunk, hogy
nagyon sok nemzedék után most csak
rajtunk, és a mi összefogásunkon, kitartásunkon múlik, hogy sikeressé tudjuk-e
tenni Magyarországot.
Így folytatta: – E bizakodás jegyében
tisztelgünk itt Vépen egy kegyeleti emlékparkkal és a hozzá tartozó parkoló átadásával szent királyunk és a hazáért életüket adó elődeink emlékének, mondta.
Az ünnepség végén Kovács Péter polgármester Kiskos Ferenc, a Vas Megyei
Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatójának jelenlétében megköszönte a kivitelezésben résztvevő Vas Megyei Temetkezési
Kft. segítségét, a Geomé Kft., Kajtár Ferenc
kovácsmester és a GAMESZ dolgozói munkáját, majd elismeréseket adott át Horváth Róbertnek, Hergovics Gyulának,
Kányási Attilának és ifj. Varga Eleknek.
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Államalapító István
királyunk és az új kenyér ünnepén

folytatás az 1. oldalról

Kovács Péter polgármester emlékeztetett rá: nem egyszer lebegett
már fejünk fölött a végzet kardja, és csak a szerencsének, illetve a
mennyei pártfogásnak volt köszönhető, hogy meg tudtuk őrizni a
Szent Istváni örökséget. Ám
most, egy évezred után is
van bennünk erő, hogy a nehéz időkben összefogjunk.
Ezt bizonyítja az évszázad
árvízében és a téli hóviharokban történt önzetlen
összefogás. Ezekből is kell
tehát építkeznünk. Vagyis
emlékeztetnünk kell magunkat, hogy összetartozunk, és felelősséget viselünk egymásért és a
közösségért. A polgármester ezt követően újszerűen világította meg
az állam mibenlétét. – Emlékeztessük magunkat arra is, mondta,
hogy az állam nem az adóhatóság vagy a kormányhivatal, nem a
bíróság vagy a rendőrség. Az állam egy közösség, mely ezer éve
küzd tagjai közös boldogulásáért. Az államot ugyan Szent István
alapította, de mindnyájunknak hozzá kell tennünk a magunkét az ő
munkájához, mert csak így maradhatunk meg, fogalmazott a polgármester.
Az ünnepi szentmise az új kenyér megszentelésével ért véget,
majd a jelenlévők átvonultak a temető előtti megújult térre a
kegyeleti szoborpark felavatására.
gyz
folytatás az 1. oldalról

Az autópálya új távlatot jelent
A megyei útügyi biztos figyelemmel kíséri az európai uniós és hazai
forrásból finanszírozott előkészítés, illetve megvalósítás alatt lévő
közúthálózat-fejlesztési projekteket. Operatív segítséget nyújt azok
megvalósításához, összehangolja a szakmai és társadalmi
érdekeket, véleményezi az országos fejlesztési tervek Vas megyét
érintő részeit. Javaslatokat tesz az egyes projektekre vonatkozóan,
amelyeket a beruházó a projektek előkészítése során – a rendelkezésre álló forrásokra tekintettel – figyelembe vesz. Megtudtuk
azt is, hogy az útügyi biztos tevékenységéért díjazásban nem
részesül.
Arra a kérdésünkre, hogy miként változik a megyei
önkormányzat feladatköre a közeljövőben, ezt a választ kaptuk: a
tervek szerint jelentős szerep jut a megyéknek területfejlesztési
feladatok ellátásában, melyhez pályázati források társulnak.
Korábban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére levelet írtam,
hogy az autóút megépítésével kiemelt szerepe lesz városunk beközlekedésében a jelenleg elhanyagolt állapotban levő északi kivezető
útnak. Ezért feltétlen kérjük ennek az útszakasznak a szerepeltetését
a jövőbeni útfelújítási tervben. Ezt a levelet a megyei közgyűlés
elnökének is megküldtem.
gyz –polgármester-
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A jó pedagógus jövőhalász, - vallja Nagy János díszpolgár
Az idősebb korosztály tagjai úgy emlékeznek szeretett nevelőikre, tanítóikra, mint lámpásokra, a nemzet napszámosaira.
Akik később a politika tudományának „fejlődésével” agitátorok, majd kertészek lettek. A Vépen nemrég díszpolgárrá
avatott Nagy János költő-tanár azonban „ A jó pedagógus” című versében megalkotta a pedagógus 21.századi terminus
technikusát: s ez a jövőhalász. ” Egyszer, s mindenkor jövőhalász, / kit munkában tart az örökös láz, / s nem kérdi, mennyi az alamizsna, bér, / szerethetetlen, a jég hátán is megél…/” A sok között most én is az vagyok!” ( Kosztolányi) / mindig
alázattal hívtak a padok...!” Egy vegytiszta ars poetica, vagyis költői hitvallás életéről, Bozzairól, Vépről, itteni s ottani
szeretteiről, barátairól és több ezernyi tanítványáról.
A Vépi himnusz szövegének megalkotója otthonában felesége, Marika néni és az öt unokája közül éppen ott lévő kettő,
Kordé Bálint jogász, illetve Kordé Máté vegyészhallgató társaságában fogad, hogy áttekintsük mit is jelent számára a
díszpolgárság. – 79 évesen nem vártam az élettől már sokat, hiszen 23 éve elkerültem Vépről, ahol boldog voltam családommal. Éppen ezért ma is megelégedetten gondolok a múltra, mondja az örök tanító, akinek életműve maradandó érték.
– Elég rögös volt a tanítói pályára kerülésem, hiszen nem vettek fel elsőre a Tanítóképzőbe. Emiatt előbb földműves
szövetkezetben dolgoztam adminisztrátorként, pénztárosként, ügyvezető könyvelőként Salköveskúton, Acsádon, Bükön,
majd Szentpéterfán. Aztán ’59-62 között tanultam, majd diplomáztam tanítóként, így kerültem Bozzaiba – eleveníti fel
pályakezdését Nagy János. Bozzaiban osztatlan iskolában tanított nappal, este pedig felnőtteket a 7.-8. osztályban. Járt oda
raktáros, postás éppúgy, mint a párttitkár.
Az első barátságokat Bozzaiban Farkas Lászlóval, Molnár Imrével, majd Vépen Takács
Ernőékkel, Simon Feriékkel, Horváth
Feriékkel, Horváth Jóskáékkal és másokkal kötöttünk – teszi hozzá élete párja,
Marika néni.
A ’70-es években a bozzai iskola
megszűnése után Vépre kerülve
megyei szakfelügyelő is lett olyan
rangos társaságban, mint Szendi
Ferenc, Hargitai József, Dancs
Lajos, Kiss Lajos és dr. Szabó
László. Hatos Ferenc igazgatósága idején Vépen vezetett szakkört, ping-pong edzéseket éppúgy, mint nyelvi játék börzét,
melynek hatalmas sikere volt,
ugyanis a gyerekek – példának
Dömötör Gabi nevét mondja
– annyira imádták a mondókákat, a ritmust, hogy verseket
is írtak. Sőt, segítették szerkeszteni a Suli Magazint. Tanítványai, akárhová ment, libasorban
vonultak utána. Akkori autója egy
Trabant volt, melyet gyakorta meg
kellett tolni. A mai napig emlegeti
szeretett feleségével együtt, ahogy
Varga Gyuszi és társai versenyeztek
a „lökködésben”. – Persze azt sem
feledhetem, hogy megtisztelő volt olyan
nagyszerű vezetők keze alatt dolgozni,
mint Hatos Ferenc, Lakner György, Ódor
Istvánné, Suri Gézáné – mondja a már régtől nyugdíjas tanár, aki nem feledi korrekt, dolgos kollégáit sem.
Ã maga már általános iskolás kora-, majd a Nagy
Lajos Gimnáziumtól verselt a szépemlékű Horváth
Béla latin-magyar szakos tanára szárnyai alatt. Tanítóként nagy sikere volt az Iskola Rádióban, melynek műsorába még
Weöres Sándor is küldött verset a bozzai gyerekeknek. Jó szívvel emlékszik a bozzai Jakab Cecíliára, Molnár Lászlóra és
másokra. Költeményeivel eleinte régiós irodalmi lapokban jelentkezett. Első nyomtatott verse 1954-ben az Ãrség című
antológiában jelent meg olyan nagyságok társaságában, mint Weöres Sándor, Palkó István, Gazdag Erzsi, Lator László,
Károlyi Amy, Káldi János, Kuntár Lajos, Urbán László és Dívós László. Első kötete 1994-ben jelent meg Egymás
melegében címmel – Hatos Csaba illusztrációival –, melynek múzsája szeretett felesége, aki féltő gonddal óvja még a
széltől is immár 51 éve. Aztán következtek a többiek, a Könnyek a lant húrjain, a Csigabiga kifestőkönyv, az Emberül élni,
a Csigalagzi meseregény, melyet a helyi Soós Nóra – későbbi festőművész – illusztrált, a Számvetés, majd a Korona és
fátyol című dráma, mely a lengyel Szent Kinga életéről szól. Gazdag Erzsi születésének 100. évfordulójára pedig a
Meseboltos. Itthon és külföldön nyolc versét díjazták. Külön kell említeni a fennkölt szövegű Vépi Himnuszt, mely Petró
András megzenésítésével minden nagyobb közösségi rendezvényen felhangzik. Számvetés c. versében így fogalmaz:
„- Elvetett termésem beérett,/ áldom az Urat, hogy öreggé tett!”
És még azt is tudni kell, hogy Nagy János nemcsak rendkívül szerény, melegszívű, mindig segítőkész ember, hanem
mélyen elkötelezett a közösség iránt is. Bozzaiban több éven át volt könyvtáros és a művelődési kör vezetője.
Törvényszerű tehát, hogy Vépen két ciklusban lett tanácstag, hogy elképzelései megvalósításához a gyakorlatban is megpróbáljon feltételeket teremteni. Eredményeit több kitüntetéssel ismerték el.
Ã a település egyik lámpása, melyből az őszinteség, a hűség és az emberek szeretete sugárzik. Életműve Vépen és
Bozzaiban maradandó érték – hangzik az önkormányzat értékelése a Díszpolgári cím odaítélése alkalmával.
Györe Zoltán
Olvasóink nevében is gratulálunk, és jó egészséget kívánunk a város negyedik díszpolgárának.
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Cserkésztábor
Rönökön
Városunk cserkészcsapata idén június 29 és
július 5-e között táborozott az ausztriai
határhoz közeli Rönökön. Táborhelyünk a
turista látványosságnak számító Szent Imre
templom mellett volt. A tábori élet
építkezéssel, sátorállítással kezdődött. A
táborkereszt és a zászlórúd már messziről
hirdette ottlétünket az arra látogatóknak. A
keretmese Petőfi Sándor: János vitéz című
műve volt. A cserkészek a hét nap alatt nemcsak tartalmas élményekkel gazdagodtak,
hanem cserkésztudásukra, kitartásukra is
szükség volt. A túrák során eljutottunk
Nemesmedvesre, Güssingbe, a tábori életet
pedig többek között számháború, méta,
kézműves foglalkozás, ügyességi játékok,
meseerdő színesítette. A tábor végén a kiscserkészeket a próbáztatás után az esti
tábortűznél cserkésztestvéreinkké fogadtuk.
Sokat segített Gyöngyvér és Kati néni,
akik nemcsak főztek ránk, de a lelkünket is
ápolták. Köszönjük mind a vépi, mind a
pecöli szülők támogatását, valamint mindazok segítségét, akik bármilyen módon támogatták táborozásunkat. A tábor során lélekben
gazdagodtunk, megtanultunk jobban odafigyelni a másikra, s érdek nélkül segíteni. Tartalmas élményekkel gazdagodva, feltöltődtünk egy évre, s reméljük, a jövő évi tábor is
Kosár Gábor
legalább ilyen jó lesz.
1300. sz. Brenner János cserkészcsapat
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Foci-fesztivál a Pacsirta réten
Hagyományteremtő szándék, illetve egy családias, jó hangulatú
rendezvény reményében szervezték meg a berkiek búcsú szombatján a Pacsirta kocsma melletti réten a kispályás labdarúgó tornát. A
Búcsú környéki összejöveteleknek itt Vép város berki
településrészén már bizonyos előzményei voltak, hisz tavaly is sikeres Családi napot tartottak, valamint ne felejtsük a sok-sok éven
keresztül lebonyolított búcsú hétfői utcabálokat.
Az összetartás, összetartozás szép jeleként idén hét csapat
vállalta a megmérettetést az amatőr foci-gálán. Vépi település
részek, ba-ráti társaságok neveztek, s 14 órakor Tancsics Gábor
valamint Kaj-csos Imre sípszavára megkezdődött a meccs-sorozat,
melyen a Tipps-Mix Ósok FC csapata diadalmaskodott. Második
helyezett a Deres Akadémia FC, harmadik a Béke utca csapata lett.
Gólkirály Balikó Martin, legjobb mezőny játékos Lődör Tibor
(Öreg), legjobb kapus Kajcsos Attila. A gyermekek részére rendezett 11-es rúgóver-senyt Cseresznyák Adrián nyerte. A kupát
valamint a díjakat Varga Elek sportköri elnök, illetve Török Sándor
önkormányzati képviselő adta át.
A díjátadás után közös vacsora – marhapörkölt, babgulyás – és
zenés, nótás, beszélgetős buli várt a résztvevőkre a Pacsirta kocsmában és a kerthelyiségben. A rendezvényen résztvevők szinte
mindegyike – a szervezők elképzeléseivel megegyezően – a
folytatás , a „jövőre veletek ugyan itt” mellett tették le voksukat.
Köszönet a szervezőknek, elsősorban Mógor Reninek, Kányási
Misinek és minden Berkinek, minden résztvevőnek, támogatónak
akik úgy a munkájukkal, mint anyagiakkal hozzájárulva ezt a napot
a barátság, a vidámság, a szeretet napjává tették, megalapozva a
másnapi búcsúi ünnepet.
Dömötör Gábor
Képünkön a Pacsirta-fesztivál résztvevői.
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Át kell alakítani a focicsapatot
A felkészülést a 2013/14-es bajnokságra július 16-án, kedden
kezdtük. Heti három edzéssel és egy mérkőzéssel vagy két edzéssel
és két mérkőzéssel hangolódtunk a bajnokságra! Az edzések illetve
a mérkőzések látogatottsága a tavalyi évhez képest rendkívül alacsony volt – tavaly rendszerint húsz körül alakult – az idei 12-13
között mozgott. A felkészülési mérkőzéseinken csapatépítésről nem
beszélhetünk, mivel legtöbbször 1 vagy két cserejátékosunk volt,
illetve a keret zömét fiatalok alkották! Ez meg is látszott a
mérkőzések eredményein, illetve a játék minőségét illetően! Ugyan
keretünk sokat nem változott, de az előző év sikeres csapatát így is
át kell alakítani! Takács Csaba, Vermes Olivér játékára egész ősszel
nem számíthatunk térdoperációjuk miatt, valamint Molnár László
munkahelyi elfoglaltsága miatt nem állt eddig rendelkezésünkre.
Németh Botond ausztriai távozása után az ő helyét is pótolni kell!
E négy játékos hiánya érzékenyen fog érinteni bennünket az ősz
folyamán! A felkészülést Szemes Balázs sérülése, illetve Nagy
István munkahelyi elfoglaltság miatt kihagyta. Remélhetőleg
hamarosan csatlakoznak a csapathoz! Igazolni nem igazán tudtunk,
így a fiatalokra vár nagyobb szerep a bajnokság folyamán! E hat
meghatározó játékos nélkül játszottuk összes felkészülési
mérkőzésünket!
Egy biztos: nagyon kemény félév, év vár ránk a szereplést
illetően! A tavalyi helyezés elérése –5. hely– ebben az évben
lehetetlennek tűnik! Két tornán szerepeltünk. Vépen, a Lukács
emléktornán a Tanakajd és a Tápláni KSK legyőzésével, torna
győztesek lettünk! Táplánszentkereszten viszont a negyedik helyen
végeztünk, a Tanakajd és a két Tápláni csapat mögött nyolc
mérkőzést játszottunk, a felkészülés alatt a tornákat is beleértve,
ahol az eredményekkel és a mutatott játékkal nem lehetek elégedett!
Sőt, ilyet ritkán szoktam kijelenteni: kimondottan elégedetlen
vagyok! Távozott: Németh Botond (Ausztria) • Érkezett: Tóth
Attila (Tanakajd)
Eredményeink: Lukács Péter emléktorna 4 csapattal (Vép,
Tanakajd, Vasszécseny, Tápláni KSK) Tanakajd (2x30’) 4-0 Gól:
Czeglédi, Beke, Balikó, Joó, Tápláni KSK (2x30’) 4-0 Gól:
Czeglédi, Beke, Balikó, Nagy
Vép-Király SZE 3-2 Gól:Czeglédi (2), Balikó • Táplánszentkereszt
– torna 4 csapattal (Tápláni KSK, Táplánszentkereszti FC,
Tanakajd, Vép) • Táplánszentkereszti FC (2x45’) 2-4 Gól:
Czeglédi, Horváth Á. • Tanakajd (2x45’ 1-2 Gól: Joó • Illés U-18 –
Vép 7-0 • Vasszécseny – Vép 3-3 Gól:Czeglédi (2), Balikó • Sárvár
MK 0-4
Marton Róbert

HELYETTESÍTÉS
Dr. Tüske Zsuzsanna háziorvos 2013. augusztus 26-2013.
szeptember 27-ig szabadságon lesz. Helyettesíti: Dr.
Morvay Adrienn. Telefon: 06/30/247-0927
Rendelési idő: Hétfő: 8.00-10.00 óráig • Szerda: 8.0010.00 óráig • Péntek: 8.00-10.00 óráig

A Művelődési Ház programjai
Hétfő: 13.00-17.00
15.30-16.30
16.15-17.45
16.30
17.00-18.00

Ügyvédi fogadóóra
Balett
Gitároktatás
Színjátszó próba
KARATE

Kedd: 09.00-10.30
16.30-19.30
16.30-19.00
19.00-20.00

Foltvarró szakkör
Színjátszó próba
Aerobic

Falugazdász fogadóóra

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.

Idősek Klubja szeptemberi program
4-én 14.00
Kézimunkázás – fonal
grafika
10-én 13.30 Séta a lovardába
16-án 14.00 Filmvetítés
19-én 14.00 Kézimunkázás – őszi
asztaldíszek készítése
24-én 14.00 Szalonnasütés
26-án 14.00 Kabarécsütörtök –
Kabos László felvételeiből
Nefelejcs Nyugdíjas Klub programja
Szept 5.
Mária névnap
Szept. 12. Kirándulás
Szept 19. Vendégünk Varga Gyula
Képviselő Úr
Szeptember 26. Teke
Szeptember 25-én szerdán 10.00-kor
" KISMAMA-KLUB"
a Művelődési Házban
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Tűzoltóink segítettek
a pecöli tűz oltásában
2013. július 29-én hétfő este 19.40-kor
érkezett a riasztás, miszerint Pecölben
tarló ég. Rövid időn belül 5 fővel
megkezdtük a vonulást. Kiérkezésünkkor
azt a feladatot kaptuk, hogy a tűz
továbbterjedését akadályozzuk meg, mely
az idén a gépjárműbe beépített gyorsbeavatkozó berendezéssel sikerült is.
Miután itt végeztünk, átirányították egységünket a pulykanevelde melletti részre,
ahol bozótos, tarló égett. (Közben érkezett
még 6 fő önkéntes tűzoltó Vépről, akik
segítették a további munkát). A pulykanevelde oltását, valamint a másik épület
védelmét a hivatásos tűzoltók végezték.
A pápai tűzoltókkal együtt dolgozva, a
pulykanevelde melletti területet sikerült
oltani, utána már csak az izzó részek
megszüntetésén dolgoztunk. A kocsiban
lévő tartályunkat (mely kb. 360 liter víz
szállítására alkalmas) a szombathelyi
tűzoltóautóról tudtuk több alkalommal
feltölteni.
Vép-Bozzai ÖTE, bsz

Kék fény hírek
Elszaporodtak a terménylopások
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy városunkban elszaporodtak a
kiskertekben történt terménylopások. Megkérünk mindenkit, aki
ilyet tapasztal, azt azonnal jelezze a rendőrségnek. Az új
szabálysértési törvény alapján a terménylopás elzárással sújtható
szabálysértés, elfogás esetén a jól megérdemelt helyre kerülhetnek
az ilyen személyek.
Szeptemberben megkezdődik az iskolai tanítás. Megkérünk
minden szülőt, hogy gyermekét, aki gyalogosan, vagy kerékpárral
közelíti meg az oktatási intézményt, világosítsa fel a közlekedési
szabályokról, valamint a kerékpár biztonságos tárolásáról.
Júliusban a Vépi Körzeti Megbízottak működési területén egy fő elfogásra került egyedi azonosítójel meghamisítása miatt. Ellene
büntető feljelentés készült. Egy fő a Szombathelyi Rendőrkapitányságra lett előállítva, mivel a jogszerű rendőri intézkedésnek
ellenszegült. Ellene szabálysértési feljelentés készült. Egy fő a
Szombathelyi Rendőrkapitányságra lett elővezetve, mivel a részére
kiszabott börtönbüntetést nem kezdte meg. A júliusi hónapban
három fő ellen indult szabálysértési eljárás, akik műszaki, illetve
jogosítvány nélkül vezették gépjárművüket és éjszaka világítás
nélkül közlekedett kerékpárjával. Egy fő, aki a súlykorlátozó táblát
figyelmen kívül hagyta, 10 000 Ft-ra lett bírságolva.
Vép KMB.

Egyházközségünk programjai
Szeptember 6-án lesz a hónap első pénteke. Engeszteljük Jézus Szentséges Szívét szentgyónásunkkal és szentáldozásunkkal! Szeptember 8-án, vasárnap Kisboldogasszony ünnepe, a Boldogságos Szűzanya születésnapja
lesz. Készítsünk, méltó ajándékot szívünkben mennyei Édesanyánknak! Szeptember 8-án, 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, pénteken 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
ünnepélyes körmenettel hordozzuk körül Mária Szeplőtelen Szívének kegyszobrát. A körmenetre gyertyát, vagy
mé-csest is hozzunk magunkkal! Minél többen halljuk meg Mária kérését és vegyünk részt ezeken az engesztelő
ájtatosságokon! Szeptember 29-én, 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

Felhívás Felhívjuk az ingatlantulajdonosok, földhasználók figyelmét, hogy a parlagfű és egyéb
gyomnövények elleni védekezési kötelezettségüknek önként tegyenek eleget a szankciók elkerülése,
valamint az allergiás embertársaink életének megkönnyítése érdekében.
Vépi Közös Önkormányzati Hivatal
0 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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Erdélyi utazás
Vépiek egy csoportja megkeresett, hogy szervezzek egy csoportos utat Erdélybe. Már tavaly elkezdődött a szervezés, de
sajnos nem jött össze a szükséges létszám, de szerencsére az idén elindulhatott a lelkes csoport.
Az éjszakai hazai szakaszt, reggel Aradon az emlékműnél szakítottuk meg, fejet hajtva a vértanúk előtt, majd indultunk
tovább Vajdahunyadra, a vár bevételére. Székelyföldre érve Brassó, Törcsvár („Drakula kastély”) után Maksán a
háromszékiek emlékművét néztük meg a Pincetetőn, ahol idén is megrendezték a Székely vágtát. A késő délutánra
Csernátonban a falumúzeum igazgatójának, Haszmann Pali bácsinak majd egy órás előadása tette fel a koronát, csalt mindannyiunk szemébe meghatott könnyeket. Ezen a vidéken még megtekintettük Kovászna (pokolsár, borvíz források),
Csomakőrös (Kőrösi Csoma Sándor), Zágon (Mikes Kelemen), Sepsiszentgyörgy (Székelymúzeum) nevezetességeit, majd
túrát tettünk a Bálványosra és a Torjai büdös barlangba.
fotó: Vajkovics János

Másnap elhagyva Háromszéket, a Nyergestetőn elhelyeztük a Vépről vitt kopjafát, melyet ezúton is megköszönök Bene
Tibornak (kopjafa mellett első sorban), aki a Deák utcában lakik. Gyönyörűen beilleszkedik a domb számtalan hasonló
remekműve közé. Folytatva utunkat előbb Madefalva székely vértanúk emlékművénél, majd Csíksomlyón a kegytemplomnál álltunk meg. Innen eljutottunk a kirándulás legtávolabbi pontjához, a Békás szorosba. Visszafelé a Gyilkos-tó turista centruma volt pihenőhelyünk.
Minden erdélyi csoport „kötelező” programjának része Korond (fazekasok, vásár), Parajd (sóbánya) és Szováta a sós
Medve-tóval, ahol megmártózni is sikerült. Farkaslakán Tamási Áron sírja is megért pár tisztelgő percet. Ezeket az éjszakákat Zetelakán családoknál töltöttük, hihetetlen vendégszeretetben volt részünk.
Visszaútban megálltunk Fehéregyházán a Petőfi-múzeumban, Kolozsvár belvárosában (Mátyás-szobor, Mátyás király
szülőháza, Szent Mihály-templom). A buszhoz visszaérve érzékeny búcsút vettünk kiváló idegenvezetőnktől, a
székelyudvarhelyi tanár Nagy Endrétől, és az este már Tasnádon ért bennünket. A másnapi városnap délelőttjén koszorút
helyeztünk el Ady szülőházánál, és megnéztük a gyönyörűen felújított Károlyi-kastélyt Nagykárolyban. Délután bekapcsolódtunk a városnap programjaiba. Este negyed nyolckor lépett a színpadra Pogácsás Zsuzsanna. Énekével hatalmas sikert aratott, kétszer visszatapsolták, és csak azért nem többször, mert a program többi része nagyon megcsúszott volna.
Megint jó volt vépinek lenni, többen megkönnyezték Zsuzska előadását. (Másnap, mikor a román határőr a buszunkhoz
ért, és megtudta, hogy vépiek vagyunk, azt mondta tört magyarsággal „Zsuzsa- jó hang”, majd anélkül, hogy a buszra
feljött volna, jó utat kívánt) Városnapi vígasságunknak a busz kötelező kiállása szabott határt. Felsorolásuk sok helyet
venne igénybe, így öszzefoglalva köszönöm meg a tasnádi polgármesternek és az egész stábnak a rendkívül szívélyes
fogadtatást. Utolsó nap reggelén megkoszorúztuk Sződemeteren Kölcsey szobrát, majd elindultunk kirándulásunk utolsó
hosszú szakaszára: HAZA. És hogy meg is érkeztünk, köszönjük Marics Tibor és Kiss Tamás körmendi sofőröknek. KoPé-
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B OZZAI
A klímaváltozás hatása
az egészségre
A klíma egy hoszszabb időtartam időjárásainak komplex rendszere. A globális éghajlatváltozás realitás,
melynek előidézője az
ember.
Közismert, hogy a mai
viselkedésünk elszenvedői az utánunk
jövő nemzedékek. Hazánkban a felmelegedés a földi átlagnál gyorsabban nő, különösen nyáron és ősszel. Orvosmeteorológiai megállapításokból és saját tapasztalatainkból is tudjuk, hogy az időjárás, a
hőmérséklet, az UV sugárzás, a légnyomás
változása, a frontok kialakulása, a szélviszonyok, a légszennyező anyagok és a pollenek terjedési útvonala hatással van az
egészségre. A hőmérsékletváltozás izomfájdalmat okoz, csökkentheti a szellemi
teljesítőképességet, a koncentráló képességet. A nedves meleg levegő fejfájást, migrént és depressziót idézhet elő, továbbá növeli a szívroham, illetve a trombózis bekövetkeztének esélyeit. Hideg időben izületi
gyulladások és reumás panaszok jelentkezhetnek. A frontérzékenység egyénfüggő. Az UV sugárzás nemcsak leégést eredményez, hanem rosszindulatú rákos elváltozáshoz vezet, és kevésbé köztudott, de a
szemlencse különböző megbetegedését is
előidézheti. Az utóbbi időben megnőtt a
rovarok által terjesztett betegségek előfordulása és a rejtett vírusfertőzések is könynyebben aktiválódnak (pl. herpesz). A
hatások egy része előnyös is lehet, segít az
angolkór kialakulásának megelőzésében.
Az enyhébb telek miatt kevesebb a halálozás, de ugyanakkor ez megkönnyíti a
rágcsálók áttelelését és fertőzés kialakulását. Egészségünk érdekében óvjuk
az éghajlatot, és a mindennapok során
védekezzünk annak káros hatásaival szemTakácsné Dankovics Brigitta
ben!

K

VÉPI
RÓNIKA

Bozzai: 20 milliós pályázati
nyereség
Nagy öröm érte a 327 lelkes Bozzait: 19 millió 650 ezer forintot
nyertek a Belügyminisztérium pályázatán a sportolás körülményeinek javítására. A dolog persze komplexebb ennél, ugyanis a
pályázati forrással megfelelő körülményeket tudnak teremteni a
falház felújítására is, mely az önkormányzatnak is helyt ad.
Kéry Szabolcs polgármester elmondta: örül, hogy olyan jó
pályázatot írtak az önkormányzat dolgozói, melynek eredményeként nemcsak jelentősen bővülnek a teremsportok lehetőségei a
faluházban, hanem szigetelik az épületet, modern nyílászárokat
építenek be, és korszerűsítik a fűtést is. Ezzel Bozzaiban nemcsak
a közösségi közérzet javul, hanem olcsóbb lesz az épület
működtetése is. A felújítás előkészületei megkezdődtek.

Bozzai Falunap
Az idei évben Péter Pál napján került megrendezésre a Falunap,
amelyre változatos műsorokkal várt minden kedves érdeklődőt
Bozzai Község Önkormányzata. A mesés gyerekprogrammal és a
11-es rúgó versennyel kezdődő rendezvényt a Tápláni Fúvos
Zenekar fülbemászó dallamai és a szentpéterfai Garadisce
Horváth Kulturális Egyesület néptánca is tovább színesítette.
A bozzai Gólyahír csoport óvodásai énekeikkel, körjátékaikkal

minden nézőt elbűvöltek. A falu 5-12 éves gyerekeiből álló Karate
csoport itt mutatta be első ízben milyen mozdulatsorokat sajátítottak el az elmúlt háromnegyed évben. A Tanakajdi asszonykórus
ének és tánc produkciója, a Just for fun line dance együttes countrytánca még az asztal alatti lábakat is megmozgatta. Kéry Szabolcs
köszöntő szavaival vadpörkölt vacsorára invitálta a jelenlévőket. A
tombolasorsolást a sok tombolatárgy mellett, Szabó György által
felajánlott élő malac elnyerése tette még izgalmasabbá. Tóth
Vásárhelyi Ilona dalaival, a Jade csoport hastáncával varázsolta el
a közönséget. A műsorok alatt ugrálóvár és a Vép-Bozzai
Közegészségügyi felügyelő Önkéntesek tűzoltóautói várták a gyerekeket. A sztárvendég
Capuccino együttes és a Helló zenekar remek hangulatot biztosított
a falunap alkalmából tartott Bálhoz. Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek, hogy felajánlásaikkal
támogatták a Falunapot. A rendezvény sikeres lebonyolításáért pedig külön köszönet illeti Bozzai Község
Képviselő Testületét és a Bozzaiak Bozzaiért Egyesületet.
Süléné Bánfalvi Eszter
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Nyári táborban lenni jó

Brumi lett a ki tudja hányadik neve a játszótér kedvelt medve-szobrának. Ezt mesélték azok az 5-12 éves gyerekek, akik két turnusban
július 29-től augusztus 9-ig táboroztak a művelődési házban, hogy az
épület kellemes klímájában jó ellátás mellett, és értő felügyelet alatt
legyenek addig, amíg szüleik dolgoznak.
Gyöngyfűzés, textiljáték készítés, papírhajtogatás, társas- és mozgásos játék minden mennyiségben, ez volt a program. – Én hat kutyát,
vagyis ujjbábot készítettem, mondta nevetve Nagy Ivett. A többiek,
például Nagy Marcell, Eredics Izabell és Milán, Takács Andrea azonban a teremfocira, pókfocira esküdtek. Takács Eszter és Szijjártó
Dorka pedig a játszótéren csúszdázni szeretett a legjobban.
Az ebédet az óvodában főzték: olyan volt, mint otthon. Vagyis
kinek-kinek mi volt a fogára való, a töltött csirke netán a székelykáposzta. Olyan volt az egész, mint egy családi napközi, ahol Iszakné
Koszorús Judit művelődésiház-igazgató mellett Völgyi Eszter, Palotás
Péter és Forstóber Nilla voltak a dadák, tanítók, játszópajtások.
Türelemmel, szeretettel bántak a kicsikkel, akik szót is fogadtak nekik.
Egyébként a programszervezés nagy részét Eszti vállalta magára.
Ã jövőre végez az egyetem tanítói szakán, de már most profiként
irányítgatja a kicsiket. Megtudtuk azt is, hogy a „tavalyi Nilla néni”
messziről jött haza, ugyanis a győri Széchenyi Egyetem hallgatójaként
fél évet töltött a spanyolországi Valenciában, ahol angolul hallgatta a
gazdálkodás-menedzsment szemesztert. – Örök élmény lesz számomra, mondta a februárban diplomázó hölgy. (Ilyen élményeket is kívánunk minden gyereknek.) Képünkön a fáradt pókfocizók
gyz

2013-ban a következő szelektív hulladékgyűjtő nap
szeptember 3. (kedd), majd minden hónap
első keddi napja!

Polgármesteri napló
2013. július
20. Kenézi falunap. 2013.
július 25. A
2014-20-as vidékfejlesztési
programról fórum a megyeházán. 2013.
július 27. Pecöl falunap.
Koszorúzás az
Erdődy-emléktáblánál.
2013. augusztus 12. Kopjafát helyeztünk el az erdélyi Nyergestetőn. 2013.
augusztus 15. Koszorút helyeztünk el
Ady Endre szülőházánál. - Testvérvárosunk Tasnád városnapi rendezvényei. 2013. augusztus 16. Koszorút helyeztünk el Kölcsey szobránál szülőfalujában Sződemeteren.
2013. augusztus 17. Jánosháza városavató. 2013. augusztus 18. Badacsony-tördemic: Szürkebarát és szürkemarha fesztivál. Csapatunk a 3.
helyezést érte el a főzőversenyen több
mint negyven induló közül. 2013.
augusztus 20. Tábori mise városi
ünnepély - Kegyeleti emlékpark és
parkoló felújítás avatása. -polgármester-

Anyakönyvi hírek
Születés: Cser Balázs és Málovics
Noémi leánya: Lotti • Czetter Tibor
és Pintér Renáta leánya: Aliz •
Tancsics Róbert és Murányi
Erzsébet fia: Dávid
Haláleset: Bátorfi Antalné (Mersich Ágnes 1916.) Kassai u. 25. •
Bezdi Vince (1944.) Kossuth u. 29.
• Ivanics Lajos (1922.) Szent I. u.
36-38. • Kádár Istvánné (Buti Gizella 1928.) Toldi u. 5. • Kolompár
Sándor (1948.) Petőfi u. 80. • Novák András (1955.) Táncsics u. 2. •
Rudolics Gábor Lajos (1946.)
Szent I. u. 10.

Köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik az augusztus 20-i balesetemnél segítséget nyújtottak.
Külön szeretném megköszönni Takácsné Andinak, aki végig segítségemre volt. Köszönettel: Kiss Endréné
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Kezdődik az iskola

A Hatos Ferenc Általános Iskola tanévnyitó
ünnepélyét augusztus 31-én kilenc órakor
tartják. Gyülekező az iskola udvarán 8.45-kor
ünnepi ruhában. Első tanítási nap: szeptember 2.
Az osztályok hétfői órarendje elérhető az iskola
honlapján: www.hatosiskola.hu
Szeretettel várjuk régi és új tanítványainkat!
Nagyné Tancsics Ildikó igazgató

szeptember 4-én

17.00 órakor
VÉPEN
a Művelődési Házban.

*
A DASzK kollégiumába a tanulók szeptember elsején érkeznek. Ezt követően másnap reggel fél
nyolckor tartjuk a tanévnyitót.
Hollósi Éva igazgató

Napelemes energiatermelésre támogatás
Vép Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az
Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív
Program támogatási rendszeréhez, a KEOP-20124/10.0/A Helyi hő, és villamosenergia-igény
kielégítése megújuló energiaforrásokkal című konstrukcióhoz, „Napelemes rendszer telepítése Vép
Önkormányzat részére”címmel. A pályázatot a
Környezet és Energia Operatív Program Irányító
Hatóság vezetője 29.736.554 forint összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A beruházás teljes költsége
35.098.482 forint. A létesítés helyszínei a Vépi Közös
Önkormányzati Hivatal épülete, a Vépi Művelődési
Ház és Könyvtár épülete, és a Hatos Ferenc Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épülete. A projekt célja a vételezett villamos-energia nagymértékű
kiváltása, így az intézmények működési költségeinek
csökkentése. A pályázat benyújtásához szükséges
feltételes közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a
Goodwill Energy Kft. A megkötött vállalkozási
szerződés szerint az építési munkaterület tervezett
átadása 2013. szeptember 1. A kivitelezés befejezési
határideje 2014. június 30.
-Vépi Közös Önkormányzati Hivatal-

Új számítógépek a könyvtárban
A Vépi Művelődési Ház és Könyvtár a gencsapáti
Művelődési Ház és Községi –Iskolai Könyvtárral közösen
nyolc millió forintot nyert a TIOP 1.2.3-11/1 pályázatra
beadott „A vépi és gencsapáti könyvtár IKT technológiai
fejlesztése, képzési szerepük erősítése, online szolgáltatások
kialakítása, kapcsolódásuk kiépítése a Vas Megyei
Könyvtári Portálhoz” című projektjével. Az összeget a
könyvtári informatikai rendszer kiépítésére és az elavult
géppark felújítására fordítják, melynek következtében öt
darab új számítógép áll a könyvtárhasználók rendelkezésére.
A könyvtárba beiratkozott látogatók heti egy órát ingyenesen
használhatják kedden és pénteken 14 és 17 óra között. kj
Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot hirdet a tulajdonában lévő termőföldnek
nem minősülő ingatlanok haszonbérletére. Részletek a
www.vep.hu oldalon. Az önkormányzat tulajdonában
lévő termőföldnek minősülő ingatlanok haszonbérletére vonatkozó ajánlati felhívás megtekinthető a hirdetmények.magyarorszag.hu oldalon, illetve a Vépi
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.

A Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda pályázatot hirdet óvodatitkár és pedagógiai asszisztens munkakörök
betöltésére. Részletek a www.vep.hu és a kozigallas.gov.hu oldalakon.

