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Ismét Kovács Pétert 
választották polgármesternek

Az október 12-i önkormányzati választásokon ismét
Kovács Pétert (képünkön) választotta a kisváros lakossága
polgármesternek. A függetlenként, és egyedüli jelöltként
indult korábbi vépi városvezetőa szavazóként megjelent
840 voksoló közül 789 szavazatot kapott (100 %) 

A hattagú képviselőtestület tagjai közül ismét mandátu-
mot szereztek öten. Önkormányzati képviselőlett ismét
Dömötör Gábor (független, 621 szavazat), Kóbor Attila,
(független, 554 szavazat), Szijj Vilmos György (függet-
len, 494 szavazat) Török Sándor (független, 430 szavazat)
és Varga Gyula József ( független, 392 szavazat). Bekerült
a testületbe Derdákné Rózsa Hajnalka (fidesz - kdnp
támogatású) 387 szavazattal. (képünkön az urnák előtt)

Megemlékezés az ’56-os 
forradalomról

- Felkelt a nép, mert élni akart…. , Piros a vér a pesti
utcán - idézték a korabeli helyzetet az 1956-os for-
radalom évfordulóján a Dunántúli Agrárszakképző

Szakiskola és Szakközépiskola diákjai a vépi városi
ünnepségen október 22-én.

A dr. Kovácsné Végh Judit és Fazekasné Marton
Mónika tanárnők által összeállított műsorban szereplő10
A és 10 C osztályos tanulók  irodalmi jellegű megem-
lékezése hitelesen adta vissza az egykor történteket. Az
intézet hatalmas termét teljesen megtöltőérdeklődők előtt
szinte megelevenedett a múlt, mely a bátor hősöknek és
tetteiknek állított emléket. A képek és versek a tömeg-
megmozdulásokról, a Rákosi-rendszer gyűlölt jelképei-
nek ledöntéséről,  a zsarnokságról szóltak. Mint mondták:
- felkelt a nép, mert élni akart. Mintha a szabadságharcos
idők összefolytak volna, hiszen elhangzott Petőfi Talpra
magyarja éppúgy, mint az akkori gúnyvers „Ruszki Iván
tudod-e már/ hol vagy Te már?”. 

A nemzeti színű zászlót lobogtató fiatalok  szerint
tehát nem történt más, mint oka volt, hogy megvadult az
emberóceán és egy térdre kényszerített, kifosztott nép fel
mert állni. A vérbefojtott forradalmat a földön úszó piros
zászlóval jellemezték. A megemlékezést követően meg-
koszorúzták a forradalmárok emlékművét. gyz folyt. a 2. old.
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Választás
A testületből ezúttal kimaradt Tóth Zoltán
László, (független jelölt), akire 315-en vok-
soltak.  Az új jelöltek közül Pogácsás Péter
(független) 300 szavazatot, Szalai János
(fidesz-kdnp támogatású) 248 szavazatot,
Szijjárto Róbert (független) 221, Török
Richárd (független) pedig 204 szavazatot
kapott.

A választási bizottság a mandátumokat
október 17-én átadta. Az önkormányzat
alakuló ülését pedig 15 napon belül meg-
tartották. Információnk szerint Bozzaiban
Csizmadia Fannit választották polgár-
mesternek, aki ebben a minőségében Kéry
Szabolcsot váltja. 

Vépen ismét alakul roma önkormányzat.
A nyolc regisztrált roma nemzetiségi pol-
gár közül négyen jelentek meg az urnák
előtt. Közülük Pataki Péter két szavazatot,
Lendvai Tibor három szavazatot, Nyári
József két szavazatot és Kányási Tibor
szintén két szavazatot szerzett. Mivel hár-
man azonos számú voksot kaptak, ezért az
eljárási szabályoknak megfelelően köztük
sorsolással döntött a választási bizottság.
Így a háromtagú roma önkormányzat
képviselője Pataki Péter, Lendvai Tibor és
Nyári József lesz. Ők határozzák meg, hogy
közülük ki lesz az önkormányzat elnöke.

A Krónika kérdésére Kajcsos Imre és
felesége voksuk leadása után azt mondták:
remélik, hogy megvalósul, amit a kép-
viselők korábban elterveztek. Vagyis fel-
épül a sportcsarnok, és a rossz állapotú
utcák felújítása is megtörténik. A Fészek
pedig önkormányzati tulajdonban lesz, így
nincs akadálya annak, hogy az elhagyatott
épület ismét szórakozóhellyé váljon. Tan-
csics Alíz elsőválasztóként lépett az urna
elé. - Örülök, hogy szavazhatok, mondta
hozzátéve, hogy jó lenne, ha egy fiatal is
bekerülne a képviselő testületbe, ugyanis
fontos, hogy új szórakozási lehetőségek
legyenek a fiataloknak. Szerinte az ifjúság
60 százaléka Szombathelyre jár, ha például
konditerembe akar menni. De szerinte fon-
tos a sportcsarnok felépítése is. Elképzelé-
seivel egyet értettek szülei is, akik szintén
leadták szavazatukat. Érdekes színfolt volt,
amikor megjelent az urnák előtt Némethné
Viola Rita, akit négy gyermeke kísért el a
szavazásra.   

- Kiss Károlyné választási iroda vezető, - gyz 

AKTUÁLIS VÉPI

Itthon vagy - Szeretlek Magyarország!
Gazdag programot állítottak össze a szervezők az „ Itthon vagy, Szeretlek
Magyarország!” rendezvénysorozatának helyi bemutatóihoz. Szeptember 27-
én délelőtt jógával, aerobiccal, szimultán sakkversennyel indult a nap a
művelődési ház teraszán a most kialakított óriás sakktáblánál. Az alkalmat
emelte, hogy Németh Dénes, a Haladás NBI-es sakkozója szimultánt adott a
kültéri avatón. A vépi születésű versenyző Őri Tamással és Iszak Gáborral
remizett. De bemutatta játéktudását  Hatos Csaba, Savanyó Ferenc, Tolvaj
Dezső és Kálmán László is. Az első sakk-mattot aztán a lelkes sakkozóktól több
is követte. Zenélt a Capitó együttes, és Rosta Géza is foglalkoztatta a fiatalokat,
és szüleiket, majd este fél kilenckor Szalai Anélia, az idei Vas megye szépe

gyújtotta meg a Szent Mihály napi máglyánkat. A lángokkal együtt magasra
csaptak a nevetés hullámai is, hisz Polgár Péter humorista nagy sikerrel lépett
fel: a közönség két ráadás számot is kitapsolt. Aztán vasárnap délután 5 órakor
került sor a társadalmi munkában felújított Rákóczi utcában található Mária
szoborház újra szentelésére, felavatására. Az eseményen a hívek nagy számban
jelentek meg. Foto: KJ

Az ötéves város új „falfreskója”
Ahogy az Erdődy-kastély értékei még így, pusztulófélben is fontosak,
úgy kis túlzással azt is mondhatjuk, hogy az a legújabb kori „falfreskó”,
mely a Szeretlek Magyarország program keretében a legkisebbek
tenyérnyomata alapján készült a vépi Városháza falára, talán szintén
ikon jellegű. 
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Arad gyertyái ma is világítanak
Az aradi vértanúkra emlékezett a város lakossága október 6-án a Templom kerti ünnepségen. A Hatos Ferenc Általános
Iskola és AMI  4. A osztályos tanulói újszerű műsorral utaltak a korra, a szabadságharcra és hőseire.

Ünnepi beszédében Molnár Krisztina,
az iskolaigazgató helyettes kiemelte:
hősök voltak, akik a magyar nemzet
igaz ügyéért adták életüket. A 13 tábor-
nok azonban különös magyar volt.
Közülük ugyanis többen nem is tudtak
magyarul. Magyarokká azáltal lettek,
hogy életük utolsó percéig harcoltak a
magyar nemzet ügyéért. A vértanúk
vére azonban különös dolog, az életet
táplálja, mondta. – Nem telt el ugyanis
fél év, és megbukott Haynau. Két
évtized múltán pedig a kiegyezéssel
követte őt a történelem süllyesztőjében
az abszolutizmus zsarnoksága is.
Végül az aradiak győztek. Arad gyer-
tyái tehát a mai napig világítanak
erkölcsi példát mutatva nekünk, hogy
tanuljunk történelmünk nagy alakjaitól
és fogjunk össze, vonta le a
következtetést.

A Marthiné Tarlacz Erzsébet tanárnő által összeállított műsor azért volt újszerű, mert fáklyával, kis zászlókkal és a hősök
fényképeivel illusztrálta az irodalmi összeállítást, mely hűen tükrözte a szándékot, melyben vezető szerepet játszott Takács
Andrea és Dávid Kornél. Ezt követően Kovács Péter polgármester és Nagyné Tancsics Ildikó iskolaigazgató vezetésével
megkoszorúzták a hősök emlékművét.  gyz 
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Ismét zarándoklat Máriacellben
Sokéves hagyományt ápolva, 2014. szeptember 20-án a vépi és társ plébániák – Bozzai, Kenéz, Pecöl, és Megyehíd – hívő
közössége 186 fővel, közös zarándoklaton vett részt. A zarándoklat úti célja idén is Máriasutz és Máriacell búcsújáró helyek
voltak. A reggeli közös ima és a szükséges információk közlése után 4 busszal indultunk
útnak. Sokan „ első zarándoklóként „ jöttek, az ilyenkor szokásos kíváncsisággal és izga-
lommal övezve, a társaság nagyobb része azonban már több alkalommal, voltak, akik
minden alkalommal részt vettek közös zarándoklatunkon. Éppen ezért joggal tekinthetjük
ezt az alkalmat – bár megnevezve így még nem volt – a Vépiek fogadalmi közös
zarándoklatának. 

Első állomásként a Máriasutzi kegytemplomot látogattuk meg, ahol plébános úr egy
rövid ismertetést adott a templom történetéből, s ahol a látogatás végén mi is bekap-
csolódhattunk a helyiek Rózsafüzér imádságába is.

Máriacellbe ragyogó napsütéses időben érkeztünk meg. A 16 órakor kezdödő
szentmiséig az időt mindenki szabadon tölthette. Volt lehetőség templomlátogatásra,
Máriacell nevezetességeinek megtekintésére valamint az egyházközség közös Keresztút
járására is. A hálaadó szentmisét Németh Tamás plébános úr a kegyoltárnál mutatta be,
ahol rajtunk kívül nagyon sok máshonnét érkező zarándok is részt vett.

Zarándoklatunk célja elsősorban a hálaadás volt, hálát adtunk a Szűz Anyának a sok
segítségért és kegyelemért, amelyet imáinkban oly sokszor irányába megfogalmaztunk.
De kéréseinket és könyörgéseinket is feltártuk, melyekben az elkövetkezendő időszakban
kérjük segítségét.
A nap végén kissé megfáradva, de lelkiekben feltöltődve indultunk haza.

Adja a Jóisten, hogy 2 év múlva ugyan ilyen lelkesedéssel és jó egészségben ismét – fogadalmunkat betartva – részt
vehessünk a máriacelli zarándoklaton.                     Dömötör Gábor

fol
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Egyházközségünk programjai
Október 26-án, vasárnap hajnalban igazítják vissza az órákat. Az esti szent-
misék e naptól kezdve este 1/2 6 órakor kezdődnek.   November 1-én, szom-
baton Mindenszentek ünnepe lesz. Reggel 8 órakor kezdődik az ünnepi szent-
mise templomunkban. Délután 3 órakor a temetőben megemlékező ájtatossá-
got tartunk a megholtakról. A szertartás után megáldom az új síremlékeket.
November 2-án, vasárnap Halottak Napja lesz. Búcsúnyerési lehetőségek:
Aki a temetőt ájtatos lélekkel meglátogatja, és legalább lélekben imádkozik a
megholtakért, november 1 - 8-ig minden nap teljes búcsút nyerhet. Feltételek:
Szentgyónás, szentáldozás és imádság a pápa szándékára. Másik búcsúnye-
rési lehetőség: Akik Halottak Napján meglátogatnak egy templomot vagy
nyilvános kápolnát, szintén teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel.
Látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell elimádkozni. Ez a
búcsú elnyerhető megelőző, vagy következő vasárnapon és Mindenszentek
ünnepén is. November 9-én, vasárnap az este 1/2 6 órakor kezdődő szent-
mise után imádságos megemlékezést tartunk az 1956-os forradalom és az azt
követő megtorlás áldozatainak emlékére a templomkertben. Aki tud, hozzon
magával gyertyát, vagy mécsest! Gyertyagyújtás után a felújított I.VH-s
emlémű megáldása. November 13-án, csütörtökön 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 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!    Németh Tamás plébános

Felhívás a háztartási
tüzeléssel kapcsolatban

A levegő minőségének romlásához az
illegális hulladékégetés mellett jelentősen
hozzájárult az is, hogy a lakosság egy
része visszatért a fa-, és szénfűtésre,
miközben sokan nem rendelkeznek
alapvető tüzeléstechnikai ismeretekkel
se, hangzik az a felhívás, melyet Dr.
Szabó Marcell, az Alapvető Jogok
Biztosának helyettese, a jövő nemzedék
szószólója küldött az ötezer lakos alatti
települések polgármestereinek.

A dokumentum kitér rá: a háztartási
tüzelőberendezésekben való hulla-
dékégetés (petpalackok, műszálas
textíliák, műanyag alapú ragasztósz-
erek és festékek, illetve az ezekkel
kezelt fa) égetése során felszabaduló
mérgező gázok  és szilárd részecskék a
levegő-szennyezésen kívül igen
komoly egészségkárosítóak. A nem
megfelelő égéssel felszabaduló gázok
egy része nem távozik a kéményen
keresztül, ha a tüzelőberendezés nem
megfelelő. Ezért a helyiségben lévők
egészségét – különösen a gyermekekét
és idős-korúakét – közvetlenül károsít-
ja. A környezetszennyezés azonban
attól is függ, hogy milyen kályhát
használnak a családban. A kémény
magassága és átmérője, tisztasága
előfeltétele a tiszta tüzelésnek. A vizes
fával tüzelés kel-lemetlen mel-
lékhatása, hogy a ké-ményben és a
tüzelőberendezésben nagy mennyiségű
víz és kátrány csapó-dik ki. A rosszabb
huzat miatt az égés tökéletlenebbé
válik és megnő a kémény
eltömődésének veszélye is. Szárított
fával jelentősen javítható az égés hatás-
foka, és a káros anyag kibo-csátás is,
ha a tüzelőanyagot felülről lefelé
növekvő vastagságban helyezzük a
tűztérbe, majd felül gyújtjuk meg.
Ebben az esetben csak annyi
tüzelőanyagból és ott keletkezik
számottevő éghető gáz, amennyi és
ahol az el is tud égni, hangzik jövő
nemzedék szószólójának felhívása.

Égigérő zenebona
Égigérő zenebona címmel 21 új verssel jelentkezett városunk díszpolgára,
Nagy János költő-tanár. A „Szeretteimnek” ajánlott művek egytől egyig
fákról és lakóikról szólnak. – Gyermekkoromban a fa gyakran volt
menedékhelyem…..A Mária képpel büszkélkedő tölgyfa  alatt szavaltam
először Petőfi verset. Később verseket is írtam erről a fáról, aztán a
cseresznyefánkról, majd a fa világáról, vallja a költő előszó helyett élő szó
című bevezetőjében. Közben azt is megjegyzi: hallhatunk híres emberek
fáiról, amit emlékjelnek ültettek. Például Rákóczi fája. S, mostanában
olvasta, hogy egy kisvárosban ( Vépen) minden újszülött családja fát ültet a
Tündérkertben, s azt kis táblával jelölik. E versciklus eseményei egy tölgy-
fa körül játszódnak. –  Arra kérlek, állj meg Te is alatta és hallgasd meg,
mert halkan Neked is muzsikál, zárja sorait a költő. A ciklus a Nyitány című
verssel kezdődik és a Tücsökszerenáddal végződik. Nagy János legújabb
kori lírája méltó életéhez, életművéhez. 

Az ötéves város új „falfreskója”
Az ötéves város legfiatalabb polgárai ugyan még fel sem foghatják, hogy a
városvezetés elképzelésének megfelelően szüleik és nagyszüleik biztatására
játékból mit is cselekedtek. De a kis tenyérnyomok az ő gyökereiket is jelent-
hetik. Azt, hogy majdan az óvoda és különböző iskolák után felnőttként
bármilyen minőségben ennek a városnak lesznek a tovább építői, szépítői.
Egykoron talán büszkén mutathatják meg a fehér falon lévő színes
tenyérnyomokat ismerőseiknek, gyermekeiknek, talán unokáiknak is. – Látjátok,
ott és akkor 2014 szeptember 27-én „velem” is kezdődött valami.

gyz

folyt. a 2. oldalról
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Megemlékezés
Pályázati forrásból felújításra került az 
első világháborús Hősi emlékmű    
November 9-én, a 17.30-kor kezdődő  
szentmise után az emlékművet megáldja 
Németh Tamás plébános úr, és rövid 
megemlékezést tartunk az 
I. Világháborúban elesettek emlékére.

KRÓNIKA
VÉPI IDŐSEK VILÁGNAPJA

„Csak még egyszer 
20 esztendős lehetnék”

Az Idősek Világnapja alkalmából kedves ünnepséget rendeztek október 2-án a
Nefelejcs Nyugdíjas Klub tagjai, akik annak is örültek, hogy az előző napi megyei
ünnepségen Horváth Józsefné Irénkének átadták a Vas Megyei Közgyűlés

elnökének emlékplakettjét, melyet a klub nem-
rég leköszönt elnöke áldozatos munkájával
érdemelt ki. Irénke szerint az elismerés a klub
minden tagjának érdeme.

A vidám, bölcs és egymást szerető társaság új
vezetőjeként debütált Sági Józsefné Anci, aki beszédében visszatekintett a múlt
évtizedekre, arra, hogy egyetlen idős korba jutott embernek sem volt könnyű az
élete. De van a klub, és a barátok, rokonok, akik kitöltik a hétköznapokat.
Életérzését Márai: Ajándék-versével mutatta be. Irénke pedig Adyt idézte mond-
ván: az öregség nem szégyen, csak néha kellemetlen….s intetést is tett a költő: sze-
ressétek az öregeket… Mindehhez szépen csatlakoztak a Koszorús Judit által
vetített bölcs ajánlások, melyek  a hogyan továbbra adnak tippeket 50 felettről
indulva. De voltak kedves, könnyes és vidám versek is Savanyu Miklósné, Lakics
Istváné, Kovács János és Jánosné előadásában. A hangulatot fokozták a Sinkó-Gál
páros magyar nótái. Kovács Péter polgármester egyrészt gratulált az elismeréshez,
másrészt köszönetet mondott a klubtagoknak az önkormányzat és egymás
munkájának segítéséért, azt hangsúlyozva, hogy továbbra sem nélkülözi taná-
csaikat, városépítő munkájukat.                         gyz

Királynő Vépen
Már királynője is van Vépnek.

Ã nem más, mint Szalai Anélia, a
Miss Alpok Adria Szépség-ki-
rálynő verseny megyei győztese,
melyet szeptember 19-én érdemelt
ki a Bükfürdőn tartott versenyen.
Illik is egy ilyen elismerés a Világ
Közepén lévő kisvároshoz.

Aki ismeri, tudja, hogy Anélia
megérdemelte a koronát, hiszen
alkata, arca, szeme, mosolya,
bűbájos egyénisége, szerénysége
és intelligenciája predesztinálta a
verseny megnyerésére.
Mindemellett jó tanuló is a Nagy
Lajos Gimnázium 3.B osztá-
lyában, ahol – hozzátartozóin, és
a lakókörnyezetén kívül - szintén
nagyon örültek a sikernek. Az

érettségi után tanítói pályára
igyekszik, s arra, hogy angol-
tudását tökéletesítse világot látni
akaró elképzeléseinek megvaló-
sításához.                             gyz  

5

2014okt_2014okt  2014.10.29.  16:33  Page 5



SZÁMVETÉS VÉPIKRÓNIKA

Ötvenéves általános iskolai találkozó Vépen (1964-2014)
Megint eltelt öt év…Ugyanis húsz éves találkozónk óta minden öt évben megszerveztük- immár hetedszer- a
találkozót. Örömmel tölt el bennünk, hogy egyre többen érzik, hogy el kell jönni.  Most már olyanok vagyunk,
mint egy nagycsalád, hiszen a hozzátartozókkal együtt 56-an voltunk. Úgy gondoljuk, hogy megfelezzük az öt
évet, mert azt mondták sokan: ha ilyen jó együtt lenni, akkor miért várjunk újabb öt évig. Most jelen voltak 30-
an az egykori diákok: Kazári Erzsi, Lábas Sanyi, Kalocsai Bálint,Dankovics Ági, Takács Annuska, Czitkovics

Teri,  Balogh Vali, Rózsás Sanyi, Varga Gyula, Süle Pityu, Györgypál Éva, Trencsér Ili, Tárnai Laci,Hantó Babi,
Pogácsás Mária, Tima Annuska, Iszak Erzsi, Kovács Marika, Kajcsos Ili, Németh Imre, Nagy István, Szuák
Laci,Tancsics István,Tancsics Zsuzsi, Horváth Feri, Lődör Tibi,Kányási István, Hargitai János.
Külön öröm volt, hogy ennyi idő elteltével is velünk lehetett tanáraink közül Ódor Istvánné, Barabás Károly és
felesége, Halász Lajos, Horváth Ferenc és felesége. A temetőben pedig felkerestük Hatos igazgató és felesége,
Halász tanárnő és Grencsér tanár úrék, valamint elhunyt osztálytársaink: Dávid Márti, Horváth Feri, Polgár Feri,
Takács Imre, Varga Pista, Osztermann Tibi, és Papp Jóska sírját, hogy elhelyezzük a megemlékezés virágait.

Úgy gondoljuk: érdemes volt megszervezni a találkozót, mely úgy sikerült, mint egy lakodalom. Inkább
sokáig öleljük át egymást, mint virágot vigyünk a temetőbe….       A szervezők: Zsuzsi, Marika, Annuska,Ili

foto. Kolocz Klára

6

Agrárszakoktatás Fejlesztéséért Alapítvány
Vép, Szent Imre u. 36-38.

Köszönjük, hogy a 2013. évi SZJA 1%-val támogatta az ALAPÍTVÁNYUNKAT. 
A befolyt összeget 119 ezer Ft teljes egészében a tanulók szakmai és szabadidős programjaira fordítottuk.

Adószámunk: 19246176-2-18
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Kirándulás Bakonybélbe
A Nefelejcs Nyugdíjas Klub tagjai csöpögő esőben fázósan szálltak fel a buszra október 16-án reggel, hogy egynapos
kirándulás keretében Bakonybélbe látogassanak Szerencsére az időjárás kegyes volt hozzánk és napsütés fogadta már az
50 fős csapatot a Bakonyban, ami ki is tartott egész nap. Az 1018-ban alapított bencés monostorba látogattunk el először,
ahol megnéztük a barokk apátsági templomot, a monostor kertjét, ahol gyógynövényeket is termesztenek és az arborétu-
mot. A monostor ajándékboltjában megkóstolhattuk a helyben készített lekvárokat. Gyógyteákat és édességeket is

készítenek a helyben termelt és feldolgozott növényekből. A kiadós bakonyi betyárszelet után átsétáltunk a Pannon
Csillagdába, ahol megjártuk a Marsot, ellátogattunk a Holdra, a planetáriumban felrepülhettünk a csillagok közé és a
kupolában lévő távcső segítségével láthattuk a napot, a szerencsésebbek napkitörést is. 

A kis csoport kissé fáradtan, de jókedvűen, élményekkel telve indult hazafelé. A programot Sági Józsefné, a klub új
vezetője szervezte a csapattal egyeztetve. Köszönjük Anci! KJ

Nyugdíjasok a DASzk-ban
Öt év kihagyás után ismét rendeztek nyugdíjas találkozót az egykori „Gépészben”, az országos hírű intézmény-
ben, mely éppen az 55 éves fennállását ünnepli az idén. Dr. Király István és Pálfy János egykori igazgatóhe-
lyettesek által kezdeményezett rendezvényen - a maiak neves elődjein, a csaknem száz nyugdíjason kívül – mint-
egy 40 alkalmazottat is köszöntött Hollósi Éva igazgató. Elmondta: egykor ugyan ezer diák is volt falaik közt,
de ismerve a megváltozott körülményeket, ma sem kevés a 337-es tanulói létszám. Az agrárszakképző továbbra
az FM közvetlen hatáskörében teszi
a dolgát úgy, hogy sokrétű mezőgaz-
dasági szakképzés mellett gépjármű
szervize, nyomdája, országos jegy-
zetraktára és saját konyhája van kol-
légiummal együtt. Most is igyekez-
nek követni a nagy elődök pél-
dáját, amit az is bizonyít, hogy a
fenntartó által országosan létreho-
zott négy igazgatói kollégium
egyikének vezetőjét innen nevez-
ték ki, mondta az igazgató. Meg-
tudtuk a megtiszteltetés Hollósi
Évát érte.

Az alkalomból igazán kitettek
magukért a szervezők,  méltó fogadást adtak a megjelentek tiszteletére, mely alkalmat teremtett a találkozásokra,
a visszaemlékezésekre. A napot Tóth-Vásárhelyi Ilona örökzöldjei színesítették.                      gyz 
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Szépkorúak köszöntése
A város legidősebb polgárát, Vörös Jánosnét köszöntötte 94. születés-

napján szeptember 23.-án
Kovács Péter polgármester. A
lányával élő Róza néni
panaszkodik egészségi
állapotára, mondván, hogy nem
tud aludni, nehezen jár,
mindentől fél, ezért mindent zár.
Van is alapja a félelemnek,
ugyanis nemrég ismeretlenek
betörtek hozzájuk, elvittek 20

tyúkot. Öröme azonban van a virágokban, s ha teheti, dolgozik a kert-
ben. Templomba ugyan nem tud eljárni, de tévét néz, újságot olvas.
Négy gyerekétől 10 unokája és 15 dédunokája van, akik közül főként
Barnabás látogatja rendszeresen. Ahogy tavaly viccesen ígérte,  kis
pálinkával várta a köszöntőket.     

Halász Lajost 93. születésnapján gratulálta meg Kovács Péter pol-
gármester. Az ünnepeltet hihetetlen memóriával áldotta meg az Úr! Ezt
azzal is bizonyította, hogy például tanácselnökként milyen
fejlesztéseket köszönhet neki a
mai kisváros. Köztük van az
ABC, az első gyógyszertár, s a
vízvezetékrendszer létrehozása.
De előkerült a beszélgetés során
az is, hogy 1941-be az első isko-
lai munkahelye Muraszemere
volt.  Annak az épületnek még
az alaprajzát is elkészítette csak
azért, hogy bizonyítsa: az
épületben még kenyérsütő is
volt. Hihetetlen, de ott egy osztatlan tanteremben 61 gyerek tanult 1-6
osztályban. S Ã, fizetés nélkül is tanított. Egy a lényeg: ma is tettre
kész mindenki Lajos bácsija, aki azt mondta: – képzeljétek, holnap
már 94 . évemben leszek. S, mindez október elsején volt azzal, hogy
jövőre ugyanitt találkozunk. Jó ómen… 

93. születésnapján köszöntötte Pető Ferencnét Kovács Péter pol-
gármester.  Ilona néni fiával és menyével él, akik mindent megtesznek

annak érdekében, hogy jó
körülmények közt tölthesse
életét, ugyanis kétszer is
kórházba került. Ezért is
bővítették a radiátor hálózatot,
hogy megfelelő hőmérséklet
legyen külön lakrészében. Arra
is vigyáznak, hogy
jelzőkészüléke mindig nála
legyen, ha netán elesne, rosszul
lenne, azonnal segítséget tud-

janak neki nyújtani. Erre azért is szükség van, mert az idős hölgy
gyakran szédül. Mint mondta, két bottal jár, sok a gyógyszere, de
napos időben azért szeret a kertben sétálni. Október 5-én, születés-
napján unokái és szombathelyi és vépi dédunokái is köszöntötték.

Gyz

A FELELÃS 
ÁLLATTARTÁSRÓL

„Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége
híven tükröződik abban, ahogyan az álla-

tokkal bánik.”A
felelős állattartás
7 aranyszabálya:
1 . F e l e l ő s s é g :
Mielőtt bármi-
lyen állatot haza-
viszünk, előtte tá-
jékozódnunk kell,
hogy milyen fel-
tételeket szüksé-
ges számára biz-
tosítani, hogy az
állat is és a gazda

is jól érezze magát! A mentett állatok a
leghálásabbak! 2. Szeretet: Az állatok sok
szeretetet tudnak adni, de önmaguk is
szeretetet, gondoskodást igénylő lények.
Mivel azonban kiszolgáltatottak nekünk
embereknek, feladatunk, hogy boldoggá
tegyük őket! Hogyan tehetjük ezt meg? Az
etetésen, gondozáson kívül szánjunk időt a
közös játékra, simogatásra! 3. Táplálás:
Tudnunk kell, hogy mi az ideális táplálék
számukra, ezt kell biztosítanunk, hogy
megfelelően fejlődjenek és egészségesek
legyenek! Friss ivóvíz mindig legyen! 4.
Mozgásigény:  Az állatok lételeme a moz-
gás. Helyüket ennek megfelelően kell kiala-
kítani. 5. Egészség: Ahogy az embereknek,
úgy az állatoknak is szükségük van rendsze-
res orvosi ellenőrzésre, védőoltásokra, ha
megbetegednek, a megfelelő kezelésekre. A
kutyák, macskák számára a veszettség elleni
oltás kötelező, de ajánlott más betegség ellen
is beoltatni őket! A mikrochip beültetése is
kötelező. Gondoskodni kell a rendszeres
féreghajtásról és a külső élősködők (bolha,
kullancs) elleni védelemről. 6. Utódok: Nem-
csak kedvenceinkért, hanem a születendő
utódokért is felelősek vagyunk. Legjobb a
felesleges szaporulat megelőzése ivarta-
lanítással. 7. Környezet:Arra kell töreked-
nünk, hogy állatunk viselkedésével ne zavar-
jon másokat! Meg kell akadályoznunk, hogy
kedvencünk kimenjen a területünkről és
kóboroljon.

A kölyökmentők.hu weboldalon keresztül
kaphatnak segítséget tőlem. 

-Jancsó Enikő, magán kutyamentő
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PROGRAMOKVÉPIKRÓNIKA

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

Szerda: 9.00-11.00   Falugazdász fogadóórája

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:
október     30. 15.00 Értékeink a változó
világban Pallósiné Dr. Toldi Márta
előadása
November 9. 17.30-kor kezdődő
szentmise után az emlékművet megáldja
Németh Tamás plébános úr, és rövid
megemlékezést tartunk az I. Világ-
háborúban elesettek emlékére.
november 10. 13.00 Karitász szociális
vásár
november 13. 14.00 „Jövője csak annak
lehet, akinek van jelene és múltja” 
november 15. 11.00  Az energetikai
pályázatokból felújított intézmények
átadása

19.00 TÙZOLTÓBÁL
november 22. 14.00 A vépi KARITÁSZ
Erzsébet napi teadélutánja
november 29. 15.00 Adventi játszóház -
koszorúkészítés
december 1. 18.00 MOTORKIÁLLÍTÁS
megnyitó

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

Nefelejcs Nyugdíjas Klub program
november 6.   Egészségügyi szűrés
november 13. Sinkó Pál előadása
november 20. Névnapok
november 27. Ki mit tud
Az összejövetelek csütörtökönként 14.00
órakor kezdődnek, minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

Idősek Klubja program
November 4 .  13. 30 óra : Filmvetítés- El

Caminno – Az út, 
November 11, 14 óra: Márton napi nép-

szokások
November 18. 14 óra: Zenés teadélután
November 20. 14  óra: kabarécsütörtök
November 24- 28-ig  adventi készülődés

A Hatos Ferenc Általános Iskola és AMI 
November 3. Ãszi szünet utáni első tanítási nap. November 6. 16.30 -
18 óra-  fogadóóra. November  20. 17 óra: a nagycsoportos óvodások
iskola előkészítő foglalkozása. 

Nagyné Tancsics Ildikó igazgató

Őszi papírgyűjtés
Ökoiskolánk ismét sikerrel zárhatta a hagyományaink között méltó helyet
elfoglaló hulladékgyűjtést. Diákjaink a két napos akció során 12 tonna
papírt gyűjtöttek, mindezért   210 ezer forintot kapott iskolánk. Nem
maradhatott el a győztesek jutalmazása sem. Eredmények: Alsó tagozat:
1.hely 3.a, 2.hely  1.o., 3.hely 4.o. Egyéni: 1.hely Pados Dominik, 2.hely
Zátonyi Bence, 3.hely Varga Vivien és Varga Marcell. Felső tagozat:
1.hely 6.a, 2.hely 6.b, 3.hely 5.o. Egyéni: 1.hely Varga Kata, 2. hely
Czeglédy Marcell, Takács Andrea és Kenedli Zsuzsanna, 3.hely Győrffy
Dzsenifer 

Köszönjük a szülők aktív közreműködését és a Gamesz dolgozóinak
segítségét.

Beoltották az ebeket
Veszettség ellen mintegy 280 ebet oltottak be Vépen szeptember közepén.
A kötelező – 3 ezer forintos – oltást dr. Komálovits András állatorvos
végezte el úgy, hogy a házi kedvencek egyúttal féreghajtó gyógyszert is
kaptak ezzel megelőzve bizonyos betegségeket. Az oltást dokumentálták.
A doktor arra hívta fel a figyelmet, hogy az oltás kötelező, miként a chip
beültetése is, melyeknek költségei vannak. A felelős állattartásról szólva
kifejtette: csak annyi ebet érdemes tartani, melyek ellátásának, gyó-
gyításának megvannak a feltételei. Példának említette, hogy a veszettség
elleni oltás elhagyása súlyos következményekkel járhat például akkor, ha
valakit megharap a kutya. Ilyenkor ugyanis a gazdát jogi és
közegészségügyi felelősség is terheli. A szakember szerint évről évre
csökkenő az oltási szándék, mely ma mintegy 80 százalékot jelent orszá-

Fotópályázat
Pályázatot hirdetünk 5 éves városunk november 15-i ünnepségére, ahol a
felújított városháza, művelődési ház és az iskolai fűtés korszerűsítés átadása
történik meg. Olyan felvételeket várunk, bármilyen témakörben, ahol a
fotón egyértelműen megjelenik az ÖT! Lehet ez öt ujj, ötös ikrek, vagy öt
db kis-macska, vagy egy fa öt ága…

A fotókat a vepoteves@gmal.com email címre kérjük feltölteni novem-
ber 12-én 24 óráig. A legötletesebb, legszebb fotókat díjazzuk. A nyertes
pályázók az ünnepségen értékes jutalmakat vehetnek át.

Várjuk minden korosztály kreatív ötleteit, fotóit, jeligével.

Meghívó
2014. november 13. 14.00 „Jövője csak annak lehet, akinek van jelene
és múltja” címmel Sinkó Pál előadását hallgathatják meg az
érdeklődők a Vépi Művelődési Házban.
Pali bácsitól megtudhatjuk, mire lehet büszke az ember, ha magyar,
előadását első világháborús katonadalokkal fűszerezi.

9
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KRÓNIKA
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Óvodás szüret, mesterségek ünnepe
„Elmúlt a nyár, itt az ősz, kampósbottal jár a csősz”- énekelték a Vadvirág
Óvoda kicsinyei szeptember 27-én, amikor a hagyományos szüreti
felvonulásukat tartották. Egyúttal rápillantottak a kismesterségekre is,
melyeknek művelői bemutatták a kovácsolás, a fafaragás, tepikelés,

fazekasság és a csuhézás csínját-bínját. Jó, hogy vannak ilyen alkalmak,
hiszen honnan is tudnák, hogy nagyszüleik például miként fonták a cekkert
vagy a lábtörlőt. Szépen csengtek a kalapácsütések is az üllőn, s a kukorica-
csuhéból is gyönyörű babák kerekedtek. A vendégeket és az Ungaresca fiatal
táncosait Takács Józsefné óvodavezető köszöntötte.  

Azt is megtudhatták a gyerekek, hogy hogyan lesz a szőlőből must vagy
bor, s külön élmény volt a szüreti felvonulás, melyet a Pata-tanya csinos
lovászlányai vezettek úgy, hogy zsombor gyerekek ültek a kicsi-, és nagy
kocsikon élvezve a városi kiskört. Arról nem is beszélve, hogy lehetett kicsit
dolgozni, enni, inni, a süti-, és ételkészítő verseny után. Sőt: nem féltek a
madárijesztő verseny kellékeinek készítésekor sem. Felejthetetlen ünnep
volt. Miként a későbbi bábszínház és a madárkiállítás is. gyz  

*
Nagyon szépen köszönjük Kajtár Ferenc kovácsmesternek és segédjének,
Rakonczay Ágnes keramikusnak, Bene Tibor fafaragónak, Kiricsi Józsefné
csuhézónak, a Népművészet Mesterének, Szemesné Németh Rita, Czibók
Ferencé, Kovács Jánosné tepikelőknek, Németh Lászlónak és társainak,
valamint a kis lovasoknak, Börzsönyi Dórának és társainak, az Ungaresca tánc-
együttesnek, hogy eljöttek és bemutatták mesterségüket. Azt is, hogy kedves
türelemmel tanítgatták óvodánk aprónépét a különféle fortélyokra.

Támogatóinknak szintén köszönjük, hogy rendezvényünk színvonalas lebonyo-
lításához hozzájárultak, Varga Sándor, Sül-Már Pékség, Takács László, Németh
Péter, Szülők Közössége, Czibók Tamás, Kiss Tibor, Vitamin Kft. 

Takács Józsefné óvodavezető

Polgármesteri napló
2014. 09. 18. Bu-
dapest: Urbanisztikai
konferencia  2014. 09.
20. Máriazell zarán-
dokút 2014. 09. 23.
9 4 . s z ü l e t é s n a p j á n
köszöntöttem Vörös
Jánosnét • 10.00
Va g y o n - k e z e l é s i
megbeszélés  2014. 09.
26. Óvodás szüreti ren-

dezvény  2014. 09. 27. Szeretlek Magyarország -
tűzgyújtás  2014. 10. 01. Halász Lajos,
Alkotmány utca 7. 93 éves 2014. 10. 05. Pető
Ferencné, Deák u. 14. 93  éves  2014. 10. 06.
Aradi vértanúkról megemlékezés a kopjafánál
• 14:00 Pályázati megbeszélés Szombathelyen
• 17:00 Választásra delegáltak eskütétele 2014.
10. 08. Idősek Klubjában idősek napi ünnepség
2014. 10. 12. Önkormányzati választások   2014.
10. 15. 10:00 HVB gyűlés Szombathely Járási
hivatalban   2014. 10. 15. Megbeszélés a
parkosítási pályázat kapcsán  2014. 10. 16.
Nefelejcs Nyugdíjas Klub kirándulása
Bakonybélben  2014. 10. 17. Képviselői meg-
bízólevelek átadása  2014. 10. 20. Tűzvédelmi
oktatás  • Tudás Fája kuratóriumi megbeszélés
2014. 10. 21. 10:00 Waldorf iskolások a
szélerőműnél • 13:00 Téli felkészülés

megbeszélése a katasztrófa védelemmel 

-polgármester-

Vadvirág Óvoda programjai
November 7. Márton nap. 
November 18-19-20 Egészségnapok az óvodában Óvoda dolgozói

A Bóbita Óvodai Egyesület köszöni az 1%-os felajánlást,
481.000 Ft-ot. A kapott összeget a Madárcsalogató
berendezéséhez, bábszínházi előadás megszervezéséhez,
fejlesztő-ábrázolási eszközök beszerzésére fordítottuk.
Köszönjük segítségüket, várjuk továbbra is a felajánlásukat!

Köszönettel: Szalai Katalin
Egyesület elnöke

10

Anyakönyvi hírek 
Házasság: Dr. Dankovics
Orsolya és Besenyői Tamás. 
Születés: Nagy Noémi és Lakatos
Róbert fia Marcell • Fatalin Anita és
Soós László fia Soós Bálint László •
Komláti Dalma és Komláti István
fia István Laurent • Takács Viktória
és Koósz Gábor fia Olivér • Horváth
Ibolya és Koósz Tamás fia Nimród
Tamás • Buzás Kitti és Németh
Zoltán leánya Jázmin • Schreiner
Orsolya Mária és Lőrincz Szilárd
leánya Emma

Halálozás: Varga Zoltán Józsefné
( sz: Adorján Rozália Éva) 1944.
Vép, Jókai u 8. • Takács Csaba
Arany J. u. 26. 1958. • Gombás
Lajos Rákóczi u. 95. 1973. • Fülöp
Ferencné (sz: Takács Erzsébet)
Dózsa Gy. u. 64. 1938.
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Londonban jártunk…
Iskolánk huszonkét tanulója Londonba látogatott egy hétre a Student Lines Diákutazási Iroda szervezésében. Busszal utaztunk
Ausztrián, Németországon és Belgiumon át Franciaországba a Csalagútig, majd azon átkelve érkeztünk meg Angliába.
Útközben hosszabb időre megálltunk Passauban, a „három folyó városában”, a doveri tengerparton, ahol megcsodáltuk a
hatalmas fehér sziklákat és Canterburyben, ahol megtekintettük a katedrálist. A Temze torkolata mellett szálltunk meg, az
Allhallows Holiday Parkban. A mobil-home-ok nagyon modernek és tiszták voltak. 

Az Angliában töltött napok alatt rengeteg nevezetességet megnéztünk: a Westminster-negyedet, a St. James parkot, a
Buckingham palota előtti zenés őrségváltást, a Trafalgar-teret. Jártunk a British Múzeumban és a Nemzeti Galériában is.

Felültünk Európa legnagyobb
óriáskerekére, a London Eye-ra.
Nagy élmény volt a Madame
Tussauds Panoptikum, a lenyű-
gözően élethű viaszbábúival.

Örömmel készítettünk közös
fényképet híres sportolókkal, éne-
kesekkel, színészekkel. Hazafelé
megálltunk Greenwichben a Hajó-
zási Múzeumnál és a 0. hosszúsági
foknál. Majd ismét átkeltünk a
Csatorna-alagúton, a világ leg-
hosszabb tenger alatti alagútján.
Egy csodaszép belga városban,
Bruggeben is nézelődtünk. Utolsó
megállónk a több, mint 900 éves
melki apátság volt.Az út nemcsak
életre szóló élményt adott, de
gazdagította az angol
nyelvtudásunkat is. 

A Győrbe való eljutásunkban segítséget nyújtottak a vépi és a pecöli önkormányzat, valamint Binder és Poór család.
Köszönjük!    Varga Kata  7.a

Átadásra kerülnek a felújított
intézmények

A KEOP-5.5.0/A/12-2013-0019 azonosító számú,
„Épületenergetikai fejlesztések Vép városában” című
projekt keretében a 77 922 429 Ft összegű
támogatásnak köszönhetően a polgármesteri hivatal
és a művelődési ház homlokzat és födém
hőszigetelése mellett új külsőt kapott, és
korszerűsítették a fűtési rendszereket. Az általános
iskola kazánházának kor-szerűsítése is megvalósult.

A felújítások 100 százalékban támogatottak, hisz a
kötelező önrészt is visszakaptuk pályázati forrásból.
Büszkén mondhatjuk, hogy városunk szépül, fejlődik,
fiatalodik!

Mindenkit szeretettel várunk a projekt záró ren-
dezvényére és a felújított épületek hivatalos
átadására 2014. november 15-én 11.00 órakor

a Vépi Művelődési Ház és Könyvtár Nagytermébe
A rendezvényen közreműködik Pogácsás Zsuzsanna

Kék fény hírek
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az októberi hónapban
megkezdődtek az őszi mezőgazdasági betakarítási,
munkálatok. Az utakon nagyobb számban találkozhatunk
mezőgazdasági munkagépekkel, és a hozzájuk szerelt von-
tatmánnyal. Ezen munkálatok környékén az úttesten  sok-
szor sárfelhordást tapasztalhatunk. A közút ilyen formájú
beszennyezése szabálysértés, melyet az okozó felelőssége,
hogy letakarítsa. Ha valaki ilyet tapasztal, a balesetek
megelőzése érdekében értesítse a Rendőrséget.

A szeptemberi hónapban a Vépi Körzeti Megbízottak
működési területén 1 fő ellen készült büntető  feljelentés
lopás miatt. 1 fő a Szombathelyi Rendőrkapitányságra lett
előállítva, mivel a szabálysértést tovább folytatta, ellene
szabálysértési feljelentés készült. 1-1 fő a Szombathelyi
Rendőrkapitányságra, illetve a Szombathelyi Járásbíróságra
lett elővezetve. 1 fő ellen szabálysértési feljelentés készült,
mivel figyelmen kívül hagyta a súlykorlátozó táblát. A
szeptemberi hónapban összesen 20.000 Ft pénzbírság lett
kiszabva, súlykorlátozó tábla figyelmen kívül hagyása, és a
személyszállítás szabályainak megszegése miatt.

kmb  
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Labdarúgó csapataink szereplése a
megyei első osztályban.

Felnőtt: Vép-Király  elmaradt, 2014. 10. 22.-én lesz
lejátszva Kemenesalja-Vép 1-4
Bük-Vép 2-7 Vép-Uraiújfalu 2-0      Kemenesma-
gasi-Vép 1-1
U-21: Vép-Király 1-2    Kemenesalja-Vép  1-6  Bük-
Vép  0-4   Vép-Uraiújfalu 12-0  Kemenesmagasi-Vép
7-1
U18-as csapatunk – mivel kevés csapat van a déli
csoportban – már be is fejezte szereplését az őszi sze-
zonban. Török Richárd által vezetett csapat 5
győzelemmel, 1 döntetlennel és 1 vereséggel az
előkelő második helyen telel. 

Jó esély mutatkozik arra, hogy bekerüljenek majd
tavasszal a négyes döntőbe. U-15-ös csapatunk
Takács Csaba vezetésé-vel szintén ragyogóan teljesít,
az eddig lejátszott 7 mérkőzésen szerzett 6 győzelem
és 1 vereség szintén nagyon szép eredmény.

Németh Attila

november 5-én 
17.00 órakor

VÉPEN
a Művelődési Házban.

TEKE
A hatodik fordulót követően vezeti a tabellát a vépi VSE
teke csapata. Négy győzelem, egy döntetlen és egy
vereség a mérleg. A névváltoztatás a csapat előnyére vált.

SzV

Bezdi Vince emlékkupa
Amatőr focicsapatoknak szerveztek mérkőzéseket
szeptember közepén Vépen Bezdi Vince emlékére. A
főszervező Bezdi József lapunknak elmondta: a kupáért
hat csapat küzdött. 

A Vépi Öregfiúk, a helyi Tűzoltók, a Béke utcaiak, a
Berekből verbuválódtak, a táplánszentkeresztiek,
valamint az 5+1 nevű szerveződés. Az izgalmas meccsek
végeredmé-nyeként a kupát az Öregfiúk nyerték.

gyz

Nem felejtünk Gombi
1973 - 2014

Sajnos fiatalon, 41 éves korában,
hirtelen elhunyt sportbarátunk, a
Vép Öregfiúk aktív tagja,
Gombás Lajos. Nagyon nehéz
ebben a helyzetben bármit is

mondani, de azt biztosan állíthatjuk, hogy egy
nagyon szerény, segítőkész barátot veszítettünk el.
Ő volt az, aki a pályán, és pályán kívül is példát
mutatott mindenkinek.    

Számára soha nem volt lehetetlen, mindent 
megtett a céljai eléréséhez.A család volt mindig az
első helyen, akikre nagyon büszke volt, és a négy
gyermekének bármit megtett. Hatalmas szíve volt,
és bárki bátran fordulhatott hozzá bármilyen kérés-
sel.

Gombi, soha nem felejtünk el és lélekben mindig
ott leszel velünk. Vép Öregfiúk
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