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Vépi delegáció Tasnádon.
Augusztus 14. Vasile Mitrasca polgármester meghívására
útnak indul a vépi delegáció a partiumi testvérvárosba, a
magyar és ukrán határ ölelésében elhelyezkedő,

termálvízéről híres Tasnádra.  
Augusztus 15. A délelőtt egy nemrég betelepült dán üzem

látogatásával kezdődik. Majd Pakulár István, tasnádi reformá-
tus lelkészt keressük fel: egy kerti aprítógépet, és könyv-
adományokat viszünk a közösségnek. A lelkipásztor
kíséretében Sződemeterre zötykölődik a küldöttség, koszorúval
üdvözöljük méltón a magyar Himnusz költőjének emlékművét.
Mária neve napján, 16. alkalommal rendezik meg a turisztikai
város piacterén a városnapot. 14 órakor Tasnád polgármestere
és a város közéleti személyiségei, valamint a három ma-
gyarországi és egy lengyel település polgármesterei (képün-
kön) hivatalosan is megnyitják a rendezvényt. folyt. a 11. old.

VÉPI
Szent István király ünnepén

Bensőséges ünnepségen emlékeztek meg a kisváros
polgárai államalapító István királyról augusztus 20-
án. Az ünnepség a Templomkertben kezdődött, de az
eső miatt a templomban folytatódott. A szentmisén
jelen volt gróf Erdődy László (képünkön balról), aki
gyakran látogatja ősei székhelyét.

Németh Tamás plébános szentbeszédében
megköszönte Istennek, hogy az államalapítót a ma-
gyaroknak adta. Egyúttal hálát adott az új kenyérért,
mondván, hogy a kenyér a munka gyümölcseként
kerül a családok asztalára, melyet Istennel megáldat a
hívő ember, akinek tápláléka az ő szorgalmának ered-
ménye. Így aztán a kenyér imáinkba is bekerült,
mondta.

Kovács Péter polgármester beszédében hangsú-
lyozta: Szent István király ezer éve különleges
értéket hozott létre: megalapította egy nép államát,
otthonát. Szilárd erkölccsel és hittel földbe ültetett
egy fát, mely a legnagyobb viharok, földrengések
közepette is növekedett, erősödött. – Ezért tudtunk
mi magyarok az állandóan változó körülményekhez
alkalmazkodni, mondta. Kérte a jelenlévőket, hogy az
október 12-i önkormányzati választásokon támo-
gassák a mostani vezetést, hogy folytathassák azt a
munkát, mely továbbra is eredményeket hozhat a
városnak, a jövő generációjának. Beszédét taps
fogadta.

A szentmise végén a plébános megáldotta az új

kenyeret, melyet a jelenlévők megkóstolhattak egy
pohárka bor, üdítő kíséretében. gyz 

Újra választunk  október 12-én
Tájékoztatás a helyi önkormányzati képviselők és pol-
gármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött
választásáról.

Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópol-
gár nyújthat be, akinek legkésőbb 2014. június 23-ig
létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább
2014. október 12-ig tart. Az átjelentkezésre irányuló
kérelemnek legkésőbb 2014. október 10-én 16.00
óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

folyt. a 5. old.
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AKTUÁLIS VÉPI

Napközis tábor a művelődési házban
Mintegy 50 gyerek talált magának és érdeklődésének megfelelő
szórakozást a július 27-től augusztus 8-ig tartó napközis táborban az
immár megújult művelődési házban. Az 5-15 éves nebulókra nemcsak
vigyáztak felügyelőik, hanem játszottak is velük, mondta Iszakné
Koszorús Judit igazgató. Az ötéves Oszterman Áron leginkább koc-
kázni, azokból építeni szeretett. Tancsics Anna diákmunkás pedig
élvezettel irányította a munkálatokat. Újdonság volt a terem tollaslabda-

és teniszpálya, melynek szabályaival Kiss Martin és Szijj Marcell
ismertette meg a gyerekeket, akiket ebéddel és uzsonnával is elláttak a
napi ezer forintos költségből. Közben kiderült, hogy az „őstáboroztató”
Völgyi Eszterből pályakezdő tanító néni lett, aki jövőre már talán a saját
elsőseire felügyel majd valahol. Ami viszont biztos: Horváth Anna,
Horváth Kitty, Forstóber Nilla és Takács Andrea önkéntes diákok amel-
lett, hogy igyekeztek szépszóval és példamutatással kordában tartani a
gyerekeket, megfelelő tapasztalatokat is szereztek a táborban ahhoz,
hogy majdan az érettségin számot tudjanak adni a közösségi munka
mikéntjéről. Tehát mindenki jól járt: főként az elfoglalt szülők, akik biz-
tonságban tudták csemetéiket a nyári szünetben.     gyz 

KRÓNIKA

Nagy János: Számvetés

Magamban készül a számvetés:
alkotott teremtő s ember-kéz.
Tűnődő mosollyal a múltam
nézem, hetven is elmúltam.
A jó sors felemásra alakít,
veszítek és nyerek valamit.

Szememből kihunynak a fények,
már csak a tegnapnak élek.
Mély ráncokat szült a harcom,
lassan semmit sem mond az arcom.
Homlokomon áll a hűség-jel,
tudok remélni élő hittel.

Kaptam küzdelmes útravalót; 
kérés nélkül is tettem a jót:
számtalan rosszat meg is értem,
most áldom, aki tett is értem.
Hol tisztességem szép szándéka,
nem rejti el a lyukas véka.

A hatalmi harc útvesztőit
szívem érvei elkerülik.
Sosem tudtam, a szél honnan fú,
csukódik előttem több kapu.
Alázat hitében gőg nincsen,
egyenes maradt a gerincem.

Hétköznapokon is élni kell,
de sokszor bosszant fel félsiker;
babér, glória helyett örök 
szivárvány a homlokom fölött.
Álképmásokat nem faragtam,
maradtam közlegényi rangban.

Végtelen láncban egy szem vagyok,
halálig köztük is maradok,
s ha van még, aki engem választ, 
szó nélkül ma adom a választ,
s rá marad a tisztes örökség,
gazdagítva ápolhatja még.

Mennyi vágy dobogott a szívemben,
most hátsó fala tele heggel,
az aggodalom átjár rajtam,
bár félnivalóm aligha van.
Út végén állok, fogy a dalom,
Vár Valaki a túloldalon…

Elvetett termésem beérett, 
áldom az Urat, hogy öreggé tett!

A város díszpolgára, a Vépi Himnusz
szerzője szeptember 25-én ünnepli 80.
születésnapját. Jó erőt, egészséget kívánunk
olvasóink nevében!                           –gyz
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Ágh Péter: közösen kell dolgoznunk Vépért
Tisztelt Vépi Polgárok! 
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy idén tavasszal ennek a gyönyörű városnak az országgyűlési
képviselőjének választottak. Hálás vagyok azért a 787 szavazatért, amellyel a vépi polgárok megtiszteltek!
Nyolc éve szolgálom a hazámat Magyarország Parlamentjében, azonban az idén Önöktől is kapott mandátum
számomra a legértékesebb. Mondom ezt azért, mert eddig listáról jutottam be az Országgyűlésbe, most azonban
egy térség megválasztott képviselőjeként dolgozhatok az itt élőkért. Választókerületünk óriási területet foglal
magába, hetven falu és hét város alkotja. A Vép-Sárvár-Celldömölk vonaltól északra a teljes megye egy nagy
választókörzetbe került. A képviselői munka így hetvenezer választópolgár szolgálatát jelenti. A településeket
járva, emberekkel beszélgetve rengeteg különböző problémával, más-más igényekkel találkozom. Igyekszem a
legjobb tudásom szerint és minden energiával megtenni mindent, amit lehet. Ott, ahol kell segíteni, ott ahol kell,
közvetíteni. Egyik várost, vagy falut sem fogom a másik elé helyezni, mind a hetvenhét településnek a saját
ügyében szeretnék támogatólag közreműködni. A képviselői munka ugyanis két részből áll. Egyrészt részt
veszünk az Országgyűlés törvényalkotó és ellenőrző tevékenységében, másrészt pedig a hidat képezünk a helyi
lakosok, önkormányzatok és a kormány között. Irreális dolgokat elvárni azonban meggondolatlanság lenne.
Csodát egy képviselő sem tud tenni és így felelőtlenség lenne azt hinni, hogy egyik vagy másik személy el tudja
hozni a Kánaánt. Azt azonban, hogy amit lehet megteszek, azt meg tudom ígérni, hiszen közös felelősségünk és
örömünk lehet, ha jó és maradandó dolgokat tudunk alkotni, itt Vépen is. Ehhez néha olyan elszántság kell, ami
akkor van meg az emberben, amikor kitessékelik az ajtón, de ő úgy érzi, hogy akkor is visszamászik az ablakon.
A sikerhez ösztönző lehet a fiatalos lendület, azonban mindennél inkább összefogásra van szükség.  Emiatt
minden vépi polgár segítő ötleteire, gondolataira, támogatására tisztelettel számítok!

Vannak már itt a településen komoly eredmények, így közösen örülhetünk annak, hogy pályázati források fel-
használásával egyre több álmot sikerül megvalósítani. Azonban tovább kell haladnunk. Ehhez néha erőt kell
gyűjteni. Nekem van olyan élményem, amihez vissza tudok nyúlni. A választások után ugyanis az első nyilvános
program, amelyen részt vehettem az itt, Vépen volt. A tavaly született gyerekek szüleivel, rokonaival a kultúrház
udvarán fát ültettünk a Tündérkertben. Az az esemény mindennél ékesebb bizonyítéka volt annak, hogy ennek
az ötéves városnak, itt a világ közepén nem csupán múltja van, hanem jövője is. Azért, hogy ez olyan szép
legyen, amilyennek elképzeljünk, közösen kell dolgoznunk. Tegyünk együtt a szebb holnapért!

Tisztelettel: Ágh Péter

Parlamenti postacím: Ágh Péter (Fidesz), Országgyűlés Irodaháza, Budapest, Széchenyi rkp. 19. 1358. E-mail: agh.peter@fidesz.hu Facebook:
https://www.facebook.com/aghpetervasmegye

Ágh Péter egy anyukával (Szalay Zsoltné és gyermekei) beszélget, miután a tavaly született gyerekek szüleivel
fát ültettek a Tündérkertben
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Egyházközségünk programjai
Szeptember 5-én lesz a hónap első pénteke. Engeszteljük Jézus
Szentséges Szívét szentgyónásunkkal és szentáldozásunkkal!
Szeptember 7-én, vasárnap a 8 órakor kezdődő szentmise keretében
lesz a Veni Sancte. A Szentlélek Úristent kérjük, segítse a tanuló
gyermekeket a következő iskolai évben. Minden iskolás gyermeket
hívok és várok erre a szentmisére!
Szeptember 8-án, hétfőn Kisboldogasszony ünnepe, a Boldogságos
Szűzanya születésnapja lesz. Készítsünk, méltó ajándékot szívünkben
mennyei Édesanyánknak!
Szeptember 13-án, szombaton 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
kegyszob-rát. A körmenetre gyertyát, vagy mécsest is hozzunk
magunkkal!  Minél többen halljuk meg Mária kérését és vegyünk részt
ezeken az engesztelő ájtatosságokon! 
Szeptember 28-án, vasárnap lesz a Szentírás vasárnapja. Ugyancsak
ezen a napon ünnepeljük meg a Rákóczi Ferenc utcában található
"Mária-ház" kápolna felszentelési évfordulóját és búcsúját. Délután 5
órára mindenkit szeretettel várunk közös imádságra a "Mária-ház" elé.

Németh Tamás plébános

DASzK: technikusképzés
felnőtteknek

Iskolánk, a VM DASzK Vépi Közép-
iskolája ünnepélyes tanévnyitójára
2014. szeptember 1-jén, 7.30-kor kerül
sor. A tanévet 9. évfolyamon 100 ta-
nuló kezdi meg, közülük 34 fő szak-
középiskolai osztályban. A tavalyi
tanévben végzett mezőgazdasági
gépészeink közül 18 fiatal döntött úgy,
hogy tovább bővíti szakmai tudását, és
elsajátítja a mezőgazdasági gépjavító
képzés tananyagát. Érettségizett
diákjaink 13. évfolyamon mezőgazda-
sági gépésztechnikusként folytatják
tanulmányaikat. Az országban első-
ként indítunk mezőgazdasági techni-
kus osztályt felnőttoktatás, esti rend-
szerű képzés keretében. Ez utóbbi le-
hetővé teszi, hogy 21 éves kor felett is
bekapcsolódhassanak a gazdálkodók
olyan technikus végzettséget nyújtó
képzésbe, amely előnyt jelent az agrár-
pályázatok elbírálásakor. 

Hollósi Éva igazgató

A Hatos Ferenc Általános
Iskola és AMI 

Szeptember 1.Első tanítási nap
Szeptember 4. Szülői értekezlet 17.00
órakor az 1. osztályosok szüleinek
Szeptember 11. Szülői értekezletek
2-4. osztályokban: 16.30 órától
5-8. osztályokban: 17.00 órától

Vadvirág Óvoda 
Kedves szülők!
Találkozunk szeptember 4-én, a vépi
Vadvirág Művészeti Óvoda tanévnyitó
szülői értekezletén 16 órakor.

Szeretettel várunk minden kedves
szülőt.                           -  Óvodavezető

Orvosi közlemény
A II. számú orvosi körzetben szeptember 1-jétől október 3-ig szabad-
ságát tölti dr. Tüske Zsuzsanna. 
A helyettesítést dr. Morvai Adrien doktornő végzi. 
Rendelési időpontok: Hétfő és Szerda 8.00-10.00

Péntek 13.00-15.00
Telefonon elérhető: 06 30 247 0927 -önkormányzat-

Felhívás vállalkozóknak!
A buszforduló váró épületének hátfalára, középre egy vépi
térképet szeretnénk elhelyezni.

A két szélső mezőben a Vépen működő vállalkozások, vál-
lalkozók nevét és tevékenységét tüntetjük fel sorszámozva, és a
térképen bejelölve. Kérem, hogy akiket érdekel a kezde-
ményezés, az jelentkezzen az 543-068, vagy a 20-500-5509 tele-
fonszámon. Az egyszer kifizetendő megjelenési díj: 3.000.- Ft.
Jelentkezési határidő: 2014. szeptember 26.

-önkormányzat-

Búcsú: óhajok és sóhajok
– Nem az igazi már ez a búcsú, mondta egy ismerős annak kapcsán, hogy évtizedekkel korábban nem fordulhatott olyan elő, hogy
a gyerekek, unokák ne látogattak volna haza. Ezt ma már a távolság, a költségek, a családok felbomlása vagy éppen a nagyszülők
elhalálozása okozza. De panaszkodtak az árusok is: megnőttek költségeik, ennél fogva drágultak áraik. Ezért viszonylag kevés volt
az érdeklődő a játékok, szórakozási eszközök iránt. Ellenkező előjellel ugyanezt mondták a kisgyerekes anyukák, apukák, akik netán
csak egy körre tudták felültetni a piciket a kisvasútra 500 forintért, vagy a dodzsemre 800-ért. Valószínűleg mindenkinek igaza volt.
De azért szerencsére olyan is akadt, aki egy szombathelyi áruházban öt kiló csirkecombot vett, mert sok vendéget várt…. gyz
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Újra választunk október 12-én
Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. A választási iroda az igénylését
követően haladéktalanul, de legkorábban 2014. augusztus 25-én
adja át az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet.
Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választó-
kerületben választójoggal rendelkezik. Az ajánlóívre rá kell vezetni
az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, ma-
gyarországi lakcímét, valamint az anyja nevét. 

Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. Egy választópolgár egy
jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai
érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza.

Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet
képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár,
illetve annak képviselője bárhol gyűjthet.

Nem gyűjthető ajánlás:
a) az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében
vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más
jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése
közben,
b) a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási
szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati
helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
c) tömegközlekedési eszközön,
d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali
helyiségében,
e) felsőoktatási és köznevelési intézményben,
f) egészségügyi szolgáltató helyiségében.

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni
vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem
kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét. 

Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok
megsértésével gyűjtöttek.

A jelöltet legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig kell
bejelenteni.

A választási kampányidőszak 2014. augusztus 23-tól 2014. október
12-én 19.00 óráig tart.

A választással kapcsolatos kérelemnyomtatványok letölthetőek a
www.vep.hu honlapról

Vép Közös Önkormányzati Hivatal

A Művelődési Ház programjai
Hétfő: 18.00-19.00  Gyógytorna Ildivel
Kedd: 10.30-11.30 Aerobic

16.30-19.30  Foltvarró szakkör (páros héten)

16.30-19.00  Színjátszó próba

17.00-19.00  KRESZ tanfolyam

19.00-20.00  Aerobic

20.00-21.00  Kangoo
Szerda: 9.00-11.00   Falugazdász fogadóórája

10.00-11.00  Baba-mama jóga

16.00-19.00  Sakk-szakkör

16.30-19.00  Színjátszó próba
Csütörtök:14.00-16.00  Nyugdíjas klub 

17.00 KRESZ tanfolyam

18.00-19.30  Hastánc Klub 
Péntek: 17.00 Hastánc kezdő

18.00 -19.00 Gyógytorna Ildivel

19.00-20.00  Aerobic 

Egyéb programok:
Augusztus 29-én 18.00 órakor a szombathelyi
Folt Mix Csoport munkáiból nyílik kiállítás a
művelődési házban. Megtekinthető szeptember
12-ig 8-tól 19 óráig. 
Augusztus 30-án 17.00 órai kezdettel a
Nefelejcs Nyugdíjas Klub alapításának 35.
évfordulóját ünnepeljük. A jubileum keretében
köszönjük meg Horváth Józsefné, Irenke néni
leköszönő klubelnöknek, hogy  1997 óta vezette
a nyugdíjas klubot, létrehozta az énekkart, szer-
vezte a klub rendezvényeit. Aktív közreműkö-
désére a továbbiakban is számítunk és ezúton is
jó egészséget és még számos, a klubban eltöltött
nyugdíjas évet kívánunk neki.

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

Nefelejcs Nyugdíjas Klub program
szeptember 4: ének, játék
szeptember 11:névnapok
szeptember 18: kirándulás
szeptember 25: elsősegélynyújtás, bemutató

Idősek Klubja program
szeptember 2-án és 3-án 9 órától 16 óráig: Ingyenes
használtruha börze
szeptember 10-én 13.30 óra: Kirándulás a Sárvári
arborétumba
szeptember 16-án 13.00 óra: Kézimunka –
Díszpárna készítés  Patchwork technikával 
szeptember 23-án 14.00 óra: Ãszi bőrápolás
időskorban - előadás 
szeptember 30-án 13.30 óra: Ãszi díszek készítése –
asztal, ajtó, ablak dísz 

5

A "Kismama-Klub" a nyári szünet után október 1-jén (szerdán)  újra indul a Mıvelődési Házban 10.00-tól. 
"Anyatejes Világnapi" megemlékezést tartunk. 

folytatás az 1. oldalról
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Megújult útburkolatok
Jól sáfárkodik a képviselőtestület az önkormányzat vagyonával.
Folyamatosan újítják meg, fejlesztik a város létesítményeit. Augusztus
elejére például új burkolatot kapott két olyan utca, melynek folyamatos
kátyúzása nemcsak kidobott pénzt, hanem autót, motort és emberi
idegeket is rombolt. A Hunyadi és Bihari utca burkolatán és az utóbbi
járdáján már öröm közlekedni. A mintegy 20 milliós beruházást az
önkormányzat saját erőből finanszírozta, mondta Kovács Péter pol-

gármester azt is hozzátéve, hogy a legolcsóbb ajánlat okán a Strabag
készíthette el az összesen mintegy négyezer négyzetméternyi
burkolatot, melynek elsőként a gyerekek örülhettek. Ugyanis a görko-
ris és rolleres próba örömmel végződött. A Hunyadi utcában lakó
Horváth Krisztián azt mondta: nagyon rossz, kátyús, hiányos, bale-
setveszélyes volt az út, mely enyhén szólva nem tett jót sem járműnek,
sem vezetőjének. Hiába kátyúztak,  újabb és újabb 20-30 centis lyuk
lett a régi mellett. Szerinte most nemcsak jó minőségű, hanem
gyönyörű is lett az utca (képünkön). A Bihari, és Táncsics utca
kereszteződésében találkoztunk Németh Ferenccel, aki hozzátette: ma
ugyan a Béke utcában lakik, de gyerekkorában a szépemlékű Holdosi
József íróval, tanárral együtt szinte a Bihariban nőttek fel. Szerinte is
nagyon fontos volt a felújítás és a járda elkészítése, mert gyalog is
járhatatlan volt már a burkolat. A polgármester azonban azt sem fele-
jtette el közölni, hogy másik két utcát is rendbe tesznek. Ehhez már az
építési engedély is megvan, de szükséges az a 112 milliós támogatás,
melyet a kormány ígért Vépnek a hitel nélküli jó gazdálkodásért. – Van
remény a forrás megérkezésére, tette hozzá. gyz 

Ami ellen nincs
védekezés!?

Évek óta probléma városunkban a kör-
nyező földeken gazdálkodók munkájá-
nak következtében városunkat elöntő
bűz áradat. Idén is augusztus 19-én
már belepte a települést a rettenetes
illat, mely még 20-án is jelentős
mértékben ingerelte az embereket.
Augusztus 20-án az ünnepélyre gyü-
lekezők nem az ünnep hangulatáról, az
új kenyér felemelő gondolatairól be-
széltek, hanem az életüket megkeserítő
szagokról.

Katasztrófavédelem, környezet-
védelem figyelem! Nincs erre mód,
hogy valamilyen védőtávolságot hatá-
rozzanak meg a települések körül az
ilyen jelentős szaghatást kiváltó trágya
tárolására és kiszórására? Az azonnali
alászántás kötelezettsége nem érvé-
nyes már?

Gazdálkodók figyelem! A naptárra
is kellene egy pillantást vetni, és lega-
lább a nemzeti ünnep napját tisztelet-
ben tartva a kiszállítást úgy kellene
ütemezni, hogy ne akkor dübörögje-
nek keresztül a városon a trágyás ko-
csik. A trágya deponálásának helyét
úgy kellene meghatározni, hogy az
uralkodó szélirány ne a városunkba
hozza be a kiszabaduló bűzt a rakat
minden egyes megbontásakor!

Követeljük a hatásos intézkedést,
mert az életfeltételeket, a pihenés mi-
nőségét rontja, az emberek szabadbani
tevékenységét korlátozza, hogy a mo-
sott ruhákat nem lehet az udvarra tere-
getni, mert átveszik a beözönlő trágya
penetráns bűzét.              Kovács Péter

Felhívás!
Csapatok jelentkezését várjuk egy amatőr
férfi focikupára 2014. szeptember 13-án
szombaton, Bezdi Vince emlékére. A
nevezések Bezdi József a spotbüfében, vagy
a 06-70-245-5935 telefonszámon fogadja.
Tehát a lényeg, hogy a csapatokban igazolt
játékosok nem léphetnek pályára! 
Várjuk a jelentkezéseket!

-szervezők-
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A búcsú az egyházközség és a
családok ünnepe

A Szentlélek eljövetele mellett a templom búcsújának napja is augusz-
tus 10-e, mondta prédikációjában Németh Tamás plébános, aki arra is
figyelmeztetett, hogy az ünnep nagy lehetőség a családoknak is,
hiszen összejönnek a kis közösségek, felelevenítik a régmúlt
történeteit, újabb kapcsokat építenek. Ilyenkor kiderül az is, hogy mire
vitték a családtagok, s átadják tapasztalataikat gyermekeiknek,
unokáiknak. Jut egy kis szórakozás is piciknek, nagyoknak, mely a
finom ételekkel, italokkal együtt szintén melegséggel tölti el a
jelenlévőket. Úgy történik a múlt értékei alapján az emberi lelkek és a
jövő építése.

Ez esetben azonban a hívek ízelítőt kaptak az egyházi emlékekből
is, Dömötör Gábor tárlatot állított össze  az „Urunk színeváltozása”
emlékére éppen 280 éve szentelt templom értékeiből. Megtudhatjuk
azt is, hogy 240 éve – 1774-ben - építették át a templom főhajóját.
Nagy értéket képvisel például az a misekönyv, melyet gróf Erdődy
László 1728-ban az egyháznak adományozott, az egy-, illetve két
tornyot ábrázoló két pecsétlenyomat, Vép mezőváros 1638-től
meglévő anyakönyve, a papi névsor vagy Dávid György egykori
kántor saját kezű kottái éppúgy, mint a míves miseruhák, zászlók.

Mindez kincstárba, városi értéktárba való.                         gyz 

BÚCSUKRÓNIKA
VÉPI

7

Megszépült a
Művelődési Ház 

Hamarosan befejeződik a Vépi
Művelődési Ház és Könyvtár
felújítása. Az energetikai fejlesztések
keretében új kazánt kaptunk,
fejlesztettük a fűtési rendszert és a
szigeteléssel új színt is kapott
intézményünk. Szeptembertől már új
külsővel várjuk látogatóinkat prog-
ramjainkra.                                 - K.J.

A kis kíváncsi...

Na milyen idő lesz, ...esik még?
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Jó hangulat a Pacsirta környékén
Lezajlott a vépi búcsú, augusztus 10-én vasárnap. Immár második éve,
hogy a búcsú előtti szombaton focitornát szerveznek a Pacsirta vendéglő
(Kossuth és Petőfi) utca környékén lakók Rudolics Gábor ( Menotti)
emlékére. Idén hat csapat nevezett be a város különböző területeiről:
ósokiak, berkiek, újtelepiek, tűzoltók, és a Rugó FC csapata. Kiváló
hangulatban, jó időben,a pálya környékére kitelepedtek kicsik és
nagyok, nem csak a környékről.

Régebben hagyományos volt  ezen a környéken a búcsú utáni
hétfőnkénti utcabál, talán most majd átveszi ez a civil kezdeményezésű
rendezvény ezt a szerepet. Korábban a hétfői napon Vépről szinte üres
buszok indultak Szombathely felé, mert mindenki szabadságon
volt. Ma már egyre kevesebben engedhetik meg ezt maguknak, illetve
egyre kevésbé lehet csak egy nap szabadságot kivenni a búcsú fáradtsá-
gainak kipihenésére. – kp

Világközepe versenyek
győztesei

Futóverseny 
Lány 1. Takács Eszter

2. Prisznyák Emese
3. Bokor Mirjam

Fiú 1. Kárpáti Dominik
2. Németh Áron
3. Szíjártó Bálint

Női 1. Soós Eszter
2. Kajtár Petra
3. Kocsis Ádámné
3. Schammer Nikoletta

Férfi 1. Nagy Szilárd
2. Völgyi András
3. Kiss Tibor

Tizenegyesrúgó verseny
Összesen: 50 induló
felnőtt 1. Takács Ádám
14 év alatti 1. Horváth 

Rajmund
Főzőverseny

1. Nyugdíjas méregkeverők
csorbaleves

2. Etilalakulat
csirkepaprikás töltött csirke
combokkal

3. Hamutiprók SE
bográcsos palócleves

4. Hivatali amazonok
sörös csülök

HOL-MI? nyereményjáték 
díjazottai

Beke Dóra
Hegedűs-Szijj Benedek, Fanni, Péter
és Barnabás
Kovács Frigyes
Németh Tiborné
Sipos Marianna
Tancsics István
Völgyi Józsefné

-önkormányzat-

Kék fény hírek
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy szeptemberben megkezdődik az
iskolai tanítás. Megkérünk minden szülőt, hogy gyermekét, aki gyalo-
gosan, vagy kerékpárral közelíti meg az oktatási intézményt, a
közlekedési szabályokról, valamint a kerékpár biztonságos tárolásáról
felvilágosítsa.

A júliusi hónapban a Vépi Körzeti Megbízottak működési területén
1 fő ellen készült büntető  feljelentés, valamint 1 fő ellen készült
szabálysértési feljelentés lopás miatt. A júliusi hónapban  összesen
125.000 Ft  pénzbírság lett kiszabva, súlykorlátozó tábla figyelmen
kívül hagyása, a nehéz teher gépjárművek rendelkezéseinek figyelmen
kívül hagyása, a kerékpározás szabályainak figyelmen kívül hagyása, és
sebesség túllépés miatt.   kmb  

Világközepe versenyek győztesei
Mézes sütemény sütő verseny
Krémes-mézes 1.Vargáné Horváth Julianna rakott mézes süti •
2. Németh Boglárka két emelet boldogság • 3. Kiricsi Miklósné
karamellás lepén  Mézes puszedli 1.Bödei Zoltánné mézes puszedli • 2.
Vargáné Horváth Julianna mézes puszi • 3. Szekeres Károlyné mézes-
csók
Egyéb kategória 1. Szalai Zsoltné rácsos mézes • 2. Vargáné Horváth
Julianna mézes kókuszkocka • 3.Kovács Józsefné mézesrúd
„Csípem a méheket” Rajzverseny
Ovi 1. Boncz Domán Ámon

2. Vörös Gréta Anna
3. Antal Ferenc

1-2. osztály 1. Szabó Levente
2. Kiss Levente
3. Varga Olivér

3-5. osztály 1. Szíjártó Dorka
2. Nagy Ivett
3. Jánosi Johanna

Fotó kategória: 1. Dávid Kornél
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Akmé Kft 
Árkád 93 Középhegyi Kereskedés
Atlantisz tűzvédelem
Auer István
Balikó Csaba 
Borostyán Rec
Borsodi Zoltán
Bozzai Önkormányzat
Bozzaiak Bozzaiért Egyesület
Börzsönyiné Dr. Kiricsi Szilvia
Bödei Zoltánné és családja
Cser Ferenc 
Deres Józsefné
Dömötör Gábor és családja
Energy Fitness 
Energy Hungary 
Family Frost
Foltvarró Kör
Galambos Grill Kft 
Galambos Logistic Kft 
Galambos Trans Kft  
Gazdabolt, Nagy József
GEOMÉ 
Gipszerép 
Göcsej Pékség
Göndöcs Vincéné
Györgyfalvai Sándor 
Györgyfalvai Sándor és családja
Hittaller Csaba 
Horváth Gábor
Horváth Tamás és családja
Idősek Klubja
Juhász Ferenc 
Kajcsos Tamásné
KARITÁSZ Vépi Csoport
Katona Kenyér Kft
Kis-Almás Bt. Kiss Péter
Kiss ÁBC 
Kóbor Attila
Koósz Egyed 
Kopházi Endre
Kovács Péter és családja
Kovács Szabolcs
Kovácsné Szemes Gyöngyvér 
Kovács Petra
Lobler Ferenc
Mad Mex 
Málovics Lajosné 
Márton Valéria
Max Car Autósbolt
Mizda Bálintné
Nagy Ervin, Nefelejcs Presszó
Nefelejcs Nyugdíjas Klub
Németh Miklós 
NeTcar Autósiskola Zrt 

NetKábel Kft. 
OTP Bank Nyrt
Pados Gábor és családja
Pados István
Pados Istvánné
Pados Róbert és családja
Pék György
Pénzes Lászlóné
Pogácsás Díszfaiskola 
Praktiker 
Reiner Zsolt Purina 
Roznár Ép-Ker Kft.
Sági Zoltán és családja 
Salvator Gyógyszertár
SFL Technologies Kft.
SÜL - MÁR Kft.
Signal Biztosító Szombathely,
Kőszegi u. 15/2
Szabó Szilvia méretes varroda
Tombola 
Szabó György

Szalai László 
Szijártó Róbert és családja
Szijj Vilmos 
Szombathelyi Coop Zrt.
Takács László
Takács Zoltán és Családja
Telekom 
TESCO
Tóth Henriette
Tóth István 
Török Sándor 
Vadvirág Művészeti Óvoda
Vasber 
Vasi Agro Center 
Vasi Lubeko 
Vasi volán
Vasi Volán 
Vasívíz 
Vincze Ernő
Vitamin zöldség gyümölcs
Zöldmontázs

A szervezők és az Önkormányzat
nevében köszönjük a felsorolt
támogatóknak az élményekben
gazdag napot, melyet így tudtunk
a látogatóknak szolgáltatni.

További jó egészséget, vál-
lalkozói sikereket kívánunk, bízva
benne, hogy a jövőben is társaink
lesznek.

Iszakné Koszorús Judít
MŰV HÁZ igazgató

Kovács Péter polgármester

Az Ebola-lázról
Mostanában gyakran lehet hallani
riasztó híreket Ebola-láz megbete-

gedéssel kapcso-
latban. Ez nem is
csoda, hiszen az
Egészségügy i
Világszervezet
szerint az eddigi
l e g n a g y o b b
Ebola járvány
zajlik jelenleg

Afrikában. Tekintettel hazánk köz-
egészségügyi helyzetére, higiénés vi-
szonyaira, Magyarországon a betegség
járványos megjelenésére nem kell
számítani. A fertőzést az Ebola vírus
okozza. A kórokozó felfedezése óta
(1976), több mint 20 kisebb-nagyobb
járvány volt Közép-Afrikában. A vírust
Afrika dzsungeleiben vadon élő állatok
hordozzák (pl. denevérek, majmok). Az
emberek ezen állatoktól, vagy tetemüktől,
illetve Ebola-lázban szenvedő betegektől,
holttestüktől fertőződhetnek. A beteg-
ségre jellemző – a fertőződést követő 2-
21 nap lappangási idő után – hirtelen
fellépő láz, rossz közérzet, izomfájdalom,
fejfájás, hányás, hasmenés. A betegek
harmadánál-felénél alakulnak ki a
jellegzetes vérzéses tünetek (külső és
belső vérzés). Az Ebola-láz súlyos és
halálos formáiban több szervi károsodás
fordul elő (májkárosodás, veseelégtelen-
ség, központi idegrendszer érintettsége),
ami sokkhoz és halálhoz vezet. A fertőzés
ellen nincs védőoltás, sem célzott terápia,
csak tüneti kezelés. A betegséget átvé-
szeltek és az Ebola-lázat túlélők aránya
nagyon kedvezőtlen, a halálozási arány a
jelenlegi járvány esetén ez 60-70%.
Afrika érintett területeire (Guinea, Sierra
Leone, Libéria, Nigéria) utazók esetén
különösen fontos a megfelelő higiénés
szabályok betartása. További tájékozódás
a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
Járványügyi Osztályán, vagy az Országos
Epidemiológiai Központ honlapján lehet-
séges.

Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve. Dr. Tompity Tünde,

osztályvezető főorvos

Támogatók a Világközepe Fesztiválon
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Készül a finom ebéd
Volt negyven fok is a Város konyháján, ahol a nyári szünetben is

dolgoznak a szakácsok. Ők ugyanis nemcsak a gyermekintézmények-
nek főznek, hanem az állandó előfizetőknek, a szociálisan rászoru-
lóknak, az idősek otthonának vagy a napközis tábornak. - A menü ezen
a napon köménymag-levesből, csirkepörköltből tarhonyával és cse-
mege uborkából állt, mondta Bíró Györgyné és Németh Zoltánné.

Gyz

KONYHA VÉPIKRÓNIKA

Polgármesteri napló 
2014. július 24.
M 86 ünnepé-
lyes avatása sza-
lag átvágással •
2014. július 26.
Pecöl falunap –
Erdődy emlék-
tábla koszorú-
zása • 2014.
július 23.

Megyei tervezési csoport gyűlése •
2014. július 29. Hunyadi utca aszfal-
tozása • 2014. július 30. Bihari utca
aszfaltozása • 2014. július 31.
Búzaszentelés a Pusztavámiék
telepén  • 2014. augusztus 02. Kenéz
falunap   - Lukács Péter labdarúgó
emléktorna • 2014. augusztus 09.
Megyehid falunap • 2014. augusztus
10. Vépi búcsú • 2014. augusztus 14-
16. Tasnád, testvérvárosunk város-
napja • 2014. augusztus 18.
Polgármesterek Vas megyéért
Egyesület vezetőségi gyűlése Vépen
• 2014. augusztus 20. Ünnepi mise
és ünnepély                 -polgármester-

Mintamenza-program: kemény küzdelem lesz
A Gamesz főzőkonyhán összesen mintegy 340 adag ételt készül el naponta ez a
szám a szociális, óvodai, iskolai, vendég, és intézményi dolgozói étkezését biztosít-
ja. A mi konyhánk is csatlakozott a Minta menza programhoz, melynek célja: az
egészségesebb, korszerű táplálkozás kialakítása, a közétkeztetés megújítása,
melynek egyértelmű nyertese egy egészségesen táplálkozó, étkezési kultúrával
rendelkező felnövő generáció. Információink szerint a program kötelező használat-
ba vételi ideje 2015. január 01. 

A Mintamenza program 2013-ban indult ajánlás a NÉBIH alakuló törvényter-
vezetéhez. Szakmai javaslatot ad a só, a cukor mennyiségének csökkentésére, az
ízfokozók kiiktatására. Célja, hogy az ételek sokkal egészségesebbé váljanak, mind-
amellett, hogy teljes értékű étkezést biztosítanak igen csekély keretből. A program,
az ételek só és cukor tartalmának a jelenlegihez képes 95%-os csökkentését java-
solja, melyet az iskolásoknak 5 év alatt, az óvodásoknak jóval rövidebb idő alatt
kell megvalósítani.   A program javasolja, a helyi termelőktől való alapanyagok
felvásárlását.  A kis étkezésekhez több zöldség és gyümölcs felhasználását.
Azt tudjuk, hogy nem csak gyermekenként, de intézményenként is változnak a
“szeretem” és “nem szeretem” ételek. Míg az óvodában a gyerekek kimondottan
szeretik a halkrémes bajor rozskenyeret, az iskolában a “nem szeretem ételek”
kiemelt helyén szerepel. 

Tudjuk, hogy kemény küzdelem lesz, de a gyermekeink egészsége érdekében
a szülőknek, pedagógusoknak és az étkeztetőnek össze kell fogni. 

Az új ízek elfogadtatásában kérjük az intézményvezetők, a pedagógusok, és
természetesen nem utolsó sorban a szülőknek a segítségét.          Tolnai Zsoltné,Anita

10

Anyakönyvi hírek 
Házasság: Kiss Ervin és Mógor

Kitti

Születés: Velladics Gábor és
Horváth Ágota fia: Gábor

Halálozás: Czupi Sándorné (sz.
Fenyvesi Erzsébet 1927.) Táncsics
u. 48. • Eredics Istvánné (sz. Varga
Mária Magdolna 1943.) Vasút u. 4.
• Gombás László (1950.) Ady u. 3.
Horváth Ferenc (1949.) Rákóczi u.
149. • Kiricsi Gyuláné (sz. Varga
Éva 1925.) Dózsa u. 65. • Kis-Pál
István (1941.) Berzsenyi u. 23. •
Kovács Györgyné (sz. Kovács
Sarolta 1958.) Rákóczi u. 69. •
Sági József (1946.) Kassai u. 65. •
Sámson Ferenc (1934.) Vasút u.
21. 
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Szürkemarha-főzőverseny
A vépieket a labdarúgó öregfiúk, és a sportbüfé baráti kör csapata képviselte
az idei Szürkemarha Fesztiválon Badacsonytördemicen. Negyedik alkalom-
mal vonult fel a lelkes csapat, és vitte jó hírünket, a nagyvilágba. A sátrak
alatt berendezkedett csapatok barátként, régi ismerősként köszöntötték
egymást, az évek során kialakult kapcsolat során. Előkerültek az elmúlt évek
nagy eseményei, nagy beszólásai. Elsöprő sikert aratott a szinte egész nap
kínált, helyben készített vasi dödölle, melyért volt, aki többször is sorba állt

a vépi sátornál, ahol vépi képeslapok is jutottak a vendégeknek. A 35 csapat
részére kiosztott húsból elkészült a gulyásleves is, mely feldíszítve került
tálalásra a zsűri elé, akik ezüst minősítéssel jutalmazták a csapat teljesít-
ményét. –KoPé- 

Tasnádon
A tasnádi himnuszt követően román,
magyar, német nyelven üdvözlik a
színpadról az egyre gyülekező érdek-
lődőket. Utána átsétálunk a városi
kiállítóterembe, ahol Tasnád törté-ne-
te képeslapokon címmel rendezett tár-
lat megnyitóján tesszük tiszteletünket.

Este 7-kor a piactéren már a ki-
hagyhatatlan miccs-sütödék, kolbász-
rengetegek, kürtőskalácserdők, lán-
goshegyek illatfelhőjében sűrűsödik a
tömeg. Magyar, román, német táncok,
kicsik és nagyok népi táncbemutatója
után román együttesek, román és
magyar énekesek lépnek színpadra. A
főműsorszám az R-Go koncert.
Tűzijátékkal búcsúzik a város.
Augusztus 16. A hazaindulás napja.
Útban hazafelé Ady Endre faluban, a
költő szülőházában koszorút helyez el
a delegáció. 

Sa útijegyzete

Vépi erős emberek!
Mint sajnos gyakran tapasztaljuk városunkban, az italnak némely fiatalember esetében a
városra egyértelműen káros mellékhatása van. Nem tudjuk, hogy milyen gének működhetnek
ezekben az emberekben, amelyek a pusztítás, a károkozás irányába késztetik cselekvésre őket.
Lehet, hogy erősnek és vagánynak képzelik magukat akkor, amikor a búcsúi bál után a
kultúrház előtt 4 db nemrég ültetett fát kettétörtek, és a lombkoronát a szomszédos fenyőfa
ágai közé dobták, vagy a gondosan felrögzített utcanév táblákat szétrúgták. 

Évente jelentős összeget fordítunk arra, hogy városunk
egy kulturált, szép település képét mutassa, és az így
többszörösen kiadott pénz jelentősen korlátozza lehe-
tőségeinket.

Nem tudom, hogy ez az írás eljut-e a „bátor és erős”
emberekhez, egyáltalán rendelkeznek-e az olvasni tudás
számukra talán fölösleges képességével, de amennyiben
igen, akkor szívesen veszem, ha megkeresnek, és közösen
megbeszéljük, hogy milyen módon tehetik jóvá károkozá-
sukat.

Addig is felhívtam a városunkban szolgálatot teljesítő
rendőrök figyelmét a fokozott ellenőrzésre, figyelemre,
szükség szerinti beavatkozásra, büntetésre. Tudom, hogy
ezzel jó néhány ártatlan személynek is kellemetlen
perceket okozunk, de tegyenek róla ők is, hogy az elkövetők személye kiderüljön, és a
kulturált időtöltés zavartalansága helyreálljon.

Természetesen, amikor ezeket a legfrissebb tetteket megláttam, én is kellőképpen fel-
háborodtam, de az akkor elhangzott kifejezések nem bírják a nyomdafestéket. 
Várom a lelkiismeretes elkövetők, a városért segíteni akaró polgárok jelentkezését. 

polgármester-   

folytatás az 1. oldalról
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A vépi labdarúgó csapat
felkészülési mérkőzéseiről

Edzőmérkőzések eredményei: Spari FC – Vép
3-2   •   Répcelak – Vép 4-2   •   Kőszeg – Vép
0-2   •   Vasszécseny – Vép 1-6   •  Vép – Haladás
U-21 2-0   • Vép – Balogunyom 1-1

A 10. Lukács Péter emléktorna eredményei:
Elődöntők: Vép – Újperint 1-1
Tizenegyesekkel: 5-4

Táplán – Vasszécseny 4-2
3. helyért: Vasszécseny – Újperint 3-1
Döntő: Vép – Táplán 3-1
Végeredmény: 1. Vép VSE   •   2. Táplán KSK   •   3.
Vasszécseny   •   4. Újperint

Az első tétmérkőzésünk a Magyar kupa Vas megyei
selejtezőjének első fordulója volt a Kőszeg ellen
hazai pályán. Magabiztos játékkal 2 – 0 arányban
diadalmaskodtunk. Ezzel az eredménnyel a
következő körbe jutottunk. 

Játék nap: 2014. 08. 27. szerda 17 óra 
Honvéd Sé – Vép.

Az első bajnoki forduló Csepreg – Vép eredménye:
felnőtt 0-0, U-21 1-1.

Németh Attila

szeptember 2-án 
17.00 órakor

VÉPEN
a Művelődési Házban.
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