
Jövőépítő iskola példaképekkel  
Ha a pedagógus jövőhalász, – mint azt Nagy János költő-tanár megfogalmazta –, akkor az iskola jövőépítő. S ebben a
hatalmas munkában példaképekre van szükség, mondta Nagyné Tancsics Ildikó igazgató a Hatos Ferenc Általános Iskola
és AMI tanévnyitó ünnepségén
augusztus 30-án, melyen jelen volt
Kovács Péter polgármester.

És vannak példaképek, akik ebben
az iskolában tanultak írni, olvasni,
számolni. Akik neves szakemberek
lettek, s akikre nemcsak büszkén gon-
dolhatunk, hanem példaképnek állít-
hatjuk mindenki elé. – Mert a példa a
leghatékonyabb tanítók egyike, noha
szótlanul tanít, mondta az igazgatónő. 

VÉPI
KRÓNIKA

XIV. ÉVFOLYAM  9. SZÁM  2013. SZEPTEMBER

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA

Nem volt fennakadás 
a gazdálkodásban

– Nem történt fennakadás az első félévi gazdálkodásban.
A feladatok ellátásához szükséges források időben ren-
delkezésre álltak úgy Vép, mint Bozzai tekintetében, álla-
pították meg a két település önkormányzati képviselőinek
együttes ülésén szeptember 16-án. 

A napirenden szerepelt többek közt a Vadvirág
Művészeti Óvoda, a Hatos Ferenc Általános Iskola és
AMI, valamint a Tudás Fája Közalapítvány munkájáról
szóló beszámolók megvitatása is. A két nevelési intéz-
mény éves tevékenységéről vetítettképes prezentáción
győződhettek meg a képviselők. Kovács Péter vépi
városvezető az óvodával kapcsolatban kiemelte: már
ezernél több felnőtt él a városban, akik ebben az intéz-
ményben kezdték közösségi életüket, melyre mind-
annyian büszkén gondolhatnak vissza. Mindent megtet-
tünk, s eztán is megteszünk a további fejlesztésért, mond-
ta. Kéry Szabolcs, Bozzai polgármestere úgy vélekedett,
hogy településük szerves részeként tekint az anyaóvodá-
ra. Szijj Vilmos alpolgármester udvarrendezési felvetésére
válaszolva kiderült: az udvaron madárcsalogató és fé-
szekhinta is készül. A Hatos iskola Igazgatója, Nagyné
Tancsics Ildikó köszönetét fejezte ki az önkormányzatnak
azért a támogatásért, melyet az állami fenntartóváltás,
illetve az önkormányzati működtetés kettőssége kapcsán
kaptak. Így lehetett csak a megszokott színvonalat zök-
kenőmentesen biztosítani, mondta. Kovács Péter
polgármester szerint az első féléves próbaidő után ma
már jobban látja és teszi mindenki a feladatát. Eszerint a
város továbbra is tudja biztosítani a neveléshez szükséges
feltételeket. 

A város költségvetéséről a polgármester elmondta: a
félévet 50 százalékos kiadás-bevétel teljesítéssel zárták,
ami jó teljesítmény.

2. Általános Iskola program  •  4.Életút  • 5. Eboltás  •  7. Sport  •  8. Vállalkozás • 10. Óvoda

Kerékpárútért demonstráltak 
Az Európai Mobilitás Héthez kap-
csolódva félszáz vépi kerékpáros
demonstrált szeptember 21-én a
szombathelyi Fő téren azért, hogy a
kisvárost kerékpárúttal is kössék
össze Szombathellyel. A 6-7
kilométeres főúton évente több,
néha sajnos tragikus baleset is
történik, évtizedek óta. A
kezdeményezést – melyet a
megyeszékhellyel együtt lehet
megvalósítani - támogatja Kovács
Ferenc megyei közgyűlési elnök,
útügyi miniszteri biztos.

Kovács Péter polgármester el-mondta: a kerékpárút régtől
szerepel város szabályozási terveiben, s azt mindig javasolták
bevenni a megyei fejlesztési tervbe is.

– A jelenlevő kerékpárosok megerősítették a városvezetést
abban, hogy jó úton járunk. Vagyis harcolni kell azért, hogy
mielőbb megépüljön a kerékpárút, mert a közúti közlekedés
annyira sűrűsödött, hogy súlyos-, sőt halálos balesetek is
történtek ezen a szakaszon. Az építés forrását pályázati
pénzből képzeljük el, mondta a városvezető. folyt. a 2. old. folyt. a 2. old.

folyt. a 2.old

Képünkön az
első sorokban
a példaképek.
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Kerékpárútért demonstráltak 
Az elképzeléshez csatlakozott Kovács Ferenc megyei közgyılési elnök, útügyi
miniszterei biztos is, aki a Krónikának azt mondta: támogatja a kezdeményezést.
Ã is rendkívül veszélyesnek tartja, hogy a kerékpárral dolgozni járóknak a
megyében sok helyen nincs közlekedési védelmük. Azt javasolja a vépieknek,
hogy mielőbb indítsák el a szükséges hatástanulmányi, tervezési, és engedé-

lyezési eljárásokat, mert a megvalósítás hosszú időt
vesz igénybe. A forrásokra pedig a január 1-jén
induló új uniós költségvetési ciklusban új pályázati
lehetőségek nyílnak, tette hozzá. Kovács Péter
szerint a város készen áll arra, hogy belátható időn
belül az előkészítő fázist felgyorsítsa. A kerekezők
által aláírt egy-egy „Vép-Szombathely kerékpár-
útért” felirattal ellátott láthatósági mellényt kísérő-
levéllel együtt a megyei és a városi vezetőnek is
postáznak.

Érdekesség, hogy demonstrálók közt volt egy gyalogos is,
Dr. Németh Ákos (képünkön) aki másfél óra alatt ért Vépről a
megyeszékhelyre. A főgyógyszerész azt is felvetette, hogy az FSL telep-
helye elött még járda, sőt közvilágítás sincs. Ez kritikussá teszi azoknak
a munkába-, és haza járását, akik késő este gyalog közlekednek.      

Megjegyezte: Vépen évtizede, már az ő képviselősége idején is szere-
peltették a kerékpárút tervét, és a tervekben biztosították a helyet a leen-        

dő létesítménynek.

AKTUÁLIS VÉPIKRÓNIKA

Közgyűlésről
Az energetikai pályázatot befogadták, de még nem volt eredményhírdetés.
Fájlalta, hogy bár tavasszal az utcák kátyúit kijavították, a javítások mellett
mára újabb felületi problémák jelentek meg, melyekre újabb források kellenek.
Azt is közölte, hogy a Deák-és Tancsics utcák felújításához a terveket beadták,
az engedélyezési eljárás folyamatban van.

A Tudás Fája Közalapítvány munkáját kiemelkedőnek értékelte a testület.
Kovács Péter javasolta, hogy terjesszék ki a tehetséges gyerekek támogatási
körét az általános iskola elvégzést követő időszakra is olyan speciális esetek-
ben, amikor a tehetség támogatására nincs más megoldás. Ezt megfontoljuk,
közölte Molnár Krisztina alapítványi elnök. Az adóigazgatási ügyek tár-
gyalásánál most is kiderült: nem javult az adózási morál, aminek hátterében a
lakosság anyagi tartalékainak kimerülése is lehet. A polgármester felhívta a
figyelmet arra, hogy az önkormányzat csak abban az esetben tudja megoldani
a város működtetését, ha ahhoz az adóbevételek rendelkezésre állnak.

Gyz

folytatás az 1. oldalról

foly. az 1. oldalról
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Jövőépítő iskola
És most ezen a tanév-

nyitón közülük 11- en – például jogász,
orvos, mérnök, egy  újságíró Bécsből, és
mások – kézen fogva vezették az elsős, még
megszeppent kicsiket a tudás meg-
szerzésének első lépcsőjéhez. És itt kez-
dődik a jövőépítés, ugyanis a példakép
személyisége, tudása és viselkedése köve-
tendő minta lehet a tanulók számára nemc-
sak most, (amikor még nem is nagyon
értik), hanem a későbbi évek során is. Ez a
tanév tehát értékteremtéssel kezdődött. A
kicsik fogadásának jó ötletéből is példa lett,
mely az „iskola polgárává fogadom” kéz-
fogásával bizonyára emlékezetes marad
mind a 34 gyerek és szülő számára
egyaránt. Györe Zoltán 

A Hatos Ferenc Általános Iskola
és AMI  programjai

Október 1. Programok a Zenei Világnap alka-
lmából • Október 4. 13:00: Aradi vértanúk
emléknapja - megemlékezés a kopjafánál •
Október 7-8. Papírgyıjtés    7-én: 16:30 Pecöl
• 17:00 Kenéz • 17:30 Bozzai 8-án: 14:00 -
17:30 Vép • Október 10. 8:00 - 12:00 Nyílt
tanítási nap  • Október 22. 11:00 Október 23-i
megemlékezés a VM DASZK nagytermében •
Október 28-31. Ãszi szünet - első tanítási nap
november 4. hétfő
Igazgatói fogadóóra: hétfőként 10:00 -
11:00   • Igazgatóhelyettesi fogadóóra:
hétfőként 9:00 - 11:00

Nagyné Tancsics Ildikó igazgató

folytatás az 1. oldalról

A demonstráció legfiatalabb résztvevője Imre Fanni
(képünkön) volt. Reméljük, hogy ő majd
sokszor végiggurulhat a kész kerékpár-
úton.
Köszönet a profi forgalomirányításért,
Kajcsos Zsolt főtörzsőrmesternek és
Gombkötő Ádám törzsőrmesternek akik
közreműködtek, hogy balesetmentesen       
eljutottunk a szombathelyi Fő térre és
vissza Vép városába.    gyz
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Jáde Hastánc Klub: mindenki öröme
Valószínűleg az Ezeregy éjszaka meséje jut eszébe minden-
kinek, főleg a férfiaknak, ha olyan művészettel találkoznak,
mint a hastánc. Mert ez a keleti, ezeréves egyiptomi, máig is
családi tánc nemcsak izgató, nemcsak a női szépséget, a har-
móniát, a ritmust, a fülbemászó zenét szeretteti meg, hanem
közösségalakító hatása is van. És ez a szerencsénk, mert
Vépen már 2008 óta csodálhatjuk a Jáde Hastánc Klub tag-
jainak mozgását, ritmusát sok-sok rendezvényen. – A klub
alapjait – melynek Jáde neve ékkőt, ékszert jelent - 2004-ben
teremtettem meg gondolatban az akkori Savaria karneváli
látvány után. Néhány nap múlva be is iratkoztam a neves

Priol Hedvig improvizatív önismereti és testtudatos hastáncóráira, mondja Cser
Noémi, aki két évig Szombathelyen az MMIK-ban tartott órákat Kovács Ágival
együtt. Majd azt követően Vépen vezeti a csütörtökönkénti próbákat és a
fellépéseket a művelődési házban.

A kezdeti 25 fős csapat sokat változott, de ma is hat, 16-40 éves korú aktív tagja
van e mozgás kultúrának, mely a has, a csípő, a mell- és karok ringatásával, ritmikus
lökésekkel a nőiességet hangsúlyozza. A hölgyek a komolyzenéből alakult speciális
dallamok által keltett hullámzó mozdulatokkal ejtik ámulatba a nézőt. De azt is tudni
kell, hogy ez a tánc egészségügyi tánc is, ugyanis szakértők szerint előkészíti a
várandósságot, segíti a szülést, vagyis az új élet létrejöttét. Sőt, hatása alakformáló,
regeneráló, tartásjavító, betegségmegelőző és alakformáló. Jótékony hatással van a
lélekre is. Harmóniát teremt, közérzetjavító, a kreativitás, az önkifejezés egyik
eszköze. Ezért is kedvelik oly sokan a hastáncot. A vépiek tánctudását nemcsak Vas
megyében,  hanem az egész Dunántúlon is méltányolják, ugyanis sok meghívásuk
van. Gyűrű Zsuzsa és Habda Viktória különböző megmérettetéseken országos első

helyezéseket, különdíjat érdemelt ki. Bár kezdetben nem tervezték a fellépéseket, de
ki kellett próbálni magukat a színpadon. S mindezt önként, fizetés vagy juttatás
nélkül is teszik, a maguk és mások örömére. Belépődíjat is csak azért szednek egy-
egy rendezvényen, hogy például költségeiket, a ruhaanyagok vásárlását, a varratást
ebből finanszírozzák, tudjuk meg Noémitől.

– Nem féltékenyek az élettársak, férjek, barátok, amikor több százan látják a
sejtelmes táncot áttetsző ruhákban, fátylakkal, kalappal vagy legyezővel, melyek
megigézik a kíváncsi férfiszemeket? – Szerencsére nem, hiszen a mi párjainknak
éppúgy tetszik a mi kultúrált elfoglaltságunk, mint más nézőknek, ezért is támogat-
nak maximális bizalommal bennünket, érvel a klubvezető. Cser Noémi és állandó
fellépő partnerei azonban gondolnak az utánpótlás nevelésre is: ezért szeptember 27-
én pénteken várják a minden izmot átmozgató hastánc órára kíváncsi, 6 évnél
idősebb hölgyeket a Művelődési Házba. Hogy ők is kikapcsolódhassanak és velük
is gazdagodjon a vépi Jáde Hastánc Klub. (Érdeklődés: Tel: 30/439-2502 )

Györe Zoltán 

KÖZÉLETKRÓNIKA
VÉPI
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Szépkorú 
köszöntése

90 éves lett Józsa Lászlóné, akinek
születésnapjáról díszes oklevéllel
emlékezett meg Orbán Viktor mi-
niszterelnök. A kormányfő üzenetét –
életének méltatását és jókívánságait –
családtagjai körében augusztus 23-án
adta át Kovács Péter polgármester az
önkormányzat kis ajándékával és szép
virágcsokrával együtt. Margit néni
második férje halálát követően Buda-
pestről költözve 17 éve él Vépen Mag-
dolna húgánál. A rendkívül vitális
hölgy elmondta: 50 évig dolgozott fő-
nővérként szinte minden pesti kórház-
ban. Nagyon szerette munkáját. Olyan
betegei is voltak, mint Kodály Zoltán,
Heltai Jenő és Székely Mihály. Koráb-
ban szeretett utazni, de ma már szem-
betegsége ellenére csak tévét néz, rejt-
vényt fejt. Emlékei közt két férje sze-
relmét őrzi azon kívül, hogy mélyen
megrázta a II. világháború és az ’56-os
véres időszak. 
További jó egészséget kívánunk!     gyz

Anyakönyvi hírek

Születés: Varga Tibor és Hentsey
Bianka fia :  Olivér • Kispál Sándor és
Feri Tünde Noémi fia :  Dániel • Varga
Norbert és Tancsics Gabriella fia :
Ádám

Házasság:Virágh Enikő és Szabó
Tibor

Haláleset: Káldi Marianna (1926.)
Táncsics u. 18.  • Kiss Sándor (1927.)
Szent I. u. 36-38. • Török Lajos
Imréné (sz. Németh Mária 1963.)
Dózsa u. 16. • Vincze Zoltán János
(l938.) Kossuth u. 53.
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Újrakezdések, megérzések, alkotások
Az emberi életút ívei: hol erre, hol amarra, minden ösvénynek tűnik, aztán útközben derül ki, hogy talán nem is az… Valahol,
ahol a Háromszéki- és Csíki-medence találkozik, pontosabban a Nyergestetőn  – a tengernyi emlékjel között –  áll egy vépi
kopjafa.  Bene Tibor faragta akácból, és maga vitte oda augusztusban egy kedélyes vépi kirándulócsoporttal: Az általunk felál-
lított emlékoszlop üzenet, ami a rajta lévő szimbólumokból mint
szavakból áll össze egy mondattá. Ezt a felállítás közben a kirándulás
résztvevőinek is elmondtam. Lényege: „A világ közepén elhelyezkedő
Vép közössége nevében ajánljuk az örök világosságba mindazon
székely katonák lelkét, akik itt nyugszanak.”  Nyergestetőn 1849
augusztusában mintegy 120 honvéd halt hősi halált, élükön Tuzson
János alezredessel – eleveníti fel Tibor a példaértékű történelmi
eseményt. Ezt nevezték később a "magyar Thermopülének". Az ő
hősiességük előtt tisztelegve alakult ki a kopjafa állítás szokása, mi is
ennek szellemében cselekedtünk így. Egy kopjafa, amely üzenetet hor-
doz. Egy közösségét. Mindegy honnan kanyarog erre az út, hol él az
ember, hol hagy jelet a világban: a legfontosabb otthonra találni,
beilleszkedni oda, ahová nem is olyan nehéz... 

2007-ben, amikor keresik feleségével, Ágotával és két fiukkal, hogy
hol telepedjen le a család, Vépen találják meg a Házat, amelyet – kic-
somagoltunk, aztán meg vissza – nevet Tibor. A Deák Ferenc utca neves házába érkeznek, a Vadvári-házba, amely régi-híres
asztalos generáció portája volt hajdanán. Azt, hogy ismételten fészekrakásba kezdtek, a kényszer szülte, de abban, hogy éppen
itt, Vépen, abban a szerencséjüknek is szerepe lehetett. Kollégák, barátok segítenek a ház felújításában. Ekkor alakul ki szoros
kötelék a szomszédokkal, Németh Miklósékkal – érzik már akkor, hogy otthonra lelnek itt, jó helyre kerültek. – Mindig is hall-
gattunk a megérzéseinkre – mosolyog Ágota.  

Bene Tibor útja egy Árpád-kori kis faluban, a borsodi Girincsen indul, 1964-ben. Tiszaújvárosban tanul vegyi anyag gyártó-
nak egy vegyipari szakközépiskolában. De pályája más ívet jár be: a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola vegyivédelmi sza-
kán végez 1986-ban. Radiokémiai mérnöki diplomát szerez, ezzel együtt hadnagyi rangot kap. Kiskőrösön teljesít szolgálatot,
szakasz- majd századparancsnoki beosztásokban 1989 végéig, majd leszerel. Öccséhez költözik Szombathelyre, a Falco kísér-
leti üzemében dolgozik… Az üzem tönkremegy, munkanélküli lesz. Vargabetű következik megint, hazaköltözöm a szüleimhez.
Majd egy barátommal Olaszországban alkalmi mezőgazdasági munkákat vállalunk. És ott esünk szerelembe a feleségemmel.
1992. június 26-án együtt megyünk ki dolgozni, egy év múlva ugyanezen a napon házasodunk össze. Borsodban nincs
munkalehetőség egyikük számára sem, ezért visszatérnek Vas megyébe. 

1993-ban határőr lesz Szombathelyen, házasságkötésük után Kőszegen kapnak lakást. Ott születnek gyermekeik. 2000-ben
Vassurányba költöznek – felújítottunk egy lepukkant családi házat. Jól éreztük magukat, de a közlekedés nehézkes volt, 2005-
ben eladtuk a házat, és nagy szívfájdalommal költöztünk Zanatra. Ott egy új sorházi lakást vásárolnak, de olyan emberekkel
kötnek üzletet, akik a jóhiszeműségüket kihasználva "megszabadítják" őket a surányi házuk árától, és hiába az utánajárás,
pereskedés, kis híján földönfutóvá is teszik a családot. Ekkor találják meg az újrakezdés lehetőségét Vépen.

Újrakezdés más szempontból is… A 2008-as év fordulópont – január elsejével megszűnik a Határőrség. Annak ellenére,
hogy 1999-ben elvégeztem a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemet, 2007-ben minőségügyi szakmérnöki diplomát szereztem
a Budapesti Műszaki Főiskolán, nyugállományba kényszerültem. Hivatásosként nem, de közalkalmazottként lehetőséget
kaptam a folytatásra a rendőrség Nyugat-dunántúli Gazdasági Ellátó Igazgatóságán. Főelőadóként minőségüggyel, közbe-
szerzésekkel és igazgatással kapcsolatos feladatokat láttam el egészen 2012 végéig, mikor is egy átszervezés során kikerültem
a rendőrség kötelékéből. Így fejeződik be katonai, rendészeti pályafutása.

Ez az egyik út. A másik, az el-lekanyarodó, közben előbukkanó, de őt hűségesen kísérő a teremtésé, az alkotásé. A Székelyföl-
dön álldogáló kopjafa nem az első, és nem is az utolsó Tibor életében. Apátistvánfalván, a Határőrség emlékhelyén található
kopjafákat ő faragta. Annak idején a szakközépiskolában Ilics Gábor tanárától sokat tanult, aztán könyvekből, internetről, a két
Kapoli könyveiből, Malonyai könyvéből.  A pásztorfaragás áll a legközelebb hozzá… Konyhájuk falát díszítik az elmúlt évek
míves munkái, emlékei (mángorló, tükör). Megfaragta a családi címert is, amelyre nagyapja elmondásai alapján egy 1870-es
család- és címertörténetben bukkant rá. És kemencéket épít, csodásakat ...  Alkotni, mindegy milyen anyagból, fából, kőből, a
teremtés a fontos: Amikor Olaszországban a tavasszal telepített almás végében az első szüret után leültünk... és végignéztünk...
annak ellenére, hogy nem a sajátunk volt, jó érzés, elégedettség töltött el minket, mert az a két kezünk munkájának eredménye volt,
azt mi teremtettük. Utána egy jót harapva az almába, szó szerint élveztük is a munkánk gyümölcsét.

Az emberi életút íve: merre vezet legközelebb? Itt, az egykori asztalos házban, a kézművesség szellemiségében, ebben a
harmóniában, otthonosságban, szeretetben folytatódhat és folytatódik is az alkotás. 

Sövegjártó Andrea4

Bene Tibor
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Egyházközségünk
programjai

Október hónap a Boldogságos Szűz-
anya hónapja. Ebben a hónapban az
esti szentmisék előtt 6 órától rózsa-
füzér ájtatosságot tartunk. 
Október 4-én lesz a hónap első pén-
teke. Engeszteljük Jézus Szentséges
Szívét szentgyónásunkkal és szentál-
dozásunkkal! 
Október 7-én, hétfőn a Boldogságos
Szűzanyát, mint Rózsafüzér Király-
nőjét,  október 8-án, kedden pedig,
mint Magyarok Nagyasszonyát ünne-
peljük.
Október 13-án, vasárnap a
Boldogságos Szűz Mária fatimai
kérésének eleget téve engesztelő napot
tartunk. Igyekezzünk egész nap böjttel,
imádsággal engesztelni Szűz Mária
Szeplőtelen Szívét a bűnökért és meg-
bántásokért! Az esti szentmise előtt 3/4
6 órai kezdettel rózsafüzért imád-
kozunk, majd a szentmise keretében
ünnepélyes körmenettel hordozzuk
körül Mária Szeplőtelen Szívének
kegyszobrát. Minél többen halljuk meg
Mária kérését és vegyünk részt ezeken
az engesztelő ájtatosságokon! 
A körmenetre gyertyát, vagy mécsest is
hozzunk magunkkal! 
Október 20-án, vasárnap ünnepli az
Anyaszentegyház Szent Vendel re-
metét, aki az állattenyésztő emberek és
jószágaik védőszentje. Ezen a napon az
este 1/2 7 órakor kezdődő szentmise
után ünnepélyes körmenettel vonulunk
ki a Dózsa György utcai Szent Vendel
szoborhoz, hogy ott kérjük a segít-
ségét. 
Október 27-én, vasárnap hajnalban
igazítják vissza az órákat.
Az esti szentmisék e naptól kezdve este
1/2 6 órakor kezdődnek.    
A rózsafüzér ájtatosság 5 órakor
kezdődik.

Németh Tamás
plébános

Értéktárbizottságot hoztak létre
Települési értéktárbizottságot hozott létre az önkormányzat. Ennek
működését a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló tava-
lyi XXX. Törvény, illetve az abból készült kormányrendelet határozza
meg. Az értéktár célja, hogy összeírják azokat a városban található tár-
gyakat, emlékeket, melyek a település történetének meghatározó
szereplői, bemutatják, őrzik a múltunkat, emlékeztetnek hagyo-
mányainkra, történelmünkre. A munka elvégzésére megalakult a Vépi
Települési Értéktár Bizottság Dömötör Gábor képviselő vezetésével.
Tagjai Iszakné Koszorús Judit művelődésiház-igazgató és Nagyné
Tancsics Ildikó iskolaigazgató. A bizottság a szervezeti és működési
szabályzata alapján regisztrálja, és döntései alapján értékeli a javaslatokat,
melyből döntése szerint a településen kívül is jelentőséggel bíró értékeket
továbbítja a megyei értéktárbizottságnak.  Az értéktár tehát felmenő
rendszerű, mely azt jelenti, hogy javaslatukra egy-egy vépi tárgy, fest-
mény, fénykép vagy bútor felkerülhet a megyei értéktár listájára. Így
alakul ki majd az országos értéktár, és a hungarikumok tára.

Az értéktár nem jelenti a tárgyak elmozdítását, központi összegyűjtését
és őrzését, hanem csupán regisztrációt és katalogizálást, egy olyan
adatbankot, mely a jövő nemzedéke számára is koncentráltan tartalmazza
a helyben értékesnek ítélt tárgyakat, emlékeket azok elérhetőségével
együtt.

A bizottság várja valamennyi vépi lakos javaslatát az értéktár feltöltésé-
re, ez legyen bármely, szerinte települési szinten értékkel bíró régi hasz-
nálati tárgy, fénykép (akár családi, akár közösségi), bútor, ruhanemű,
emléktárgy, egy épület, vagy annak csak egy része, egy történet, mely
értéktári lejegyzésre érdemes…stb. A javaslatokat a művelődési házban
kérjük jelezni.  gyz

Az esélyegyenlőségi programról
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
szóló 2003. évi CXV. Tv. értelmében a települési önkormányza-
toknak Helyi Esélyegyenlőségi Programot /HEP/ kell készíteni.

2013. július 1-jétől a települési önkormányzatok csak akkor
pályázhatnak hazai vagy európai uniós forrásokra, támogatásokra,
ha helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkeznek.

Vép Város Képviselő Testülete az elkészült Helyi Esély-
egyenlőségi Programot 86/2013.(VI.27.) számú határozatával elfo-
gadta.

Vép Város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfo-
gadásával érvényesíteni kívánja: az egyenlő bánásmód, és az
esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a közszolgáltatá-
sokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, a diszkrimináció-
mentességet, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy,
az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt prob-
lémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket.

Tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve lehetőséget bizto-
sítunk a HEP megtekintésére.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program elolvasható Vép Város
Polgármesteri Hivatalában, az Idősek Klubjában, valamint vep.hu
honlapon. Kovács Viola  HEP készítő
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Az ebek összeírásához szükséges adatlapot csak 510 házból küldték be a
hivatalunkba. Felhívjuk azok figyelmét, akik az eb adatlapot nem küldték be
arra, hogy az eb tulajdonosa és tartója az eb-összeíráshoz KÖTELES az
ADATLAPON lévő adatokat az önkormányzat 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 és hivatalunkhoz eljuttatni! Az adat-
lapokat pótlólag még a Vépi Közös Önkormányzati Hivatalba 2013. október
15-ig lehet eljuttatni! Azon ingatlanok esetében, ahol a tulajdonos vagy a
használó nem nyilatkozott, helyszíni ellenőrzés során gyűjti be a hivatal az
adatokat.

Adatlapot a Vépi Közös Önkormányzati Hivatalban lehet kérni, illetve
letölthető Vép Város Önkormányzat honlapjáról (www.vep.hu).

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal

6

A Mıvelődési Ház programjai

Hétfő: 15.30-16.30  Balett

16.30-19.00  Színjátszó próba

18.00-19.00  Gyógytorna Ildivel  

Kedd: 09.00-10.30  Falugazdász fogadóóra 

16.30-19.30  Foltvarró szakkör (páros héten)

16.30-19.00  Színjátszó próba

16.00-18,30  Német tanfolyam

19.00-20.00  Aerobic 

Szerda: 16.00-19.00  Sakk-szakkör

17.00-19.00  KRESZ tanfolyam

18.00-19.00  Gyógytorna Ferivel

Csütörtök: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: 16.00-18,30  Német tanfolyam

18.00 -19.00 Gyógytorna Ildivel 

19.00-20.00  Aerobic

Egyéb programok:
Szeptember 28-29. Itthon vagy! Magyarország, 

szeretlek!
Október 8-11.        Országos könyvtári napok
Október 22. 11.00 Megemlékezés az 1956-os
eseményekről a VM DASZK nagytermében
Október 25. 18,00 Közéleti teadélután Virág 

Józseffel

Részletes program a kihelyezett plakátokon
és a www.vep.hu weblapon

További információk a www.vep.hu honlapon.

Nefelejcs Nyugdíjas Klub októberi programja:
1.  Idősek Világnapja
10. Életünk vidám percei elbeszélések
31. Egy kis torna mindenkinek kell

Idősek Klubja program
3 –án 14.00  Ãszi ízek a konyhában – szilvás 

lepény sütés
7-től – 11-ig  Idősek hete
7-én 13.30    Séta a kastélyparkban
8-án 14.00    Idősek napja
9-én 14.00    Időskori bőrápolás – előadás
10- én 14.00 Mozgásszervi meg
betegedések - előadás
11. – én 10.00  Kreatív foglalkozás 
– ablakdíszek készítése
17-én 14.00 óra: Kabarécsütörtök 
21-én 14.00 óra: Irodalmi teadélután
28-án 14.00 óra kreatív foglalkozás – 

kukoricából díszek készítése

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  

EBOLTÁSRÓL   TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a Tisztelt Ebtulajdonosokat, hogy  VÉP városban a 3
hónapnál idősebb kutyák veszettség elleni védőoltása a Vépi Közös
Önkormányzati Hivatal udvarában (Vép, Rákóczi u. 8.) az alábbi
időpontokban történik:

2013. október 7-én (hétfő)   15.00 – 18.00 óráig 
2013. október 8-án (kedd)     9.00 – 12.00 óráig
2013. október 9-én (szerda) 15.00 – 18.00 óráig

Az  eboltás díja – ebenként –  3000 Ft-ba kerül a féregtelenítéssel
együtt. A chippel nem rendelkező kutyákat az oltás előtt látja el chippel
az állatorvos.  Ennek költsége  3000 Ft/eb, mely az eboltás díját nem
tartalmazza.
Kérjük, hogy a kutyák eboltási könyvét hozzák magukkal!
Az eboltás és chipeztetés  elmulasztása szabálysértés és pénzbírsággal
sújtható. Vépi Közös Önkormányzati Hivatal

Kék fény hírek - Sok a kóbor eb
– Felhívjuk a lakosság figyelmét az ebtartási szabályok betartására, mivel
több panasz is érkezett a hatóságokhoz, hogy közterületeken sok a kóbor-
ló, elcsatangolt eb. A háziállatok nem megfelelő tartása szabálysértést
képez, ami bírság kiszabását vonja maga után. Az elkóborolt ebek befogás-
ra kerülnek, és azok tartásáért külön díjat számol fel az illetékes kutya-
menhely.

– Ismételten megváltoztak az időjárási körülmények, ezért kérünk min-
denkit, hogy kerékpárjaikat és gépjárműveiket a megváltozott út és látási
körülményeknek megfelelően készítsék fel.

– Augusztusi hónapban a Vépi Körzeti Megbízottak működési területén
egy fő elfogásra került, mivel garázdaságot követett el. Ellene büntető
feljelentés készült. Három fő a Szombathelyi Rendőr-kapitányságra lett
előállítva csendháborítás szabálysértés tovább folytatása végett. Ellenük
szabálysértési feljelentés készült. Két fő ellen tulajdon elleni szabálysértés
miatt kellett eljárást kezdeményezni. Az augusztusi hónapban egy fő ellen
5 000 Ft. helyszíni bírság lett kiszabva, mivel éjszaka világítás nélkül
közlekedett kerékpárjával. Vép KMB
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Vépi győzelem a női mozgásfesztiválon
Az ősz egyik legnagyobb tömegsportrendezvényén több ezer hölgy vette birtokba szeptember 8-án Budapesten
a Kopaszi-gátat. A Magyar Szabadidősport Szövetség rendezésében nagy sikerrel zajlott le a Coca-Cola
Testébresztő Női Mozgásfesztivál, amelyre világbajnokok is ellátogattak. Szényi Péter vívó világbajnok például
rögtönzött edzést is tartott saját sportágában. Az idei fesztiválon közel 100 mozgásformába kóstolhattak bele a
lányok, asszonyok. A rendezvény történetében először lehetett kajakozni, sárkányhajózni.

A XV. Testébresztő Női Mozgásfesztivált Szekeres
Pál, sportért felelős helyettes államtitkár nyitotta
meg, az élsportolók közül pedig ott volt Székely
Lilla búvárúszó, Szabó Szilvia kajakos, Kulcsár
Katalin FIFA-játékvezető, Kozmann György
kenus, Szényi Péter vívó, Zubor Attila úszó, Marosi
Ádám öttusázó és Vámos Márton vízilabdázó. 

Vas megyét hagyományosan a vépi hölgyek
képviselték 51 fős csapattal. Idén is megtelt a busz
jókedvű lányokkal, asszonyokkal, gyerekekkel,
Soós Eszter tornatanár vezetésével. Többen vissza-
térő sportolók, de sokan idén először mérették meg
magukat a rengeteg választható sportágban.

Büszkék vagyunk rá, hogy csapatban és egyéniben is Vas megye, Vép szerezte meg az első helyezést. Egyéniben
45 év felettiek versenyében Török Lászlóné megvédte a tavalyi bajnoki címét.. A 26-44 év közötti kategóriában
második lett Balikóné Németh Katalin, harmadik Segyevy Nikolett. A 26 év alattiak versenyében Segyevy Nóra
ért el második helyezést.

A fáradt, de vidám csapatot, este 10 órakor, a fogadóbizottság (az itthon maradt férfiak) pezsgővel, a
gyerekeket  kölyök pezsgővel köszöntötték. -KoPé-  Soós Eszter

SAKK Megismételte az előző évben nyújtott kiváló szereplését a Vépi VSE sakkcsapata a 2012-13. évi

bajnokságokban. Eredmények: Megyei I.osztály: 4. helyezés, Megyei II.
osztály: 2. helyezés, Megyei III. osztály: 1. helyezés, Szombathely Városi
Csapatbajnokság: 1. helyezés A csapat tagjai: Németh Miklós, Németh
Dénes, Babos Zsolt, Finy Márk, Ugróczky Péter, Őri Tamás, Szakasics
Emese, Bíró István, Kovács Gábor, Palotás Péter, Kálmán László, Hőbér
András, Vörös Sándor, Felföldi Tamás, Iszak Gábor, Savanyó Ferenc,
Hatos Csaba, Tolvaj Dezső, Lakatos András. A csapat tagjai közül sokan
több bajnokságban is szerepeltek, ahogy azt a versenykiírás lehetővé
tette. Őri Tamás

Balikóné Németh , Török Lászlóné,   Segyevy Nikolett,     Segyevy Nóra

Katalin
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Vendéglő és Nemzeti Dohánybolt
a Bartók utcában

Ha nem érsz el valamit, toldd meg egy lépéssel, mondhatnánk
annak kapcsán, hogy Tóth József és családja dohánybolttal tudta
fejleszteni, rentábilissá tenni vendéglőjét.

Persze ennél sokkal bonyolultabb a helyzet, hiszen rengeteg
munka, álmatlan éjszaka és családi összefogás kellett már ahhoz is,
hogy 2003-ban megnyílhatott a vendéglő a Bartók Béla utcában
lévő, 15 éve épült családi házban. – Tíz évig gondolkodtam azon,
hogy miként hasznosítsam vépi házam átépítésével a korábbi
évtizedekben Szombathelyen, az Áfész keretében szerzett
tapasztalataimat. A döntő lépésre azért is szükség volt, mert már
nem bírtuk kitermelni a vendéglő bérleti díját, –  amely most nem
terhel bennünket – mondja Tóth József. 

Így lett 30 év vendéglős munkaviszony után egyéni vállalkozó
József, aki szerint az első nyolc év jó volt. Két éve azonban lénye-
ges visszaesést tapasztal a forgalomban, aminek oka a gazdasági

válságban, illetve a betérők pénztárcájának laposodásában
keresendő.  Jóval kevesebben térnek be az ízlésesen berendezett
vendéglőbe, mint korábban. – Ma már csak egy-egy sörre, kávéra
vagy fröccsre valójuk van az embereknek, harapnivalót már nem
igényel senki, teszi hozzá a tulaj. 

Ezért lépni kellett, vagyis szerencsés időben jött a Nemzeti
Dohánybolt pályázat, melyet – ha hiszik, ha nem – minden külső
segítség nélkül megnyert a Tóth család. Az ötlet a feleségtől,
Erikától származik, melynek elkészítésében természetesen segített
az SFL-nél értékesítőként dolgozó Balázs fiúk és Barbara lányuk
is, aki az EPCOS-nál controller.
– Jól jött, hogy megteremthettük a Nemzeti Dohányboltot is a
családi házban, mert annak forgalma ellensúlyozza a vendéglői
kiesést, mondja József azt is hozzátéve, hogy mintegy fél millió
forintba került a feltételek létrehozása. De megérte, mert van igény

a cigarettára, és az egyéb, ott kapható termékekre. Ezek után nem csodálkozhatunk azon, hogy Tóth József
optimista a jövőjüket illetően. Úgy véli: már abból is érezhető a válságból kilábalás, hogy egyre több a vendégük
annak ellenére, hogy nőnek a dohánytermékek árai.                                                              Györe Zoltán 

KRÓNIKA

Csuklótáji alagút 
szindróma

Carpal tunnel
syndroma
A leggyakrabban
előforduló alagút-
szindrómák egyi-
ke.1947-ben írták le
először. A kórkép
úgy jön létre, hogy
a középső ideg /

nervus medianus/ a carpalis alagútban kom-
presszió alá kerül. Az utóbbi időszakban
szinte népbetegséggé vált, számos foglal-
kozás hajlamosít rá. Olyan embereknél
fordul elő gyakrabban, akik munka közben
ujjaikkal nagy erőkifejtést igénylő hajlító
mozgást végeznek vagy pedig csuklójuk van
erősen megterhelve / gépírónők, számító-
géppel dolgozók/. A középső ideg a kezünk
legfontosabb érzőidege, hüvelykujjunktól a
gyűrűsujjig összesen 7 ujjszélünk érzését
biztosítja. Legfontosabb motoros funkciója a
hüvelykujj oppositiója / szembeállítása/ a
többi ujjal. Ha kompresszió alá kerül azaz
alagútszindróma alakul ki, kezünk elveszti
tapintóképességét, a szembefogás nehezítet-
té válik, az izom sorvad. Kisugárzó akár
vállig is terjedő zsibbadás, fájdalom, sokszor
éjszaka, jelentkezik. 

Az ideg csuklótáji károsodásának kimu-
tatására az ideg vezetési képességének
mérése, az úgynevezett ENG vizsgálat szol-
gál. Ez a fájdalommentes vizsgálati módszer
pontosan kimutatja a károsodás nagyságát, a
gyógyulás jól követhető, ezért saját kézse-
bészeti gyakorlatomban mindig elvégez-
tetjük. A gyógyítás legjobb módszere a
műtét, amellyel az ideg kompresszióját
megszüntetjük. A műtét után a kéz kímélete
6-8 hétig elengedhetetlen. Ha a műtétre
hosszan fennálló tünetek után kerül sor, az
eredmények is szerényebbek. A műtét egy-
napos sebészeti ellátásban is biztonsággal
elvégezhető, megyénkben ilyen a sárvári
rendelőintézetben működik.

Dr. Korcsmár József főorvos
Kézsebész szakorvos
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Nyugdíjas Klub
Energiatöltés Lentiben

Szeptember 12-én reggel ismét útra kelt a vépi Nefelejcs Nyugdíjas
Klub vidám csapata. Azoknak, akik a nyári kétnapos úton nem tudtak
részt venni, ilyenkor ősszel rendeznek egy kirándulást, melynek
célpontja ezúttal Lenti városa, és az Őrség volt.

Lentiben a gyógyfürdő területén a fürdő marketing vezetője, Csuka
Zoltán beszélt a város múltjáról, a gyógyfürdőről, és a fürdő területén
található Szent György energiaparkról. Az érdekes előadás után
mindenki végig sétálhatott, és kellően feltöltődhetett energiával a
szépen kialakított parkban. A következő állomás a kisvasút végál-
lomásán található Erdészeti Múzeum volt, mely látványos tablókkal,
képekkel és eszközökkel hívta fel a figyelmet felelősségünkre, az erdők
fontos-ságára és megőrzésére. A csoport eztán a belvárossal, és az ott
található Szent Mihály templommal ismerkedett. A Bajánsenyén elfogyasztott ebéd után az Őrségben,
Pityerszeren tekintettük meg a múlt emlékeit, az őrségi emberek hajdani életkörülményeit.

Este jó kedvvel, még az eső előtt ért haza a csapat, sok emlékezetes pillanatot megélt nap után.                                  
-KoPé

9

KÖZÉLETKRÓNIKA
VÉPI

Polgármesteri napló
2013. augusztus
22. Testületi gyű-
lés 2013. au-
gusztus 23. 90.
születésnapján
köszöntöttem Jó-
zsa Lászlónét
2013. augusztus
26. A Vasivíz 

Zrt . részvényeink felülbélyegzése    –
ÁSZ ellenőrzés a hivatalban  2013.
augusztus 31. Tanévnyitó ünnepély
Vépen  2013. szeptember 01.
Tankerületi tanévnyitó ünnepély
Szombathelyen   2013. szeptember
07. Labdarúgó öregfiúk családi
napja.  2013. szeptember 09. A bődi
út ügyében egyeztettem Rékasi
Győző NIF vezetővel. 2013. szep-
tember 12. Kirándulás a Nefelejcs
Nyugdíjas Klubbal Lentibe. 2013.
szeptember 19. Leader gyűlés
Nádasdon. -polgármester-

Közéleti teadélután Virágh Józseffel
2013. október 18-án 18 órakor Virágh József lesz a vendégünk, aki
vépi számazású, és az AKMÉ Kft. nyugdíjas vezetője. Vele beszél-
getünk vépi gyermekkoráról, vépi emlékeiről, életútjáról, üzleti
tapasztalatairól. Technikai okok miatt kérjük most is szíveskedjenek
előre bejelenteni részvételüket a művelődési ház 543-052-es telefon-
számán, vagy az mhkvep@netkabel.net e-mail címen.              -pm
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Szüret és madárijesztő-
készítő verseny az
óvodában
Egy szép szeptemberi napon édes üzenettel érkezett
az ősz, tudatta, hogy hull a körte, hamvas szilva hull
a földre, ovisok kezdődhet a szüret. Vártuk nagyon,
s a kitızött napon szorgos kis sereg sürgölődött az
óvoda udvarán.  

Kukoricaszárak vándoroltak szerte-szét, (megin-
dult a kukoricaföld) hogy szebbé tegyék udvarun-
kat, szalmabálákon ugráló lurkók zsivaja zengte be
a környéket. Szemeztük a szőlőt, majd a lányok
taposták ügyesen, hogy délután a szőlőprés köny-
nyedén onthassa a zamatos mustot. A vendégeket
aranyos, mókás mısorok  köszöntötték,  énekeltek az
óvónénik, ropogós néptáncot jártak volt ovisaink és
barátaik. Hangos nótaszóval indult a szüreti menet,
kis és nagy traktorok csivitelő apróságokkal
megrakodva hirdették városunkba a szüret napját.
Madárijesztő készítő verseny nyertese Erzsi óvónéni
lett, ötletesen saját magát öltöztette be, rengeteg
szavazattal került az első helyre. Rengeteg süte-
ménnyel várták vissza a kicsiket az anyukák, a
táncház sem maradt ki a délutánból. 

Köszönjük mindenkinek, hogy velünk töltötték e
szép napot, a szülőknek a segítő munkáját, amivel
nagyban hozzájárultak a rendezvényünk szí-
nesítéséhez. 

Köszönjük a csodaszép madárijesztőket, a
terményeket, gyümölcsöket. 
Támogatóink: Szülők Közössége,  Vépi
Vadvirág Mıvészeti Óvoda minden kis
óvodása és családjaik, Dr. Pesovár Ernő AMI
tánccsoport, Sül-Már Pékség, Zöldség-
gyümölcs kereskedés, Nyugdíjas Klub,

Rendőrség, Polgárőrség és az Óvoda dolgozói
A Vépi Vadvirág Mıvészeti Óvoda

Óvodai program: Október 19. Orsolya napi
vásár az óvoda udvarán

október 2-án 
17.00 órakor

VÉPEN
a Mıvelődési Házban.

2013-ban a következő szelektív hulladékgyűjtő nap október 1. (kedd),

majd minden hónap első keddi napja!
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