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Az önkormányzati ciklus
utolsó közgyűléséről

Vép és Bozzai önkormányzatainak ebben a ciklusban
utolsó közgyılését tartották szeptember 15-én. A tanács-
kozáson Kovács Péter Vép városának polgármestere és
Kéry Szabolcs Bozzai vezetője megköszönte azt a
munkát, melyet a két település érdekében négy éven át
végeztek a képviselők, az intézmények és vezetőik.
Kovács Péter szerint jól együttműködve tették a dolgukat
a város és a kisközség lakosságának érdekében.

A napirendi pontok közt bejelentették: a képviselő-
testületek az ötéves megbízatás lejárta után (képün-
kön) újra Takács Józsefnének szavaztak bizalmat a
Vadvirág Óvoda vezetését illetően. Többek közt meg-
tárgyalták a Tudás Fája Alapítvány munkáját, mely jól
sáfárkodott a Hatos Ferenc Általános Iskola és AMI
feltételeinek javításán. Egyúttal Szijj Vilmos javas-
latára megállapodtak abban, hogy az alapítvány támo-
gatja a teke- oktatás feltételeinek megteremtését az
iskolában. Áttekintették az adóigazgatás ügyeit, azt is
megállapítva, hogy minden területen nőtt az adó-
fizetési hajlandóság, de sajnos a hátralék is. Ezért
javasolták, hogy engedjék el azoknak a pótlékait, akik
az év végéig egy összegben befizetik tartozásaikat.

Polgármester-, és képviselők
választása október 12-én 

Vépen és Bozzaiban rendben zajlottak a választási
előkészületek. Megalakult a helyi Választási Bizottság,
melynek vezetője Iszakné Koszorús Judit lett. Vépen
szavazni négy szavazókörben lehet a polgármesterre és a
hat képviselőre az általános iskolában és a művelődési
házban.

A kisvárosban a polgármester-jelölt-
séghez szükséges ajánlásokat Kovács
Péter (képünkön) szerezte meg. Más sze-
mélyre nem érkezett érvényes jelölés.  Az
október 12-i önkormányzati választáso-
kon a választási törvény rendelkezései-
nek megfelelve az alábbi képviselőjelöl-
teket regisztrálta a helyi választási bi-
zottság. A szavazólap szerinti kisorsolt sorrendben, tehát
Vépen rájuk szavazhatunk, közülük választhatunk.

Dömötör Gábor, műszakvezető, független
képviselőjelölt a történeti hagyományokat és
az elődök munkáját tiszteletben tartva, a
város érdekeit szolgálva, továbbra is becsü-
letes és békés együttműkö-
dést szeretne.

Török Richárd tanár,
független jelölt. Előbb tájékozódni szeretne,
majd fiatal testnevelőként, az ifjúság moz-
gásigényét kívánja fejleszteni. Az ifi csapat
edzőjeként pedig minél jobb eredményeket
elérni. Emiatt is szorgalmazza egy sportcsarnok megépítését. 

Szijj Vilmos, kollégiumvezető, független
jelölt úgy véli: a megújult középületek fenn-
tartása, karbantartása és továbbra is tartalom-
mal feltöltése a cél. A járdák és közutak fo-
lyamatos felújítását szorgalmazza, valamint a
Fészek vendéglő hasznosítását, udvarán piac-
tér létrehozását, valamint szabadidős prog-

ramokhoz tornacsarnok építését tartja szükségesnek.
folyt. a 6. old. folyt. a 2. old.
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Roma nemzetiségi
képviselőjelöltek

Pataki Péter képviselőjelölt segíteni
kívánja a gyermekek felzárkóztatását.
Ezért minél több olyan iskolával vagy
érdekképviselettel akarja felvenni a kap-
csolatot, ahol tanfolyamokat indítanak.
Lendvai Tibor képviselőjelölt: – Alap-
vető, hogy megtartsuk tradícióinkat.
Ezért többek közt kulturális programokat
szervezünk majd, teszi hozzá. Nyári

József képviselőjelölt: – Célom, hogy
segítsek a családoknak, hogy a téli
időszakban mindenkinek legyen tüzelője. A gyerekek iskoláztatásában pedig fontos, hogy legyenek ösztöndíjprogramok –
mondja. Kányási Gábor képviselőjelölt célja jobbá tenni társadalmunkat. Munkahelyeket keresni, hogy minél többen biztos
anyagi helyzetben tudják eltartani családjukat. 

VÁLASZTÁS VÉPI

Képviselőjelöltek
Derdákné Rózsa Hajnalka, Bv. alkalmazott, független

jelölt (a Fidesz – KDNP ajánlásával). A közbiztonság növe-
lésére térfigyelő kamerák felszerelését tarja fontosnak.
Szerinte szükség van egy bölcsődére is, valamint a városhoz
méltó Fő tér kialakítására.

Szalai János, kamionsofőr, független
jelölt (a Fidesz-KDNP ajánlásával)
Szükségesnek tartja egy sportcsarnok

építését a városban, ugyanis a 21. században csak így
lehet biztosítani a testnevelés és sport megfelelő
körülményeit. Elengedhetetlen a kerékpárút megépítése
is Szombathelyre, mondja.

Kóbor Attila, vállalkozó, független jelölt a lakosság
igényeinek megvalósítsát tartja szem előtt. Ezek közt az utak,
járdák felújítását, a me gyeszékhelyre vezető kerékpárút
megépítését. Fontos a közbiztonság javítása újabb és újabb
térfigyelő kamerák elhelyezésével.

Pogácsás Péter, mıszaki koordinátor,
független jelölt. Legfontosabbnak az
utak, járdák felújítását, rendbentartását

tartja. Úgy véli: pályázati források segítségével megépít-
hető lenne egy sportcsarnok.

Szijárto Róbert, vállalkozó, független
jelölt. 20 éve a kereskedelemben és ven-
déglátásban dolgozva úgy látja: a fejlő-
dés alapja az lehetne, ha Vép egy kistérségi turisztikai
központtá válhatna. Szerinte ennek alapfeltétele a
városhoz illő Fő tér kialakítása. 

Tóth Zoltán, szakaszmérnök, független
képviselőjelölt a testkultúra és szabadidő

hasznos eltöltését biztosító sportcsarnok építését, a
város”szívének” megfelelő kialakítását és a lakosság
igényeinek kielégítését tartja fontosnak.

Varga Gyula, nyugdíjas, független
képviselőjelölt a sportcsarnok felépíté-
sét, az utak, utcák és járdák felújítását, valamint a
Szombathely-Vép közti kerékpárút megépítését tartja a
legfontosabbnak.

Török Sándor, vállalkozó, független
jelölt: - 24 éven át a közösség pénzét
felelősséggel felhasználva, és a többség

érdekeit figyelembe véve segítettem a város vezetőinek
munkáját. Továbbra is ebben a szellemben szeretném az
anyagiakat úgy felhasználni, hogy minél több önerőt
képezve a pályázati lehetőségekkel élni tudjunk. Így
épülhet, szépülhet városunk. Továbbra is támogatom a civil szerve-
zeteket.
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Polgármesteri napló

2014.08.23
Józsa László-
né, Kinizsi utca
5. 91 éves
• Pados József-
né, Vasút utca
41. 93 éves
• Az aschaui
tűzoltók láto-
gatása

2014.08.25 Hunyadi-Bihari utca
műszaki átadása
• Polgármesterek Vas megyéért
Egyesület taggyűlése Vépen
2014.08.26 Képviselő-testületi
gyűlés
2014.08.29 17:00 Tanévnyitó
• 18:00 Foltvarrók kiállítása meg-
nyitója
2014.08.30 Nefelejcs nyugdíjas
klub 35 éves
2014.09.01-06 RÓMA
2014.09.09 KEOP 4.10. napelemes
pályázat végellenőrzés
2014.09.10 Színjátszók évadkez-
dő megbeszélése a sportpályán
2014.09.13 Kőszeg:Vép 2:0
2014.09.15 Natúr Kulinárium
programzáró
2014.09.15 Cikluszáró testületi
gyűlés                    

-polgármester-
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„Hungary Vep” – a pápai audiencián
Mint sokak előtt ismert, hisz a Vépi Krónikában többször is helyet kapott, a nagy
sikerű tavalyi erdélyi túra után a csoport egy római út megszervezését
kezdeményezte.

A negyvenfős utazó létszámba újabb érdeklődők is csatlakoztak. Az utazás teljes
egészében önköltséges alapon valósult meg.

Az első éjszakai buszos utazás után reggel Ferrarában csodáltuk meg az ébredező
kisváros nevezetességeit, majd Orvietóban látogattuk meg a híres kutat, melybe 240
lépcsőn lehet lemenni, majd a másik oldalon feljönni. Itt látogattuk meg az első temp-
lomot, melyet aztán Rómában templomok sorozata követett, a különböző korokból,
és a visszaúton Padovában Szent Antal temploma zárt.

Szerdán reggel beutaztunk a Vatikánba, és elfoglaltuk helyünket a Szent Péter
téren a pápai audienciára gyülekező tömeg között. Hatalmas élmény volt a minden
kontinensről érkező zarándok csoportok színes áradata, az egyenruhába díszelgő

cserkész csoportok, a mindenféle nemzetek zászlóit lengető tömegek. Hangosbemondón sorolták fel az eseményre bejelent-
kezett csoportok neveit, és itt hangzott el városunk neve is. A 10 órakor kezdődő audiencia előtt fél órával, Ferenc pápa nyi-
tott autójával többször körbejárt a kialakított útvonalon, így szinte testközelben haladt el mindenki mellett. Az audiencia témá-
ja az anya és gyermek kapcsolata volt, melyet szintén több nyelven elmondtak, a közeli képeket négy hatalmas kivetítőn követ-
hette a tömeg. Az audiencia után a Vatikáni Múzeumot jártuk végig, kedvezményes belépővel, melyet megköszönünk Németh
Tamás plébánosunknak, aki igazolta csoportunk egyházközségi kapcsolatát.

A további napok során ragyogó napsütésben végigjártuk Róma legnevezetesebb látnivalóit, ami a maradék napokba bele-
fért, majd szombaton reggel buszra szállva, élményekkel telve indultunk haza, a már említett hosszabb padovai megállással.

Vasárnap hajnalban érkezett a busz a vépi buszfordulóba, ahol fáradtan, de mégis az átélt élmények hatása alatt boldog
mosollyal szállt le a csapat, és igyekezett a megszokott itthoni ágyába. 

S hogy jövőre hova indul a busz Vépről? Nemsokára kiderül! KoPé

Tájékoztató a térfigyelő kamerákról
A képviselő testület határozatának megfelelően térfigyelő kamerarendszer kiépítése történt a város központ-
jában. A lakosság biztonsága és a vandál tevékenység megakadályozása, az elkövetők beazonosítása céljából
kamera figyeli meg a templom útkereszteződését, a játszóteret, a tűzoltószertár környékét, a kultúrház környékét
és a temető felé a főút forgalmát. A kamerák képeit a rendőrség is nyomon követheti.

Bízunk benne, hogy ez a rendszer visszatartó hatással lesz a közterületi értékeinket rongálókkal szemben.
-városüzemeltetés-
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Harmincöt éve alapították 
a Nefelejcs Nyugdíjas Klubot

Megható városi ünnepséget rendeztek augusztus 30-án a Nefelejcs Nyugdíjas Klub
születésének 35. évfordulóján. Egyúttal váltás is volt a szervezet élén, ugyanis a 80.

évében járó Horváth Józsefné, Irénke - aki 17 évig állt
az élen -  ismét „nyugdíjba vonult”. A város egyik
legaktívabb civil szervezetét a továbbiakban Sági
Józsefné Anci vezeti.

Ezen az estén olyan meghitt volt a hangulat, mint a
nagyteremben az előző órákban zajlott esküvőn.
Ünnepi ruhás sütés-főzés ínycsiklandó illatokkal, hatal-
mas torta, énekkar, a Sinkó-Gál duó és Vásárhelyi-Tóth
Ica fellépése. És köszöntők polgármesterektől,
méltatások helyből, az ikervári és vasszilvágyi
testvérszer-vezettől. S mindez Irénkének szólt, aki

Takács Ernő polgármestersége óta ugyanolyan vitalitással, fess kiállással viselte a
köszöntést, mintha most avatták volna be tisztségébe.

Iszakné Koszorús Judit házigazgató az alapítókról, az időskorúak töretlen
életkedvéről, a csodás emberi kitartásról szólt, miket tanítani kellene. Kovács Péter pol-
gármester felelevenítette a múltat, a klub alakítását, mely történetben neki jó feloldódni,
átvenni a jókedvet, mely mindig jellemezte a tagokat. Aztán kiderült az is, hogy jó ügyet
szolgál a csapat, hiszen a döntések előtt ők is mindig elmondták véleményüket.
Tapasztalatuk pedig nélkülözhetetlen. Arról nem is beszélve, hogy kirándulásaikon ki-
ki megismerhette az országot, mely hatalmas élményt jelentett. - Tehát ez a klub,
melyből nem lehet kiöregedni. Azt kívánta a jelenlévőknek: sírjunk, nevessünk együtt
továbbra is. Varga Gyula volt polgármestert is színpadra invitálta utóda, aki először
megilletődött, majd hangoztatta: számtalanszor volt módja részt venni a csoport ren-
dezvényein, melyek mindig tanulságosak, nemcsak élményt és ambíciót adók voltak,
hanem országosan is öregbítették a nagyközség, a város hírnevét. Mindenki Irénkéje
pedig, mintegy örök fiatal – hatalmas keresztekkel a vállán – bírta a strapát. Példa lett
az ifjúságnak, s reméljük, hogy még sokáig köztünk marad utódát is segítve, tette hozzá.
Az ikerváriak nevében Markó Jánosné Erzsike szerint elmúlt ugyan a lázas ifjúság, de
lelkük örök ifjú maradt és segítsék egymást továbbra is. A fegyvertárs Maróti Éva így

folytatta: – imádkozzunk, hogy az Úristen adjon nekünk még egészséget, éveket.
Mi mást mondhatott volna ezek után mindenki Irénkéje az ajándéközön és virágcsokrok
közepette, mint felelevenítette az emlékezetes rendezvényeket, a KI? Mit? Tud? – os
győzelmeket, az énekkari és színpadi szerepléseket, a rétes-,vers- és prózamondó fesz-
tiválokat, a fióknyi kitüntetést, elismerést az oklevelektől az Aranysodrófa díjig. Aztán
a hatalmas tortán meggyújtották a tüzijátékos gyertyát, majd – a sokfogásos vacsora el-
fogyasztása után – mint egy bálban csaknem éjfélig mulattak. 

Kedves nyugdíjasok (nem idősek!) Biztos vagyok benne: folyt. köv…, mint a
filmekben... Minden olvasónk nevében tisztelettel: Györe Zoltán  

Mert „ kidőlt
keresztfának nem

köszönt már senki”
A tavalyi év hamvazószerdáján az
amúgy is eléggé megtépázott,
csonkolt sárdéri kereszt nem bírta
tovább. A viharos időnek már nem
tudott ellenállni, kidőlt s még jobban
darabjaira hullott.

Sajnos a felújítására – elsősorban
anyagiak miatt, hiszen teljesen új
keresztet kellett volna faragtatni –
nem volt lehetőségünk. Ezért úgy
gondoltuk, hogy a régi hagyo-
mányokhoz nyúlva fakereszten ún.
Pléhkrisztust állítunk a régi helyén.

A betontalapzatot megemelve, a régi
kerítést felújítva készült el szeptem-
ber 14-re, Szent Kereszt felmagasz-
talásának ünnepére a képen látható, s
a Táplánfára vezető úton bárki által
megtekinthető új kereszt. A munkák
elvégzésében nagy segítséget nyúj-
tott a Geomé Kft., a Török Kft.,
Vasber Zrt., Kovács László, Mógor
Győző. Köszönet az önzetlen lelkiis-
meretes munkáért.

Folyamatban van továbbá az ósoki
Mária-ház felújítása is. Itt szige-
telési, újravakolási, bádogozási
munkálatok zajlanak, az Egyház-
községi Képviselő Testület, a Török
Kft., a Geomé Kft. és még sok jó
szándékú ember  közreműködésé-
vel. (Erről később az újraszentelés
után pár szóval és fotóval megem-
lékezünk.)                Dömötör Gábor
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Úton…a négy év pár mondatban
Így a négy év eltelte után meg kell állnunk egy pillanatra, és vissza kell nézni,
összegezni, hogy mi is az, ami létrejött városunkban, mit is hozott létre a képviselő
testület, melynek mandátuma 2014. október 12-vel lejár.

Csak pár mondat kevés arra, hogy minden fejlesztést felsoroljunk, ami az elmúlt
években történt, de a jelentős beruházásokról mindenképpen szólni kell. Még az
előző ciklusban kezdődött, de a lezárása már átnyúlt az iskolai felújítás
beruházásnak, majd elkezdődött a Rákóczi utca 3. ütemének kivitelezése, majd az
óvoda külső rekonstrukciója és az önkormányzati konyha kialakítása, ahol nap-
kollektorokat is beépítettünk a tetőszerkezetre.

Jelentős lépés volt a temetői parkoló kialakítása. Pályázati pénzből napelemeket
helyeztünk el az iskola, a városháza és a kultúrház tetőszerkezetén, melyek a
három intézmény elektromos energia ellátását hivatottak szolgálni. A kultúrháznál
az energetikai pályázathoz kapcsolódva, de saját erőből felújítottuk a tetőt, az
udvari teraszt, és a bejárati lépcsőt is. Ugyanezen pályázattal az önkormányzat
épülete is új bundát kapott, és mindhárom intézményben teljes központi fűtés
kazáncsere is megvalósult. Sok gondot (pénzt) fordítottunk az utcák karban-
tartására, leaszfaltoztattuk a Hunyadi és a Bihari utcát, és amennyiben a megítélt
központi támogatás is megérkezik, akkor elkezdődhet a Deák és Táncsics utcák
rekonstrukciója, melyekhez minden engedélyt már elintéztünk. Elindult az I.
világháborús emlékmű felújítása is, és lassan befejeződik a régi gázcseretelep
épületének rekonstrukciója, melyben egy kis helytörténeti kiállítást szeretnénk
berendezni, Vép történetéről, vépi emlékekből.

Ezek azonban csak a kiemelkedő beruházások, de ezeken kívül számos kisebb
pályázattal, beruházással igyekeztünk rendezvényeinket megszervezni, a lakossá-
gi szolgáltatások színvonalát emelni. Új programsorozatokat indítottunk, nagy sik-
errel. (tündérkert, közéleti teadélután…) Ezekről mindig számot is adtunk a havi
Vépi Krónika oldalain.
Tettük a dolgunkat! 

A képviselő testület minden tagja nevében köszönöm a lakosságnak a
támogatást, mely sok esetben lehetővé tette, hogy a város érdekében a legjobb dön-
téseket hozzuk. Az elmúlt négy év során a kialakult összhang lehetővé tette, hogy
mindig a város érdekében, a lakosság érdekeit figyelembe véve határozzuk meg a
szükséges tennivalókat, a célunk csak a város fejlődésének szolgálata volt.

Ahogy kezdtem, október 12-én helyi önkormányzati választások lesznek. Az
eddigiektől eltérően a képviselőjelöltek neve nem abc szerint, hanem előre kisor-
solt sorrendben kerülnek a szavazó cédulákra. Fontos tehát, hogy a listát alaposan
végignézze, és gondolja meg minden vépi polgár, hogy ki az a hat jelölt, akinek
bizalmat szavaz a következő öt évre. 

Vannak nevezetes napok, vannak mérföldkövek, és ilyen egy választás is, de ter-
mészetesen ez is csak egy nap az évek folyamán, mely egy pillanatnyi megállás,
majd folytatódik az élet, számtalan fontos elindított fejlesztési tervvel, távlati kon-
cepcióval.

Köszönjük minden vépi polgárnak az eddigi támogatást. 
-polgármester-

5

A Mıvelődési 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:
szeptember 27. „Itthon vagy-
Magyarország szeretlek”
október 13. 13-00 Karitász szociális vásár
október 14-18. Országos Könyvtári Napok

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

Nefelejcs Nyugdíjas Klub program
október 2.    Idősek világnapja
október 9.    Névnapok
október 16.  Kirándulás: Bakonybél
október 30.  Ismeretterjesztő előadás

Idősek Klubja program
6-tól – 10-ig: Idősek Hete
6-án 14.00 óra: Ãszidő – irodalmi teadélután
7-én 14.00 óra: A szép bőr titka. az
egészséges életmód 
8-án. 14.00óra: IDÃSEK NAPJA
9-én 14.00 óra: „Egy kicsi mozgás mindenk-
inek kell…” 
10-én 10.00 óra: Mozaik kép készítése őszi
termésekből
15-én 13.30 óra: Ãszi séta a kastélyparkban
21-én 14.00 óra: Filmvetítés–Majális az
Idősek Klubjában
29-én 14.00 óra: Kreatív foglalkozás – Ãszi
mécses tartó készítése

Kismamaklub: 10.29. szerda 10 óra

Kék fény hírek
Ismételten megváltoztak az időjárási körülmények, ezért kérünk mindenkit, hogy kerékpárjaik és a gépjárművük műszaki állapotát
ellenőrizzék. Kiemelten a világítóberendezések állapotára vonatkozóan, valamint hogy a járművek a megváltozott út, és látási
körülményeknek megfeleljenek. A családi házak előtt parkoló gépjárművek ablakai a késő őszi időszakban bepárásodhatnak, lefagy-
hatnak. Ezek tisztításáról elindulás előtt mindenkinek gondoskodnia kell.

Augusztusban a Vépi Körzeti Megbízottak működési területén biztonsági intézkedésként 2 személyt a szülőknek, illetve a
nevelőnek adtunk át, mivel eltűnésüket bejelentették.  kmb  
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Egyházközségünk programjai
Október hónap a Boldogságos Szűzanya hónapja. Ebben a hónapban az esti
szentmisék előtt 6 órától rózsafüzér ájtatosságot tartunk. 

Október 3-án lesz a hónap elsőpénteke. Engeszteljük Jézus Szentséges
Szívét szentgyónásunkkal és szentáldozásunkkal! Október 7-én, kedden a
Boldogságos Szűzanyát, mint Rózsafüzér Királynőjét, október 8-án, szerdán
pedig, mint Magyarok Nagyasszonyát ünnepeljük. Október 13-án, hétfőn a
Boldogságos Szűz Mária fatimai kérésének eleget téve engesztelő napot tar-
tunk. Igyekezzünk egész nap böjttel, imádsággal engesztelni Szűz Mária
Szeplőtelen Szívét a bűnökért és megbántásokért! Az esti szentmise előtt 3/4
6 órai kezdettel rózsafüzért imádkozunk, majd a szentmise keretében ünnepé-
lyes 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, hétfőn ünnepli az Anyaszentegyház Szent
Vendel remetét, aki az állattenyésztő emberek és jószágaik védőszentje.
Október 26-án, vasárnap, az este 1/2 6 órakor kezdődő szentmise után
ünnepélyes körmenettel vonulunk ki a Dózsa György utcai Szent Vendel
szoborhoz, hogy ott kérjük a segítségét. Október 26-án, 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

Felhívás!
Az őszi csapadékos időjárás beálltá-
val sok gondot és bosszúságot okoz-
nak a járdák légterébe benyúló ágak
és bokrok, melyektől az ott közleke-
dők ruhája vizes, szennyezett lesz.

Ezért felhívjuk a lakosság figyel-
mét arra, hogy az ilyen ágakat, hajtá-
sokat távolítsák el, vágják vissza
úgy, hogy a járdán a közlekedést ne
akadályozzák.                  –gamesz–

A Hatos Ferenc Általános Iskola és AMI 
október 6. 13 óra: Megemlékezés az aradi vértanúk 

emléknapja alkalmából
Október 6-7.Papírgyűjtés

6-án: 16.00 órától  Bozzai, Kenéz, Pecöl
7-én: 14.00 órától Vépen a Mıvelődési Ház udvarán

Október 16. 8.00 – 12.00 Nyílt tanítási nap
17,00 órától Iskola előkészítő foglalkozás nagycsoportos óvodásoknak
Október 18. (szombat) Tanítási nap a pénteki órarend szerint
Október 22. Ünnepi megemlékezés a középiskola nagytermében
Október 23 – 31. Őszi szünet
Első tanítási nap: november 3. (hétfő)
Igazgatói fogadóóra: hétfő 10.00 – 11,00
Igazgatóhelyettesi fogadóóra: hétfő 8.00 – 9.00

Nagyné Tancsics Ildikó igazgató

EBOLTÁSRÓL   TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a Tisztelt Ebtulajdonosokat, hogy VÉP városban a 3 hónapnál
idősebb kutyák veszettség elleni védőoltása a Vépi Közös Önkormányzat Hivatal
udvarában (Vép, Rákóczi u. 8.) az alábbi időpontokban történik:
2014. október 14-én (kedd)   15.00 – 18.00 óráig
2014. október 15-én (szerda)     9.00 – 12.00 óráig
2014. október 16-án (csütörtök) 15.00 – 18.00 óráig
Az eboltás díja – ebenként – 3000 Ft-ba kerül a féregtelenítéssel
együtt. 

Kérjük, hogy a kutyák eboltási könyvét hozzák magukkal!
Az eboltás elmulasztása szabálysértés és pénzbírsággal sújtható.

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal

Vadvirág Óvoda 
2014. október 2.
Egyesületünk Bábszínházba hívja a
gyermekeket
október 22. Orsolya napi vásár
Mindenkit szeretettel várunk!

Óvoda dolgozói

Utolsó közgyűlés
Vita bontakozott ki Varga Gyula képviselő
és Szijj Vilmos alpolgármester között
abban, hogy Varga szerint be kellene
vezetni az idegenforgalmi adót napi 300
forint/fő mértékben. Szijj szerint ez
visszavetné az amúgy is csökkenő idegen-
forgalmat. Varga úgy vélte: az országos
gyakorlat bevezetése a fejlődést szolgálná.
Török Sándor képviselő azt javasolta,
hogy halasszák el a döntést, melyet
Kovács Péter szerint is megfelelő számítá-
sokkal kell alátámasztani. A költségvetés
és a gazdálkodás első félévi helyzetéről
szóló jelentés szerint az önkormányzat és
intézmények mind a bevételek és kiadások
tekintetében időarányosan teljesítették
feladataikat. Mind a Vadvirág Művészeti
Óvoda, mind a Hatos Ferenc Általános
Iskola és AMI vetítettképes prezentációja,
valamint a Gamesz beszámolója hitelesen
mutatta be azt a nívós munkát, amit
elvégeztek. 

Ezek alapján Kovács Péter arról szólt: jó
volt együtt dolgozni az elmúl négy évben,
s büszkék lehetnek a pozitív mérlegre, az
elvégzett munkára, a fejlesztésekre,
melyek főként pályázati pénzekből való-
sulhattak meg. Ezt a munkát szeretnék
folytatni a következő öt évben is mindkét
településen élők körülményeinek javítása
érdekében, mondta. gyz 

folyt. a 1. oldalról
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Jubileum az óvodában  
Sümeginé Gerencsér Jutka néni 40 éve,
1974. szeptember 10.-én fogta kézen először
a vépi kisgyermekeket, s vezette be őket az
akkori Napközi Otthonos Óvodába.  Ma már
a régi óvodások gyermekeit, unokáit  fogadja
nap mint nap töretlen odaadással, szeretettel.
40 év nagyon hosszú idő, gyermekek iránti
örök elhivatottságot, állandó megújulást
kíván a pedagógusoktól.  Jutka néni 40
évében rengeteg új nevelési program, mód-
szer váltakozott, ezeknek megfelelve  évtize-

deken keresztül töretlen tenni akarással, példát mutatva fordult a
kicsik felé. Kollégáival megértő, nyíltszívű, mindig számíthatunk
a segítségére. Tartalmas, szép életpálya áll mögötte, és mi büszkék
vagyunk, hogy együtt dolgozhattunk, dolgozhatunk vele.        

Szeretettel köszöntjük e szép ünnepen, s kívánunk neki jó
egészséget, további munkájában találjon sok sikert és  örömöt!

a Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda dolgozói

SZÉPKORÚAKKRÓNIKA
VÉPI
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Hatalmasra nőttek
A 6,5 és 4,5 kg-ot elérő, gigan-
tikus méretűre terebélyesedett,
magból kifejlődött karalábék Bör-
zsönyi Istvánné Rákóczi Ferenc
utcai lakosunk kertjében termett.

Mezei Péter +fotó

Szépkorúak köszöntése
Most is szereti a pontosságot, a rendet és az őszinteséget, de az öregséget nem – mondta kissé rezignáltan Józsa

Lászlóné augusztus 24-én, 91. születésnapján Kovács Péter pol-
gármesternek, aki virágcsokorral és kis ajándékkal köszöntötte az egykori
pesti ápolónőt. Margit néni szívesen emlékezik a múltra, arra, amikor
különböző kórházakban dolgozott. Már 18 éve él Vépen Magdolna húgánál,
ahol tesz-vesz, de már bevásárolni sem tud, mert nem bírják a lábai.
Egyébiránt korábban rengeteget olvasott és varrt, de szeme romlása miatt
már nem tudja korábbi dolgait intenzíven végezni. Mindez zavarja ugyan, de
„el kell fogadnunk, hogy megöregszünk” teszi hozzá.  Az egészségügyről az
a véleménye: sok baj van azon a területen. Minden jót kívánunk az ünnepelt-
nek!

Pados Józsefné 93 éves lett, –
melyet úgy is ünnepelt, hogy – hála Istennek idén nem voltam kórházban,
mondta arra gondolva, hogy volt olyan éve, amikor 7 hónapot töltött ott ágy-
hoz kötve.  Azt azonban mégis sajnálja, hogy jelenlegi lábfájása miatt volt,
hogy nem tudott elmenni a templomba. De naponta imádkozik. Azon kívül
tévét néz, s ha jobban van, sétálgat is.  Az István fiával és Kati menyével élő
hölgyet két szeretett unokája, Tomi és Adrienn  rendszeresen látogatja..
Egyébként vitális, szeret társalogni, mindenre emlékszik, amolyan „jó lélek”
mondják, akik ismerik, s emiatt mindenki szereti. Mari néninek az önkor-
mányzat nevében átadta ajándékát, és további jó erőt, egészséget kívánt
Kovács Péter polgármester.  

Anyakönyvi hírek Házasság: Farkas Sándor és Bogdán Irma  •

Ãri Tamás és Nagy Tünde Zsuzsanna 
Születés: Horváth Szilvia és Börzsönyi István fia Botond Ferenc • Kovács Adél
és Tóth Balázs fia Bence • Kovács Hajnalka és Nagy Szilveszter fia Zalán Soma

Halálozás: Molnár
József (1928.) Rákóczi
u. 26.
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Környezetünkért vándordíj az
érzelmek iskolájának

Az új tanév is rendhagyó ünnepséggel nyílt meg a Hatos Ferenc
Általános Iskolában és Alapfokú Művészeti Intézményben. Most
nemcsak az értelemre - ezt a Környezetvédelmi Vándordíj elnye-
rése mutatja -, hanem az érzelmekre is hatottak úgy, hogy az elsős
nebulókat a szüleik kézen fogva vezették be életük újabb
színterére, sőt Molnár Krisztina igazgatóhelyettes személy szerint
is szólt a gyerekek „erősségeiről”.Bemutatkozásuk közös táncos
műsorral és szavalatokkal kezdődött. De nemcsak ez volt a
meglepetés, hanem az is, hogy nagyszerű gesztusként a másodika-
sok virággal köszöntötték „utódaikat”, aztán ajándékot is kaptak
Kovács Péter városi-, és Kéry Szabolcs Bozzai polgármesterétől
Horváth Lászlóné kenézi faluvezető jelenlétében. Az iskolavárással
kapcsolatos rajzaikat pedig külön értékelték. Nagyné Tancsics
Ildikó igazgatónő beszédében kitért rá: új kihívások várnak a tanu-
lókra, akiknek a tudás birodalmában kell újabb lépcsőfokokat meg-
mászni. – Ahhoz, hogy ez sikerüljön, rendszeres munkára és
szorgalmas tanulásra, valamint szülői felelősségre is van szükség.

Ha közösen, egymást segítve járjuk be ezt az utat, mindenki
számára siker lesz az ajándék, hangsúlyozta többek közt. Majd kéz-
fogással avatta az iskola diákjaivá a 25 elsőosztályost.

Ezt követően Mészáros György, a Nyugat-dunántúli
Környezetvédelmi Központ Közhasznú Alapítvány elnöke és
Kránitzné Rózsika alapítványi titkár átadta az igazgatónőnek az
„Együtt a környezetünkért” vándordíjat, oklevelet és jutalmat,
melyet az iskola a környezettudatos magatartás népszerűsítésért
érdemelt ki. Mészáros György beszédében arról szólt, hogy a 2007-
ben alapított díjat átlagon felüli környezettudatos munkájukért
kapták, melynek előzményeként Ökoiskolai címet is nyertek. A
vándordíj egy évig lehet a birtokukban, de háromszoros elnyerése
után véglegesen is megkaphatják.                                             gyz

A Gyermekjóléti
Szolgálatról

Vép-Bozzai Gyermekjóléti Szolgálat
2014 júliusától önálló gyermekjóléti

s z o l g á l a t k é n t
működik. 
A családgondozói
munkakör rendkí-
vül összetett. A leg-
fontosabb feladat,
hogy a gyermek
családban nevel-
kedhessen. Ennek

érdekében tájékoztatást és segítséget
próbálok nyújtani azokkal a támogatá-
sokkal, ellátásokkal kapcsolatosan, ame-
lyek összefüggenek a gyermek testi és
lelki egészségének biztosításával. 

A tanácsadás azonban néha nem elég.
Az elhanyagolás, a bántalmazás, iskolai
hiányzás, családi konfliktusok során a
gyermek veszélyeztetetté válhat. Rend-
kívül fontos feladat az észlelő- és
jelzőrendszer megszervezése, működte-
tése. Hiszen a gyermekkel közvetve, vagy
közvetlenül érintkező szakemberek, in-
tézmények, vagy éppen a rokonok,
szomszédok azok, akik elsőként észlelik,
ha baj van. Összehangolt működésük
segít abban, hogy időben felismerhetővé
váljon a probléma, és az okok feltárása
után, gondozás keretében megszüntethe-
tővé váljon a veszélyeztetettség.

Munkám során személyes kapcsolatot
alakítok ki az érintett családokkal, támo-
gatom őket a veszélyeztető körülmények
elhárításában, ellátások szervezésében,
illetve a családban jelentkező működési
zavar ellensúlyozásában.

Emellett nagy hangsúlyt szeretnék fek-
tetni a prevencióra, vagyis a megelőzésre.
Az idei tanév során a számítógép
veszélyei mellett drogprevenciós előadást
hallhatnak a Hatos Ferenc Általános
Iskola diákjai. 

Fontosnak tartom, hogy a Gyermekjó-
léti Szolgálat segítse a családok
harmonikus működését, a gyermekek
egészséges fejlődését.

Kiricsi Adél családgondozó
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Vépi győzelmek a családi mozgásfesztiválon
Török Lászlóné, Segyevy Niloletta és Nóra, valamint Eredics Izabell sikere a családi mozgásfesztiválon. A fővárosi Kopaszi-gát volt a
helyszíne a Coca-Cola Testébresztő XVI. Családi Mozgásfesztiválnak, ahol jelen volt Czene Attila, a Magyar Szabadidősport Szövetség
elnöke is.  A szervezők a korábbi évek női sportnapjainak lebonyolítását követően 2014-ben úgy döntöttek: idén az egész családra kiter-
jesztik a programokat. A rendezvényen 90 mozgásformát lehetett kipróbálni (sárkányhajózás, flingó, TRX, vívás, sí, jóga, floorball, nin-
jutsu, íjászat, táncórák, parkröplabda ……)

A családi mozgásfesztiválra 6-7 ezren látogattak ki. A rengeteg érdeklődőn kívül élsportolók is részt vettek a sportnapon. Polgár
Judit férjét és két gyermekét is magával hozta. Vas megyét Vép képviselte 51 fős csapattal, a megyék közötti pontversenyben második
helyezést értünk el. Egyéniben is remek eredmények születtek. A 45 év felettiek versenyét ismét Török Lászlóné nyerte. A 26-44 év közöt-
ti kategóriában második lett Segyevy Nikoletta. A 26 év alattiak versenyében Segyevy Nóra ért el harmadik helyezést. A 12 év alatti
lányoknál Eredics Izabell lett a bajnok. Soós Eszter

Foltvarrók: a múzsák dalolnak
Ahogy beléptünk a művelődésiház tanácskozó ter-
mébe, megváltozott a világ: csaknem hanyatt estünk a
szépség meglepetésétől. A falakat ruhafoltokból
készült, művészi alkotások borították. A Szombathelyi
Képtárban is elkelnének. Nos, ilyen volt az augusztus
28-án megnyílt, a szombathelyi Folt Mix Csoport
patchwork, vagy magyarul foltvarró-kiállítás első
impressziója.

Az egykor egyiptomi, majd Buddha által is rendelt
darabok a szegények foltokból készült ruhája volt.
Aztán Angliában virágzott fel a hasznos tevékenység a
textilipar fejlődésével. Mára hazánkban népművé-
szetté vált a foltvarrás, mondta megnyitójában Iszakné
Koszorús Judit művelődésiház-igazgató azt is hoz-
zátéve, hogy a szombathelyi csoport 1996-ban
rendezte első kiállítását az Oladi Művelődési Házban.
Azóta hazai és nemzetközi elismerések sora bizonyít-

ja munkásságukat. A kiállítást a csoport vezetőjének, Buchwald Antalné Piroskának,  illetve a helyi Hortobágyi Évának köszönhetjük.
Kovács Péter polgármester szerint ez alkalommal ebben a teremben a múzsák daloltak, ugyanis a színek sokasága, a harmónia és a
gondosság nyújtott maradandó alkotást és élményt. Érdemes minél több időt tölteni a látvánnyal. Ez a csoda úgy keletkezhetett, hogy
egy közösség tagjai egymás ötleteit valósították meg, melynek következtében alakulhatott ki a foltvarró társadalom, mely átjárta a
világot, tette hozzá. Varga Gyula képviselő is annyira meglepődött, hogy kérte: maradjanak a tanácskozó terem falain ezek a
gyönyörűségek. gyz
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Vép VSE az eltelt
időszakban a következő

eredményeket érte el
Bajnokság:
Vép-Rábapaty   1-0      U-21: 1-3
Körmend-Vép    2-3      U-21: 4-1
Vép-Táplán        3-2      U-21: 7-1
Kőszeg-Vép       2-0      U-21. 2-1
Magyar Kupa megyei fordulóiban a csapat biztosan
győzött Sében, majd sikerrel vette a következő for-
dulót is Bozsokon. A folytatás majd tavasszal,
reményeink szerint sikerrel. Németh Attila

A Búcsú szombati Pacsirta
kupa díjazottjai

I. helyezett : Ósok csapata
II. helyezett: Rugó FC
III. helyezett: Újtelep
IV.helyezett: Tűzoltók
V. helyezett: Berek I.
VI. helyezett: Berek II.
Gólkirály: Szalai György (Csitta) Legjobb
mezőnyjátékos: Nagy Zsolt(Pini), legjobb kapus:
Takács Tibor. Különdíj. Menotti díj: Mógor Renáta

-dg

október 1-jén 
17.00 órakor

VÉPEN
a Művelődési Házban.

Tűzoltósági hírek
2014. augusztus 23–án Bozzaiban rendezték meg a II. Varga Gábor Emléktornát, melyen vendégül láttuk az
osztrák társtűzoltó egyesületünket, Aschau csapatát. Fogadásuk után bemutattuk a nemrég vásárolt Lukas
feszítővágó berendezésünket. Műszaki bemutató után Bozzaiban a labdarúgópályán mértük össze tudásunkat
kispályás fociban. Idén Aschau csapata bizonyult a legjobbnak, így ők vihették haza a vándorkupát.
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