
Szabadság különjárat – ősbemutató Vépen
Film-kuriózum részesei lehettek azok a vépiek, akik megnézték a Szabadság – különjárat című tv-film
ősbemutatóját október 19-én a művelődési házban. Az ’56-os alkotást az országos bemutató előtt Kovács Péter pol-
gármester kérésére, a médiahatóság engedélyével láthatta a
közönség. Témája, hogy miként térítették el 1956. július 13-
án a Budapest-Szombathely-Zalaegerszeg közti menetrend-
szerű légijáratot. Az ország első repülőgép-eltérítésében részt
vett két vépi lakos, Iszak Ferenc és Kiss Gábor, akik
Amerikában telepedtek le.

A nyilvános, a Tudás Fája Alapítvány javára ajánlott jóté-
konysági célú vetítésen jelen volt a rendező Fazakas Péter, a
forgatókönyvíró Köbli Gyula és a producer Lajos Tamás. 
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1956: függetlenséget!

Irodalmi műsorral és korabeli filmdokumentumok
felidézésével emlékeztek az 1956-os októberi for-
radalomra a DASzK nagytermében tartott városi ünnep-
ségen október 22-én.

A jelenlévők filmvásznon követhették végig az 57 éve
a fővárosban történteket. A népfelkelés mozzanatait, a
szovjet csapatok ki-, majd visszavonulását, Nagy Imre
mártír-miniszterelnök híres beszédének egy részét, mely-
ben kinyilvánította a magyar semlegességet éppúgy, mint
a forradalmárok és az idegen csapatok véres harcait vagy
a tüntetések sorozatát. 

– Juj! Ijedten rezzent össze egy mögöttem ülő kis
óvodás a robbanások hangjára és látványára, miközben a
Peterdi József tanár által szervezett műsorban
megjelentek a Szabadság, szerelem című film részletei. 

A középiskola 10-11. osztályaiból szerveződött irodal-
mi színpadosok pedig skandálták: „Le a zsarnoksággal, a
rabságnak legyen vége, szabadság, ruszkik haza, halál az
Ávóra!”. Az életképek közben ajkukról felhangzottak iro-
dalmi alkotások részletei is. 

A hatalmas termet megtöltő érdeklődők a
megemlékezést követően Kovács Péter polgármester és
Nagyné Tancsics Ildikó általános iskolai igazgató
vezetésével megkoszorúzták a templomkerti hősök
emlékművét.           

3. Könyvtárak összefogása • 4.Életút  • 7. Szépkorúak • 8. Vállalkozás •  9. Óvoda • 10. Osztálytalálkozó

Magyarország, szeretlek - 
szeretlek, Vép
Városunk önkormányzata is csatlakozott a Magyar-
ország, szeretlek! című országos programhoz. A
szeptember 28-29-én rendezett helyi műsor keretében az
első napon családi sportnap volt a Művelődési Házban,
mely-nek során délelőtt aerobic, zumba, ovis torna és
szabadtéri sportversenyek zajlottak. Délután Rostás Géza
adott zenés műsort a gyerekeknek. Másnap este pedig
máglyagyújtás volt a terv. Vasárnap délelőtt volt a fő pro-
dukció, vagyis a tavaly született 32 gyermek polgárrá
fogadása az immár hagyományos gyümölcsfaültetéssel a

folyt. a 2. old.

folyt. a 2.old.
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Szabadság különjárat
Az eredeti események során egy héttagú 
társaság, a határok szigorú őrzése miatt, 
nem látott más utat a nyugatra szökéshez, 
mint egy menetrendszerinti repülőgép-eltérítést. Ez a történet a film cselekményének alapja, de nem a valós eseményeket
követve, hanem szabadon feldolgozva. A vetítés után kérdésekre is válaszoltak az alkotók. A rendező azt mondta: nagy élmény
volt a nézők közti jelenlét, ugyanis érzékelhették, hogy nem ásítoznak, nem mocorognak, nem beszélgetnek, nem zörögnek a

nézők. Ez azt jelenti, hogy érdekes, izgalmas volt a produkció. –
Mit is jelent a szabadság, hiszen Misi mitől is lesz szabad? Attól,
hogy átmegy egy határon? Mélyebben kell értelmeznie a dolgo-
kat, hogy szabad lehessen. Vagyis ki kell harcolni azt. A történet
indítékai a Rákosi-rendszer élhetetlenségében keresendők
Ugyanakkor mélyen emberi, vívódó, a pszichikum mélyére
hatoló a megoldáskeresés. A menni, vagy maradni kérdés irgal-
matlanul nehéz megválaszolása. A történetről könyvet írt a ma
San Diego-ban élő Iszak Ferenc, aki felhívta Kovács Pétert tele-
fonon. Elmondta, hogy jelenleg folynak az előkészületek a
történetből egy hollywoodi film leforgatására, tartja a
kapcsolatot szülőhazájával, s a nemzeti ünnepeket méltó keretek

közt megtartják. Feleségével 10 éve jóga-egyesületet alakítottak. Egyúttal jókívánságait küldte a vépeiknek. gyz 

AKTUÁLIS VÉPIKRÓNIKA

Megemlékezés 
az aradi vértanúk napján

- Az aradi golgotára, ráragyog a nap sugára, szavalták a Hatos Ferenc Álta-
lános Iskola 4. B osztályos tanulói – Potyiné Orbán Anikó osztályfőnök felké-
szítésével - abban a mısorban, melyet október 4-én adtak az aradi vértanúkra
emlékezve a Hősök kopjafájánál.

Kovács Péter polgármester megemlékező
beszédében hangsúlyozta: az aradi tizenhárom
tábornok sorsa, igazság melletti kiállása, ren-
díthetetlen hite az egyén szerepére figyel-
meztet bennünket. És erre emlékeztet mind-
annyiunkat az 1848-49-es forradalom és sza-
badságharc története, a véres megtorlás idő-
szaka is. Példát mutatnak arra, hogy mekkora
az egyén felelőssége. Utalt arra is, hogy

milyen különös a mi történelmünk. Hol vannak már azok a hajdani nagyhatal-
mak és seregeik, melyek valaha diadalt felettünk? Velük ellentétben mi itt
vagyunk, mert voltak hőseink, akik nemcsak életükben voltak bátrak, hanem
halálukban is. Itt vagyunk, mert voltak, akik nem hagyták elveszni emléküket.
Így maradtunk meg mi, aminek teremtettünk: magyarnak. A szónok mintegy
rendhagyó történelemórát tartva arra is figyelmeztetett, hogy ma nem kell
életünket áldozni a szabadságért, de az emlékezés kötelessége a miénk. Ezt
követően a diákok Kovács Péter és Nagyné Tancsics Ildikó iskolaigazgató
vezetésével megkoszorúzták (képünkön) az emlékoszlopot.  gyz

folytatás az 1. oldalról

2

Szeretlek, Vép
A szépszámú érdeklődőt, a kicsiket,
szüleiket és nagyszüleiket a Vadvirág
Óvoda Búzavirág csoportja köszöntötte
kedves műsorral. Kovács Péter polgár-
mester hangsúlyozta: régi álma a nemrég
születettek megünneplése, melyet tavaly
kezdtek el a Tündérkert mozgalom létre-
hozásával. S most az országos programban
kerülhet sor arra is, hogy újabb öt gyü-
mölcsfát ültetnek el a 2012-ben születettek
tiszteletére.

– Szeretem Vépet, s örülök, hogy a fel-
nőttek közt is többen vannak jelen olya-
nok, akik sokat tettek a városért, melyet
lakóhelyüknek tartanak, és tudják, hogy ér-
demes tenni érte. De a fiatalok közt is szép-
számmal találhatunk ilyeneket. Az óvoda
és iskola részvételére pedig mindenkor
számíthatunk rendezvényeinken. Ezt a
folyamatot szeretnénk erősíteni ezzel a
mozgalommal. Ezt követően a művelődési
ház udvarán az apukák elültették a  Pogá-
csás Díszfaiskola által felajánlott csemeté-
ket, melyekre az ünnepeltek nevével
színes szalagokat kötöttek (egyes oldal képe).

A kicsiket alkalmi zsúron látták vendégül,
s ajándékot is kaptak. Este a „Kertmozi”
keretében a város idei eseményeiről vetí-
tettek fotókat az érdeklődőknek. gyz 

folytatás az 1. oldalról
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Egy sikeres élet és életmű
Szerencséje csak annak van, aki
tesz is érte: így értékelte élete
munkáját Virágh József nagyvál-
lalkozó a Közéleti Teadélután
sorozat őszi megnyitóján
október 18-án a művelődési
házban. A vendéget Kovács
Péter polgármester köszöntötte
mondván: kapcsolatukat   gyer-
mekkortól szinte testvéri szeretet
alapozta meg.

Olyan embert ismertünk meg,
aki vallja, hogy a sikerhez a
szülői példán és háttéren kívül
józan paraszti ész és a kitartás

szükséges. Az idén 60 éves férfi hatalmas munkabírású, főként kereskedő
szüleivel nagygazdaságban nőtt fel, ahol mindent megtapasztalt, melynek
később hasznát vehette. Imádta az erdőt, mezőt, a focit, a játékokat, a bará-
tok – a Németh testvérek, Török Sanyi, Kulcsár Józsi, Tóth Józsi, Kovács
Feri, Cser Feri, Bátorfy Árpi, Hőbér Laci, Cseresznyák Józsi – társaságát,
s a helyi iskolát is, mely szabad szellemre és gyakorlatiasságra nevelte a
tanulókat. Tanárai, Hatos Ferenc, Kövérné Margit, Zsolt Istvánné, Ódor
István Csonka Angéla, Gerencsér József, Hatos Csaba és a többiek ma is
fontosak számára. A szombathelyi Rudas László Közgazdasági Szakközép-
iskola pedig jó alapokat nyújtott az eligazodáshoz a gazdasági életben,
melynek sok szegmense alapozta meg sikeres vállalkozásait.

Dolgozott három műszakban a tejiparban, majd a Tüzép központban
töltött évek, és a boltvezetőség tapasztalatai juttatták odáig, hogy a ’80-as
évektől megnyíló privatizációs lehetőségek ösztönözzék legjobb munkatár-
saival együtt saját cégük alapítására. Alaptőkéje szülei által adott új
Zsiguliból Trabantra váltva lett. Több szolgáltatási kísérlet és helyszín után
hitelekkel, apró lépésekkel, a vasas szakmára alapozva 1994-ben hozta
létre az AKMÉ (Felvirágzás) Kft-t, amely az ország egyik legjobb kisgép
értékesítő cége ma.

– Rohadt kemény időszak volt az útkeresés a sikerig, mondta. Cégeinek
irányításában ma már három felnőtt gyermeke – Gabriella, József és
András – de még veje, Attila is részt vesz egy-egy fontos feladatot ellátva.
50-70 hazai és nemzetközi vállalkozással működik együtt. 

Utazásai során bejárta a világot, az üzleti partnerek rendezvényei kap-
csán. Kínában és Japánban a gyártósorokat is meglátogatták. Mint mondta
jó munkához csak jó gépeket szabad venni, melyek minősége független
attól, hogy melyik országban készülnek. Elismeréssel szólt a kínai fej-
lesztésekről, Sanghaj felhőkarcolóiról éppúgy, mint a japán szuper-
expresszről. Járt Mexikóban, az USA-ban, és részt vett olyan világcéges
bulin, melynek helyszínéül a Versailles-i kastélyt bérelték ki pár napra.

Nyugdíjasként, de „bejáró főnökként” elégedett ember, hiszen cégei ren-
tábilisak, elérték az optimális szintet. Családja, felesége, gyermekei,
menyei és hét „szuper” unokája adják boldogsága kereteit.  

Tanulságos este volt, mely a városvezető kis ajándékával zárult.       
gyz
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Könyvtárak összefogása az
emberi kapcsolatokért

Az országos könyvtári napok keretében
október első hetében a programhoz kap-
csolódva számos érdekes program várta az
érdeklődőket. A VM DASzK Mg,
Szakképző Iskola és a Hatos Ferenc
Általános Iskola és AMI könyvtára is csat-
lakozott rendezvényeinkhez. A
rendezvénysorozat fő célkitűzése az emberi
kapcsolatok, a barátság, a tolerancia és az
egymásra figyelés erősítése volt.
A programok közt volt csuhébaba- készítés,

önismereti- és csapatépítő játékok,
filmvetítés és filmklub, zenélt a Capito
Gitárklub kis csapata, bemutattuk a Máltai
Szeretetszolgálat tevékenységét, és rend-
hagyó irodalomórán ismerkedhettek ifjaink
az irodalom alaktanával.

Köszönjük a közreműködést a Capito
Gitárklubnak, Csordás Ildikónak, Kiricsi
Józsefné Vali néninek, Kiss Zsanettnek,
Kovács Mónikának, Lakner Juditnak,
Meskó Krisztiánnak, Saly Ritának, Dr. Solti
Ferencnének, Sövegjártó Andreának, a
Vadvirág Óvodának és az iskolák diák-
jainak. kj

Nyílt nap az iskolában
Nyílt napot tartottak a Hatos Ferenc
Általános iskolában október 10-én. A
suliba – 14 osztályban – 228 diák jár. Mi
az I. B-ben jártunk, ahol sok szülő jelent
meg, hogy betekintsenek a kis nebulók
életébe, s megismerkedjenek az oktató,
nevelőmunkával, a körülményekkel.
Tapasztalataink szerint jó hangulatban
teltek a szülőkkel együtt tartott órák.

Általános Iskola novemberi
programjai:
Október 28-31. Ãszi szünet
Első tanítási nap: november 4. hétfő
November 7. 16.30 – 18.00 Fogadóóra
November 14. 17.00 Nagycsoportos
óvodások iskola előkészítő foglalkozása
az iskolában
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Dajka volt, sikeres klubvezető lett
Tűzről pattant menyecskének gondolnánk még ma is, ha nem tudnánk, hogy 78 éves múlt Horváth Józsefné,
mindenki Irénkéje. És még egy dátumban érdekelt: 16 éve vezeti a Nefelejcs Nyugdíjas Klubot. Persze ez a 16
év minden klubtagé is. Az Ã támogató szeretetük, aktív hozzáállásuk nélkül nem élhettük volna meg a rengeteg
közös élményünket. Köszönöm kedves klubtársaim!- mondta Irénke.

A konyhaasztalon oklevelek, kitűntetések garmadája. Egyik az énekkart, másik a rétessütést dicsőíti, a har-
madik a rigmusokért jár. De van Aranysodrófa-díj, városért érdemérem és országos kitüntetés, díszoklevél,
régiós érmek és még határőrségi elismerés is. Mind egy élet, egy közösség eredményeinek lenyomata. S ehhez
igen sok köze van Irénkének, aki mint szerényen mondja, ő csak nagy elődje, Lobler Istvánné, Franci néni
munkáját folytatta 1977-től.    

Akkoriban, 1990-től ő volt a legfiatalabb nyugdíjas a klubban. Dajkaként 25
év után hagyta el imádott munkahelyét, az óvodát, ahol ha kellett, még

zászlót, Hatos Ferenc kérésére még Vietnamba szállított takarókat is
varrt. (Lakner Györgynét, egykori szeretett főnökét, óvodavezetőt

ki ne hagyjam, – mondta.) Hét év múlva aztán ő lett a nyugdíjas
klub vezetője, hogy szervezzen, süssön, főzzön, kiránduljon,
énekeljen, színjátszó csoportban vegyen részt, recepteket írjon
még a megyei lapba is, zászlóanya legyen a városavatón, jó
gazda az önellátó társaságban, ahol mindig kiváló a hangulat.
Honnan ez az életszeretet, ez a nyughatatlan tenni akarás?
– Tudja heten voltunk testvérek, miközben 1951-ben meghalt
édesanyánk. Ez a tragédia rettenetesen megviselt és elke-
serített bennünket. De ki kellett lábalni a tehetetlenségből.

Idősebb testvéreim dolgozni jártak, így édesapám azt mondta
nekem: rád bízom a sorsunkat. Így lettem én a család

mindenese, aki megtanult sütni, főzni, takarítani, vigyázni a
kisebbekre. Néha úgy vittem a kicsiket biciklivel, hogy egy a cso-

magtartón, egy a kormányon ült. Emiatt tudtam csak későn munkát
vállalni. Szóval nem volt egyszerű az életünk, de a keservesen megsz-

erzett tapasztalatoknak életre szóló eredménye lett, mondja.
Ma is gondoskodó, ugyanis amellett, hogy Jóska fiával együtt ápolják beteg férjét, mindenkinek segítenek a

környéken. Ez azért is méltányolandó, mert Irénke szervezete sem bírja a végtelen megpróbáltatásokat, melyek
következtében több műtéten, betegségen esett át. Dr. Széll Kálmán professzor szerint mintabeteg volt, aki fáj-
dalmai ellenére vigasztalt másokat. A gének azonban „nem hazudnak”, mondhatnánk, hiszen három gyermeke
és hat unokája is hasonló mentalitású. Többen diplomások, s hogy mást ne mondjunk: Teri és Zsóka lánya
évtizedek óta a Vadvirág óvoda óvónői.

– A Jövő? – Két év múlva leszek 80 éves, és akkor lesz 45 éves az óvoda, 35 éves a klub. Az évfordulókat
szeretném én is megünnepelni, ugyanis nekem a várossal együtt ezek is a családom  részét képezik. Az óvodá-
val a mai napig szoros kapcsolatot ápolok, kölcsönösen részt veszünk egymás rendezvényein, szeretettel fogad-
nak bennünket, mondja.

De addig még bizonyára továbbra is eljárunk a klub tagjaival országot és világot látni, miként a tavasszal
Szlovéniában és Horvátországban tettük. Szeretném ezúton is megköszönni Takács Ernőnek, Varga Gyulának és
Kovács Péternek a sok segítséget, hogy mint polgármesterek az eltelt hosszú időszakban támogatták a Nefelejcs
Nyugdíjas Klub működését, tette hozza Irénke.

– Úgy legyen! gyz

4

Az óvodai egyesület köszönete
A Bóbita Óvodai Egyesület megköszöni a részére felajánlott szja 1%-ot. A befolyt összeget 341.500 Ft-ot a Vadvirág
Óvodába járó gyermekekre fordítottuk: bábszínházi előadásokra, a csoportok részére fejlesztő eszközökre, az
egészséges életmód kialakításához eszközök beszerzésére. Köszönjük felajánlásaikat!
Adószámunk: 18889916-1-18      Bóbita Óvodai Egyesület elnöke
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Egyházközségünk programjai

Október 27-én, vasárnap hajnalban
igazítják vissza az órákat. Az esti szentmisék
e naptól kezdve este 1/2 6 órakor kezdődnek.
November 1-jén, pénteken Mindenszentek
ünnepe lesz. Reggel 8 órakor kezdődik az
ünnepi szentmise templomunkban. Délután 3
órakor a temetőben megemlékező ájtatossá-
got tartunk a megholtakról. A szertartás után
megáldom az új síremlékeket. November 2-
án, szombaton Halottak Napja lesz.
Búcsúnyerési lehetőségek: Aki a temetőt
ájtatos lélekkel meglátogatja, és legalább lélek-
ben imádkozik a megholtakért, november 1 -
8-ig minden nap teljes búcsút nyerhet.
Feltételek: Szentgyónás, szentáldozás és
imádság a pápa szándékára. Másik búcsú-
nyerési lehetőség: Akik Halottak Napján
meglátogatnak egy templomot vagy nyilvános
kápolnát, szintén teljes búcsút nyerhetnek a
szokott feltételekkel. Látogatáskor egy
Miatyánkot és egy Hiszek-egyet kell
elimádkozni. Ez a búcsú elnyerhető megelőző,
vagy következő vasárnapon és Mindenszentek
ünnepén is. November 3-án, vasárnap az este
1/2 6 órakor kezdődő szentmise után imádsá-
gos  megemlékezést tartunk az 1956-os
forradalom és az azt követő megtorlás áldoza-
tainak emlékére a templomkertben. Aki tud,
hozzon magával gyertyát vagy mécsest!
November 13-án, szerdán 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 5 órai
kezdettel rózsafüzért imádkozunk, majd a
szentmise keretében ünnepélyes körmenettel
hordozzuk körül Mária Szeplőtelen Szívének
kegyszobrát. A körmenetre gyertyát, vagy
mécsest is hozzunk magunkkal! Minél többen
halljuk meg Mária kérését és vegyünk részt
ezeken az engesztelő ájtatosságokon!

Németh Tamás plébános

Anyatejes világnapi ünnepség a Kismama-Klubban

1992-től tartják világszerte az ANYATEJES TÁPLÁLÁS VILÁGNAPJÁT, más
néven a szoptatás világnapját. 

Az Egészségügyi Világszervezet és az UNICEF átfogó programjának a célja,
hogy minél több gyermek, minél tovább részesüljön ebben a természetes táplálás-
ban , ami minden kicsi számára a legideálisabb lenne az élet kezdetén. 

Ebből az alkalomból 2013.szeptember 25-én, egy közös rendezvény erejéig a
Művelődési Házban édesanyák gyűltek össze gyermekeikkel, hogy egy nagyon
jó hangulatú beszélgetés, barátkozás kapcsán ünnepeljenek. A kicsik nagyon
élvezték a „bulit”: játszottak, ismerkedtek egymással. A legkisebbek, a kis
csecsemők,  érdeklődve figyelték a körülöttük már aktívan szaladgáló nagyobb
társaikat. Voltak olyanok, akik rendszeres látogatói a klubnak, de voltak, akik első
alkalommal érkeztek. 

Köszönjük Kovács Péter polgármester úrnak, hogy megtisztelte rendezvényün-
ket,  kedves szavakkal köszöntötte a megjelenteket és lehetővé tette, hogy az
ünnepségen felkínált üdítővel, harapnivalóval a kismamákat vendégül tudtuk
látni, és egy szál virággal az anyákat köszönteni. A jelenlévők korára és türelmére
való tekintettel egy rövid köszöntő hangzott el, Varga Béláné védőnő Müller Péter
kedves szavait idézve üdvözölte a megjelenteket, melyben hangsúlyozta az
„anyaszerep” fontosságát. Később üdítő, pogácsa, sütemény mellett folyt a
beszélgetés. Mindenkinek volt valami élménye, tapasztalata, amit szívesen
megosztott a körülötte lévőkkel. 

Reméljük, valamennyi résztvevő elégedetten távozott és jövőre is ilyen jó
hangulatú babás-mamás rendezvénnyel sikerül megemlékezni erről a szép nap-
ról, melynek városunkban már több éves hagyománya van. védőnők

Cserkész labdarúgó bajnokság
Az előző évekhez hasonlóan, ebben az évben is a vépi 1300. számú Brenner János Cserkészcsapat rendezte meg a Magyar
Cserkész-szövetség Nyugat-Magyarországi Kerületének kispályás labdarúgó bajnokságát a vépi sportpályán. A versengésre
2013. október 5-én, szombaton került sor, melyen három megyéből 15 csapat vett részt. Nagy örömünkre, a 10-14 éves fiúk
küzdelmei során a vépiek és pecöliek alkotta csapatunk első, míg  leányaink második helyezést értek el.

Németh Tamás plébános

KÖSZÖNET
Hálás szívvel mondunk köszönetet a Vépi Általános Iskola 1983-ban
végzett 8/a-s és 8/b-s diáktársaknak és osztályfőnökeiknek, hogy 30 éves 
találkozójuk alkalmával megemlékeztek elhunyt öcsénkről, és sírjára a 
szeretet virágait elhelyezték.

Kövér Feri testvérei

A Sinkó-Gál duó és Vásárhelyi Tóth Ica sikere
A hagyományőrző Sinkó-Gál duót a Nyugdíjas Dalosok XIII. Országos
Találkozóján  a zsűri  különdíjjal jutalmazta. A duó a X. Vass Lajos Népzenei
Találkozó és verseny regionális elődöntőjén „ arany „ fokozatot ért el, és
továbbjutott. Az idősek határon átívelő kulturális és művészeti vetélkedőjének
Vas megyei elődöntőjén a duó is, és Vásárhelyi Tóth Ilona is serleget nyert.

Nagy tapsot kaptak az Idősek Világnapja alkalmából a Savaria moziban ren-
dezett ünnepélyen is.
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A Művelődési 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

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 
18.00 Hastánc kezdô
19.00-20.00  Aerobic 

Egyéb programok:

November 4. 13.00       Karitász szociális vásár
November 9.               Tűzoltó bál
November 22    18.00      Közéleti teadélután
November 23. 15.00    Erzsébet napi teadélután
December 2-7   Motorkiállítás

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

Idősek Klubja program

5- től – 14- ig:  TV maci és társai –maci, baba
és bohóc kiállítás

19.–én és 20-án: Ingyenes ruhabörze
25-től – 29-ig: Adventi készülődés – ajtó és 

ablakdíszek, asztaldíszek,adven-
ti koszorú készítése

Nefelejcs Nyugdíjas Klub programja:

7.  Márton nap tökfaragás
14. Izraeli úti beszámoló
21. Egészségnap
28. Társasjáték

A következő Kismama-Klub időpontja:
2013.október 30. (szerda) 10.00 Művelődési Ház.

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  •  Lapzárta: minden hónap 15-én • ISSN 2060-1832  

Felelős szerkesztő: Györe Zoltán (gyz100@freemail.hu) • Korrektúra: Sövegjártó Andrea (sovirrea@gmail.com)   •  Nyomda: VM DASzk Nyomda, Vép   

Kék fény hírek 
– Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a megyénkben ismételten elszaporodtak
a gépjárműfeltörések, és az idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények.
Megkérünk mindenkit, hogy ha gépjárművét nem tudja zárt helyen elhelyezni,
abban értéket, vagy arra utalót ne tartson. Akinek pedig idős, esetleg egyedül élő
idős hozzátartozója van, őt kellőképpen fel kell világosítani a lehetséges
bűncselekményekről.
– Szeptemberben a Vépi Körzeti Megbízottak működési területén 2 fő elfogás-
ra került, mivel garázdaságot és ittas gépjárművezetést követtek el. Ellenük
büntető feljelentés készült. Egy ember a Szombathelyi Rendőrkapitányságra lett
előállítva, ugyanis a jogszerű rendőri intézkedésnek ellenszegült. Ellene
szabálysértési feljelentés készült. Egy másik személy ellen tulajdon elleni
szabálysértés miatt kellett eljárást kezdeményezni. A szeptemberi hónapban
heten követtek el szabálysértést, ellenük 130 000 Ft. helyszíni bírság lett kiszab-
va. Az említettek éjszaka világítás nélkül közlekedtek kerékpárral, illetve segéd-
motor kerékpárral, a gyerekbiztonsági rendszert nem használták, a súlykorlátozó
táblát figyelmen kívül hagyták, a gyalogosnak nem adták meg az elsőbbséget
gyalogátkelő helyen, valamint a közúti jelzéseket figyelmen kívül hagyták.

Vép KMB.

Művelődési Ház hírei
Jáde Hastánc Klub: 2013. október 12-én Székesfehérváron az Alba Orient
Hastáncgálán a Gyırı Zsuzsa és Habda Viktória duó a zsıri két különdíját nyerte
el.
Nefelejcs Nyugdíjas Klub: A klub kis csapata fáradhatatlanul jelen van a ren-
dezvényeken. Nemrég Vassurányban voltak betyárdalokat énekelni.  Október
18-án a szombathelyi Szüreti batyus bálon a klub csapata a farsangi mısorok
hangulatával vidította a közönséget.
Weeb Színpad.Színjátszóink nagy sikerrel léptek fel az elmúlt időszakban a
Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet  családi napján, a perenyei
és a répceszentgyörgyi szüreten. Jelenleg a karácsonyi mısor próbái folynak, de
előbb még eleget kell tenni a csempeszkopácsi és rumi meghívásoknak is.    kj

Víztorony felújítás
A biztonságos, folyamatos és minőségi
vízszolgáltatás érdekében megújul a
vépi víztorony. A VASIVÍZ ZRt. által
üzemeltetett Vép városi víztorony kar-
bantartása és festése 2013. szeptem-
berében kezdődött külső vállalkozó
kivitelezésében. A jelentős beruházás
során a víztorony-víztér belső felüle-
tének tisztítása és festése speciális
állványozással történik, valamint a víz-
torony-kibúvónyílás melletti tetőkúp
szigetelésének pótlására is sor kerül. A
munkálatok ideje alatt a vízmű a

víztornyot kiváltva, más vezetékről biztosítja a zavartalan vízszolgáltatást. A
munkálatok várhatóan október 25-én befejeződnek, és újra üzembe helyezi a
VASIVÍZ ZRt. a víztornyot. Zsebők Györgyi  kommunikációs referens
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Szépkorúak köszöntése
Vörös Jánosnét 93. születésnapján
köszöntötte Kovács Péter polgármester
szeptember 23.-án. A virágcsokor és kis
ajándék átadása után Roza néni arról
panaszkodott, hogy ereje elhagyta, s nem
nagyon emlékszik a régi dolgokra, koráb-
bi, egervölgyi életére. Ma is amikor bírja,
tesz-vesz a kertben, gondozza gyönyörű
virágait, kedvencét: a fehér rózsát, melyről
el is énekelt egy nótát nekünk. A lányával

élő idős hölgy imádja gyermekeit, unkáit, dédunokáit, akiket mindig szeretettel vár. 

Halász Lajost 92. születésnapján köszön-
tötte a polgármester október 1-jén. A
jókedvű és jó memóriájú Lajos bácsi
ezúttal is kitett magáért. Elővett egy lev-
elet, melyet 1964-ben akkor 93 éves nagy-
mamája írt neki 44. születésnapjára. Fel-
idézte: még tanácselnökként komoly biz-
tonsági szabályok között találkozott az
akkori Gépészben Kádár Jánossal. Büszke
rá, hogy munkásságának eredménye lett a
település ivóvízhálózatának kiépítése és az első lakótelep kialakítása. 

Pető Ferencnét 92. születésnapján virág-
gal és kis ajándékkal köszöntötte október
5-én a város első embere. Ilona néni
Kovács Péter kérdésére elmondta: örege-
sen telnek napjai, melyeket egészségügyi
problémái zavarnak. Szédül, bottal jár, de
mindenben segíti fia és menye, akikkel
szépen él együtt. Szívesen sétálgat, rádiót
hallgat. Visszaemlékezett arra, hogy egész
életében sokat dolgozott otthon és a vasúti

munkahelyén egyaránt. A napot még szebbé tette, hogy Ilona néni öt dédunokája
közül kettővel, a 19 éves Rékával és a 20 éves Ricsivel hármas születésnapot ünne-
pelt.

A szépkorúaknak további erőt, egészséget kívánunk!

MEGBECSÜLÉSKRÓNIKA
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Idősek napja az Idősek Klubjában
„A legnagyobb művészet tudod mi? 
Derűs szívvel megöregedni!”

Minden év októberében
megünnepeljük az „Idő-
sek Világnapját”. Nyolca-
dikán délután szép szám-
mal gyűltünk össze az
Idősek Klubjában ebből
az alkalomból. Kovács
Péter Polgármester Úr
köszöntötte a résztve-
vőket. Klubtagjaink ver-
sekkel és dalokkal tették
színessé a műsort. Majd a
dolgozók által készített

süteményekkel vendégeltük meg a jelenlévőket. Vidám beszélgetéssel, jó
hangulatban telt el a délután. Idősek Klubja dolgozói

Közéleti teadélután 
Dr. Kiss Lászlóval

2012. november 22-én 18 órakor
ismét vendégünk lesz Dr. Kiss
László alkotmánybíró. Mint azt a
tavaszi, nagy sikerı beszélgeté-
sen megígérte, „Jogunk nyelve,
nyelvünk joga” avagy humoros
esetek a jogban címmel tart elő-
adást. Várunk mindenkit nagy
szeretettel, a szokásos előzetes
bejelentkezést kérjük a kultúr-
házban az 543-052 telefonon.

-pm-

Anyakönyvi hírek
Születés: Lisztes György és Végh
Mónika leánya: Panna •Kovács
Zsolt és Novák Anita leánya:
Dorina •Szép László és Tóth
Eszter leánya:  Flóra •Hegedüs
László és Nemes Tímea fia:
Milán •Velekey Péter és Németh
Szilvia leánya: Emília

Haláleset: Hegedüs Antalné (sz.
Kurucz Mária 1928.) Rákóczi u.
23.•Hegedüs Ferencné (sz.
Németh Anna 1929.) Kassai u.
38.•Kiss Istvánné (sz.
Cseresznyák Sarolta 1924.)
Berzsenyi u. 21.•Varga János
(1948.) Kassai u. 3.

Szeretet Vendéglátás 2013
Idén december 16-22-ig szervezzük a
városháza előtti térre a szeretet
vendéglátást. Kérjük civil szerveze-
teinket, baráti társaságokat, hogy a
múltban szokásos módon jelent-
kezzenek a vendéglátók szerepére.
Idén is töltsük békében barátságban
beszélgetéssel a karácsony előtti
estéket egy jó pohár forralt bor, tea és
zsíros kenyér mellett. Jelentkezzenek
az önkormányzat titkárságán az 543-
067, vagy 543-068 telefonszámom.
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COOP-ABC és Nemzeti
Dohánybolt a városközpontban

Beke János végigjárta az élelmiszerkereskedelmi szakma minden
lépcsőjét, mire üzletvezető lett a kisváros központjában lévő, a
Szombathelyi COOP ZRT. üzletében. Mint mondja, a Tanakajdi
ÁFÉSZ egykori üzlete 1972-ben épült. A raktárakkal együtt ma
már 700 négyzetméteres  az ABC, ahol  ma már minden fontos ter-
mék megtalálható, amire a helyieknek szükségük van. Az alapítás
után egy évvel, vagyis idén negyven éve, hogy tanulóként betette
a lábát az akkor a Tanakajd és Vidéke ÁFÉSZ üzletébe, ahol eladó,
üzletvezető-helyettes, majd 1989-óta vezető lett. Náluk manapság
naponta 7-800 vevő fordul meg. Az így elért havi forgalmat tized-
magával „termeli” meg úgy, hogy még  a szomszédos
településekről is jönnek a vevők, mondja.

A városközpont nélkülözhetetlen jelképe is a bolt, melynek for-
galma a mai viszonyok közt elfogadható. A felszerelés és a
hűtőkapacitás teljes, a választék és a nyitva tartás megfelelő, a

kereslet jó. Még az akciók is hasonlóak, mint a legnagyobbaknál. 
Az is igaz, hogy eljött már a felújítás ideje, melynek a vezető
szerint a közeljövőben meg kell történnie. Ez nemcsak az ÁBC
épületét jelenti, hanem a közvetlen környezet megújítását is.
Vagyis a hatalmas üzlet előtti térnek is a városhoz méltóvá kell
válnia megfelelően burkolva, új parkolókat kialakítva. Így válhat
még vonzóbbá a kisrégió egyik legnagyobb élelmiszer áruháza,
fogalmazza meg a közeljövő vízióját Beke János. Szerinte nem-
csak a múlt évtizedek törekvései adják az alapot a fejlesztéshez,
hanem a COOP áruházak mai lehetőségei is, ezért is úgy látja:
oldódik a gazdasági válság, de a kosarak még mindig nincsenek
tele igazán.

A COOP ZRT. kezelésében  Nemzeti Dohánybolt is nyílt az üzlet
nyugati oldalán, melynek koncesszióját fia, Szabolcs nyerte..
Az üzletvezető mögött természetesen ott áll a család is. Felesége
Ági, és három felnőtt gyermeke. Dóra, Lívia, Szabolcs és a kis
unoka, Gréta.     gyz
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Humán Papillóma Vírus
ismét.
-Mit tegyek, hogy
ne is legyek rákos,
ha HPV fertőzésem
van – volt az újabb
kérdés. – Ne dohá-
n y o z z o n ! V á l a -
szoltam. Viccnek is
tűnhet, de nem az. 
A dohányzás oly

mértékben károsítja a szervezet ellenálló ké-
pességét, hogy nem tudja legyőzni a fertő-
zéseket. De segíthetünk is szervezetünknek
a speciális ellenálló képesség kifejlesz-
téséhez. Ennek útja és módszere a védőoltás.
Egyes fertőző betegségek ellen évszázadok
óta sikeresen alkalmazzák a védőoltásokat.
Hosszú kutatás eredménye lett a védőoltás
kifejlesztése a Humán Papillóma Virus négy,
legveszélyesebb törzse ellen. Ezeket a
törzseket találták meg a méhnyak rákos
sejtekben. Kellő időben adott védőoltással
védettség hozható létre a szervezetben a
HPV ellen, és ezzel a rosszindulatú méhszáj
daganat megelőzhető. Ez a védőoltás széles
körben javasolt. Legjobb a nemi élet
megkezdése előtt, de ebbe beletartoznak  a
nemi aktus előtti, a tinédzserek között
gyakori, nemi előjátékok is. Az oltás
leghamarabb 9-10 éves kortól adható. Az
oltást 3 alkalommal kell elvégezni, megha-
tározott időközönként. Az igazsághoz tar-
tozik az is, hogy az oltás nem olcsó. Ma már
hazánkban is több alkalommal és helyen
védőoltási akciós program van az önkor-
mányzatok támogatásával. Ezek az iskolák-
ban ismertetésre, hirdetésre kerülnek, de az
oltások kéréséhez a szülő hozzájárulása
szükséges. Az anyagi ráfordítás is, de
különösen a támogatott oltásokhoz történő
szülői hozzájárulások eredménye és sikere
csak majd évekkel később mérhetők le.
Akkor, ha a méhnyak rákos betegségek
előfordulása hazánkban is a fejlett országok-
ban észlelt szintre csökken. Persze ehhez
kevés a védőoltás, rendszeres nőgyógyászati
vizsgálat nélkül nem igazolható az ered-
ményesség. 

Én meg nem vagyok már tini! Mit tehetek,
tegyek? Legközelebb...

Dr.Kneffel Pál, nőgyógyász főorvos
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Polgármesteri napló
2013. szeptember
20. Szüreti műsor
és felvonulás az
óvodában 2013.
szeptember 21.
Bicajjal Szombat-
helyre Vép-Szom-
bathely kerék-
párútért 2013.
szeptember 23.

93. születésnapján köszöntöttem Vörös
Jánosnét 2013. szeptember 25.
Anyatejes világnap a kismama klubban
2013. szeptember 28-29. Szeretlek
Magyarország programok, benne
Tündérkert: faültetés a tavaly született
gyerekekkel. 2013. szeptember 30.
Óvoda galéria  -16:00 Kistérségi gyűlés.
2013. október 1. 92. születésnapján
köszöntöttem Halász Lajost. 2013.
október 03. Idősek világnapja a
Nefelejcs Nyugdíjas Klubban. 2013.
október 04. Megemlékezés az aradi
vértanúkról. 2013. október 05. 92.
születésnapján köszöntöttem Pető
Ferencnét  2013. október 07. Polgári
védelmi riasztási gyakorlat 2013.
október 08. Idősek világnapja az
Idősek Klubjában 2013. október 10.
2014-2020-as stratégiai megbeszélés a
megyeházán  2013. október 11. Nagy
Júlia (vépi ifjú hölgy) lemezbemutató
koncertje a Váci iskolában 2013.
október 12. Kraft Károlyné köszöntése
nyugdíjba vonulása alkalmából 2013.
október 14. Helyi Védelmi Bizottsági
gyűlés a járási hivatalban
- Stratégiai terv megbeszélése a szom-
bathelyi városházán
- Kormányhivatali fórum a megyeházán
2013. október 16. SZOVA tájékoztató a
hulladékgyűjtés jövőjéről 2013.
október 17. Fórum a 2014-es
költségvetésről, és a ’14-20-as időszak-
ról Budapesten  2013. október 18.
Vasivíz Zrt. közgyűlés
- Orsolya napi vásár az óvodában
- Közéleti teadélután Virágh Józseffel
2013. október 19. Szabadság-külön-
járat film vetítése 2013. október 22.
’56-os ünnepély a Gépészben, utána ko-
szorúzás az emlékműnél

-polgármester-

Októberben történtek óvodánkban
Capito gitár klub előadása.
Mesebolt előadásában: Vitéz
László fergeteges találkozása
az ördögökkel

Őszi Ovi-Galéria: Horváth
Andrea Quiling technikával
készült képei

Orsolya-napi vásár

"Éc, péc, kapuléc,
Csimpilimpi hová mész?
Pockot viszek a vásárba,
egy peták az ára."
A vásárok hangulatát idéző
kellemesen eltöltött, élményt
nyújtó délutánt  igyekeztünk
megteremteni a melengető-
szikrázó őszi napsütésben. Mitől éreztük jól magunkat?
A "vásározó-portékát kínálók" és a
vásárlók vidámságától. A mókás
alkudozás hangjaitól. Az ovisok

kínálta
s a j á t
k é s z í -
t é s ű
a j á n -
déktár-
g y a k
s o k a -
ságától.
Az áruféleségek színes kavalkádjától, ami
az anyukák együttműködését dicsérte.
A sült gesztenye illatától. Az ínycsiklan-
dozó langalótól. A pereccel szaladgáló ki-

csik játékától. A zsákbamacska rejtekéből előbújó meglepetésektől. A
sok színes lufitól. A célbadobó ügyességi játék jutalmától. Az ovisok
ezüsttallérjaitól, amit elkölthettek a vásárban. Attól, hogy ennyien
együtt voltunk, jókat beszélgettünk. Mosolyok, ráérős nyugalom,
rövid időre elfelejtett gondok....
Köszönjük Horváth Anita védőnőnek aktív részvételét.
Támogatta rendezvényünket a Sül-Már Pékség és a szülők.
Köszönjük.

November 8. Márton nap
Helyszín: Művelődési Ház                   Mindenkit szeretettel várunk!

Vadvirág Óvoda dolgozói
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50 éves osztálytalálkozó 
A vépi állami általános iskolában 1963. évben végzett
tanulók 50 éves találkozót szerveztek. Két osztályban
54 tanuló végzett, közülük 13-an elhaláloztak. A talál-
kozón 24 fő volt jelen. Nagyon jó volt 50 év távlatá-
ból a régi szép időket feleleveníteni. 
Köszönjük Herczeg András úrnak,  hogy e találkozó-
hoz helyszínt biztosított részünkre.     Süle Józsefné

november 5-én 
17.00 órakor

VÉPEN
a Művelődési Házban.

Gépész kupa: vépi győzelem
Jól szerepeltek a vépi diákok a 40. Nemzetközi Gépész
Kupán, melyre a Comenius Program keretében került
sor október 10-én. A magyarországi partneriskolák mel-
lett német, szlovén, szlovák iskolákból is érkeztek
diákok. A vépi szakközépiskola  1973-óta rendezi meg a
Gépész Kupát. A legnépszerűbb a labdarúgás volt.

Óriási küzdelem folyt a focipályán  a csapatok között, de
futásban és távolugrásban is összemérték tudásukat a
tanulók.Ütőt is ragadhattak a kezükbe, de kiderült az is,
hogy ki bánik legjobban a tekegolyóval. Berta Dorina
vépi diák nyerte az egyéni tekeküzdelmeket. A legered-
ményesebb iskola a vépi lett. A hazaiak mögött a szom-
bathelyi Élelmiszeripari Iskola a második és a szlovéni-
ai Rakiãan  /Battyánfalva/ a harmadik helyet szerezte
meg az összesített versenyben. Szijj Vilmos
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