
Világ közepe fesztivál 
Horváth Józsefné Irénke kapta

a díszpolgári címet
Csak fordítani kell egyet a földgömbön, hogy Vépet meg-
találjuk rajta. Kovács Péter polgármester alkotásával
ugyanis egy méretes glóbusz (képünkön) várta az
érdeklődőket a Sportcentrum bejáratánál július 17-én,

hogy ki-ki így is láthassa a kisváros jelentőségét a 6.
Világ Közepe Fesztivál alkalmával. A program országos
könnyızenei minőséget jelentett az érdeklődőknek a
világszerte ismert Kormorán együttes, illetve a Kobak
tábor tekintetében. A szombat esti zárókoncertet pedig az
Európa hírű Anima Sound System zárta ugyancsak nagy
sikerrel. Nem mellesleg átadták a város kitüntetéseit,
melyek közt első ízben egy hölgy, Horváth Józsefné
Irénke érdemelte ki a díszpolgári címet. Hét társának
érdemeit pedig „ Vép Városért” kitüntetéssel ismerték el.  

Leölték a vépi fertőzött lovat
A közelmúltban több hír is megjelent a lovak fertőző kevésvérıségének (népies nevén ló-AIDS) hazai
megállapításáról. Sajnos a felmérő vérvizsgálatok során megyénk is érintetté vált a vépi Gidrán Lovasturisztikai
Szolgáltató Központ tulajdonát képező egy ló esetében. A vérvizsgálat másodszor is pozitív eredményt adott. Ezért
le kellett ölni az állatot.
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Elfogták a betörőket,
oltás ellenes szülők, 

lakásfelújítási támogatás
Alapos nyomozás után elfogták a rendőrök azokat a
betörőket, akik megkeserítették a vépiek életét, hang-
zott el a vépi és bozzai önkormányzat együttes
közgyűlésén június 30-án. A közrend és közbiztonság
helyzetét értékelve Gortva Zsolt rendőr százados, a
szombathelyi városi kapitányság alosztályvezetője
hangsúlyozta: a rendőrök a lakosság szolgálatában áll-
nak, a közrend és közbiztonság erősítésén dolgoznak.
Munkájuk közben nagy segítséget kapnak az
önkormányzat vezetőitől és a polgárőröktől, melynek
állományát szükséges növelni. Javasolta, hogy a
frekventált helyeken bővítsék a térfigyelő kamerák
számát. Verasztó István alezredes, közrendvédelmi

osztályvezető Varga Gyula kérdésére hozzátette: a
vépi kmb állandó létszáma négy fő, de nincs
lehetőség rá, hogy bővítsék e keretet. 

folytatás a  4. oldalon

KRÓNIKA

folytatás a  2 oldalon

folytatás a  2 oldalon
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Közgyűlésről
Hozzátette: sajnos arra kell számítani, hogy a
bűnözők kiszabadulásuk után újra
megjelennek. A rendőrök azonban mindent
megtesznek a bűnelkövetés megelőzésére,
illetve elfogásokra. Kovács Péter polgármester
megkö-szönte felderítő munkájukat, a jó
együtt-működést. Szerinte is fontos a kamer-
arendszer továbbépítése pályázati
lehetőséggel. Fontos-nak tartotta, hogy a helyi
rendőrök részt vesz-nek a város rendezvényein,
erősítik a lakosság biztonságérzetét. Hasonlóan
nyilatkozott Csizmadia Fanni, Bozzai pol-
gármestere is.

– Sajnálatos, hogy kevés vépi család
igényelte kisgyermekek részére a bárányhimlő
elleni oltást, foglalta össze gyermekorvosi
munkáját dr. Garda Károly. Az is kiderült,
hogy az érintett 35 családból mindössze kilenc
gyermeket tudtak beoltani annak ellenére, hogy
az oltás ellenértékét a város önkormányzata
állta. Pedig részletes tájékoztatót is készítettek
a betegség megelőzéséről, s annak utólagos
veszélyeiről. – Azonban még nem késő, tette
hozzá Garda doktor, illetve Kovács Péter, aki
megköszönte a gyermekorvos és asszisztensei
hatalmas odaadását, munkáját. Dr. Tüske
Zsuzsanna háziorvos munkáját is méltatta a
testület. A doktornő azt javasolta, hogy az
ellátást bővítsék gyógytornásszal, melyre nagy
igény van. A házi segítségnyújtási szolgálat
tevékenységéről elhangzott: munkájukat egyre
rosszabb anyagi feltételek közt végzik. A Pátria
KKH vezetője, Tarr Tünde hozzátette: egy
rendelet szerint július elsejétől különválasztják
az ápolást a gondozástól, mely nehezíti az
ellátást. A városvezető – és a Bozzai pol-
gármestere is – köszönete mellett úgy ítélte
meg, hogy egyre nagyobb szükség van a Pátria
szolgálat munkájára. Megtárgyalták a Védőnői
Szolgálat tevékenységét is, melynek tagjai közt
köszöntötték Horváthné Tóth Csillát, aki egy
éve dolgozik a csapatban. Kovács Péter és
Varga Gyula képviselő hangsúlyozta: szép és
nehéz hivatásuk van, ugyanis minden egyes
családban külön, külön kell segítséget nyújtani.

A testületek elismeréssel tekintették át a
Vép-Bozzai Önkéntes Tűzoltó Egyesület
munkáját, a Polgárőrség és a Sportegyesület
tevékenységét. A közélelmezésről Kajcsos
István, Gamesz vezető elmondta: növekszik az
igénylők száma, ugyanakkor nem tervezik a

AKTUÁLIS VÉPI

A helyieken kívül a kétnapos gazdag program vendége volt a
partiumi testvérváros Tasnád, illetve a németországi Ansbach és
a szlovéniai Rakican küldöttsége.(képünkön)

A gazdag programban megmutatták tehetségüket a Kormorán
együttes táborában lévő művészeteket szeretők a Felvidéktől
Erdélyig. Köztük a szombathelyi Harangozó Marci és a vépi
Nagy Júlia páros (képünkön), illetve az ugyancsak vépi Takács

Andrea, vagy Börzsönyi Noémi, akiknek már komoly zenei sike-
reik vannak. Aztán következett a vastapsot érdemelt közös kor-
morános és kobakos fellépés a Kobak indulóval, mely a haza-
szeretetet, a családot és Istent éltette Harangozó Gyula( Szigyu)
vezényletével. Majd felrobbant a színpad a világot meghódított
Kormorán nótáktól.

KRÓNIKA
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folytatás az 1. oldalról
folytatás az 1. oldalról

Világ kö

folytatás a  10.  oldalon
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KITÜNTETÉSEKKRÓNIKA
VÉPI

A hivatalos program délután a Vépi Himnusszal kezdődött, majd Kovács Péter
(képünkön) köszöntötte a megjelenteket, a delegációkat
és Ágh Péter országgyűlési képviselőt. Először arról
szólt, hogy szerinte sok felesleges szabály nehezíti az
ilyen rendezvények megtartását. – Ez a nap mégis a
közösségről, az össze-
fogásról szól. Arról, hogy
csak egy szabály legyen,
mely a város jobb
működése érdekében
született, mondta. Ágh

Péter (képünkön) szerint is
Vép a világ közepe, melyet
szeretni kell. Élhető, befo-
gadó város, melyben ő is
lakna, melyet szeretnek az
itt élők. Ezért jó idejönni, és
letelepedni is, tette hozzá.
Pakulár Julianna ( képün-
kön), a tasnádi küldöttség

vezetője örömteli, szeretetteljes baráti kapcsolat-
ról szólt.   

Díszpolgár lett mindenki Irénkéje
Ezt követően átadták a közösség érdekében hosszú ideje kiváló munkát
végzettek részére a város kitűntetéseit. Most először adományozott a képviselő-
testület díszpolgári címet egy hölgynek, Horváth Józsefné Irénkének. Kovács
Péter méltatása szerint Irénke bátran állítható példaképül mindenki elé, hiszen
nehéz sorsa ellenére megszámlálhatatlan rendezvényt szervezett, mellyel
országos hírűvé vált a Nefelejcs Nyugdíjas Klub. 1997 óta számtalan elismerést
kapott ő, és a klub is, mely rendületlenül működik tovább. S nem véletlen, hogy
az idős hölgyet a millenniumi zászló átadásakor zászlóanyává választották.
További jó egészséget kívánt az új díszpolgárnak, majd Ágh Péterrel közösen
átadták a kitüntetést. Ezt követően átadták a „Vép Városért” kitüntetést Horváth
Anitának, Vargáné Horváth Juliannának, Kiss Károlynénak, Stánitz Imrénének,
Tóth Vásárhelyi Ilonának, Zátonyi Imrénének kiemelkedő áldozatkész tevé-
kenységükért.( képeinken), Katona Istvánné (később veszi át kitüntetését) 
A kétnapos programban egyébként volt kisál-
lat szépségverseny, aerobic Nemes Ildivel,
Világ Közepe futás, motoros felvonulás,11-es
rúgóverseny, tűzoltók műszaki mentése égő
gépkocsikból (képünkön), gyermekműsor a
Varnyú Country együttestől. Délután fellépett
az Anett balett, a Vadvirág óvoda, a citerás
Sinkó Pál, a Hatos iskola társas-táncosai, a
Jáde-, és az Amaya Hastánc csoport és a Tasnádi Néptáncegyüttes. A 2009
méteres futás győztese Horváth Rajmund lett, a 11-es rúgásban pedig Nagy
Tamás remekelt. A minden6ó sütemény versenyt  Vargáné Horváth Julianna
nyerte tortájával. Volt tombola is. Végül az Anima Sound System adott nagy
sikerű koncertet. A rendezvénysorozatot tűzijáték zárta idilli időben.

Györe Zoltán

zepe fesztivál 

3

július újság_július újság  2015.07.29.  19:42  Page 3



KRÓNIKA
VÉPIAKTUÁLIS

4

Leölték a vépi fertőzött lovat
A 41/1997. (V. 28.) FM rendelet előírásai
alapján a fertőzöttségre gyanús állatot el kell
különíteni, és hatósági megfigyelés alá kell
vonni. A vele együtt tartott fogékony álla-
tokat is laboratóriumi vizsgálatnak kell
alávetni.

Kétszeri pozitív eredmény esetén az
állatot állami kártalanítás mellett le kell ölni.
A betegséget gyógyítani nem lehet. Az
állategészségügyi hatóság ezért Vépen a
szükséges intézkedéseket megtette. A
fertőzöttségre gyanús állatot elkülönítettük,
a telepen található 22 ló forgalmi korlátozás

alá került 90 napra. 21 naponta ismételt vérvizsgálatokra kerül sor. A tulajdonos
elmondása szerint az állatot a Sopron környéki Harkáról, a Kurszán Kende
Lovastanyáról kapták ajándékba kb. 3 éve. Intézkedés történt a telep 3 km-es
körzetében található lovak vérvizsgálatára vonatkozóan is. 

Mivel a kérdéses állat második, ismételt vérvizsgálata is pozitív eredményt
adott, és az állat sem a szükséges dokumentumokkal (lóútlevél), sem a 3 évenkénti
kötelező vérvizsgálati eredménnyel nem rendelkezett, kártalanítás nélkül leölték a
fertőzött lovat. A lovak fertőző kevésvérűségét (FKV) egy Retrovírus okozza, mely
az egypatásokat betegíti meg (ló, szamár, öszvér, zebra) a betegség világ-szerte
előfordul. Sokak által „ló-AIDS”-nek is nevezett betegség, az embert nem betegíti
meg. Lovakban az esetek kis részében már a betegség kezdeti heveny lázas
általános tünetekkel járó szakaszában elhullással járhat, többnyire azonban
elhúzódó lefolyású, több havonta ismétlődő lázas rohamok, vérszegénység,
gyengeség és többhelyen jelentkező vizenyős duzzanat figyelhető meg a beteg
állatokon. A fertőzött állatok nem gyógyulnak meg. A tünetmentes időszakokban is
ürítik a vírust, egészen az életük végéig, ezért környezetükre veszélyt jelentenek. A
betegség terjesztésében böglyök, szúró legyek, kullancsok, szúnyogok is szerepet
játszanak. A lappangási idő egy hét, de akár három hónap is lehet.

Magyarországon bejelentési kötelezettség alá tartozik a betegség. Tehát az
állattartó köteles jelezni a szolgáltató vagy a hatósági állatorvos felé, ha lován a
betegség tüneteit észle-
li. Hazánkban1965 és
2010 között a szigorú
járványvédelmi intéz-
kedéseknek köszön-
hetően nem jelentkezett
a fertőzés. Az utóbbi
három évben összesen
21 esetet diagnosztizál-
tak a NÉBIH-ÁDI
Nemzeti Referencia
Laboratórium munkatársai.

Hazánkban minden 6 hónaposnál idősebb ló háromévenként kötelező
vérvizsgálatát (fertőző kevésvérűség és takonykór szerológiai vizsgálata) a tulaj-
donos költségére el kell végezni.
Olyan lovak esetében, amelyek más állattartó lovaival érintkezhetnek, például
sportrendezvények vagy bemutatók résztvevői, a tulajdonos évente köteles
elvégeztetni a szűrést.  A szomszédos Romániában azonban a betegség széles kör-
ben elterjedt. Emiatt az Európai Bizottság korlátozza a román lovak Unión belüli
mozgását. 

Horváthné Dr. Sélley Erzsébet megyei főállatorvos    

TÁMOGATÓINK

AKMÉ Kft.
Atlantisz Kft.
Balikó Csaba
Baráth Péter
Bezdi József
Borostyán Rec Kft.
Bozzai Község Önkormányzata
Bozsok, Határmenti Vigadó
Bödei Zoltánné
Börzsönyiné Dr. Kiricsi Szilvia
Cser Ferenc
Den Braven
Dömötör Gábor
Energy Hungary
FDESIGN
Ford autókereskedés
Fülepp Zoltán
Geomé Kft
Gipszerép
Gróf Rudolf
Hittaller Csaba és családja
Idősek klubja
Jávorics Ipolyné
Kajcsos Tamásné
Kajtár Ferenc
Kámán György
KARITÁSZ
Karyon Kft
Kis-Almás Bt
Kiss ÁBC
Kiss Károlyné
Koósz Egyed és családja
Kovácsné Szemes Gyöngyvér és
családja
KOMPACKT Kft.
Kölyökmentők
Lobler Ferenc
MAD -MEX
mÁmor Cukrászda
Mizda Bálintné
Nagy Ervin Nefelejcs Presszó
Nagy József Gazdabolt
Németh Miklós
NetKábel Kft.
OKT-KER KFT
Pócza Csaba
POGÁCSÁS DÍSZFAISKOLA

folytatás az 1. oldalról
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ÉRTÉKEINKVÉPIKRÓNIKA

Vépi értékek a megyei értéktárban
Mint az a legutóbbi önkormányzati képviselő-testületi ülésen is elhangzott,
a vépi értéktár bizottság  három helyi értéket javasolt a megyei értékek

gyűjteményébe.
A javaslatok: A
vépi várkastély és
parkja, Hatos
Csaba festőmű-
vész-tanár életpá-
lyája, valamint a
Vépi kántor-
könyv.

Az Erdődy
várkastélyról és a
kántorkönyvről
(képünkön) a Vépi
Krónika hasábjain
már többször
közöltünk cikke-
ket, Tanár Úr
é l e t p á l y á j á t ,
művé-szetét pedig
szin-te minden
vépi ember ismeri.
Szeretnénk, hogy
ezen ismeretek a
megyében élők
számára is
elérhetőek legye-

nek, ezért tettük meg javaslatunkat a megyei értéktár bizottság felé.
A fent említett értékek természetesen szerepelnek a helyi értéktárban is.
Rajtuk kívül lajstromba vettük még a következőket is:
Az Erdődy családhoz kapcsolódó szellemi hagyaték
A vépi Mária ima (Örvendezz Mária kezdetű)
Holdosi József író élet pályája
Hatos Ferenc iskolaigazgató  szellemi öröksége
Urunk Színeváltozása Római Katolikus Templom
A Czestochowai Mária-kép ikon
a 135 éves Tűzoltó Egyesület

Ezeken kívül még a látókörünkben van számtalan olyan érték, ( szobor, fes-
zület, építmény, egyesület, személy stb) akiknek vagy amiknek történeti
feldolgozása és megfelelő adminisztrációja után szintén helyük van a nyil-
vántartott helyi értékek között.

Egyúttal tisztelettel kérünk mindenkit akinek ötlete, javaslata van a helyi
értékek közé való besoroláshoz ossza azt meg velünk, tegyen javaslatot,
hogy ez az értéktár minél gazdagabb legyen, s a benne szereplők minél több
embernek lehessenek példaképei, minél többen lehessünk büszkék épített
örökségünkre, környezetünkre. A Vépről érdeklődők pedig lássák meg,
hogy a mi kincsestárunk milyen gazdag, hogy van mit belepakolnunk itt a
Világ Közepén. Dömötör Gábor

5

TÁMOGATÓINK

Pogácsás Máténé
Praktiker
Reiner Zsolt Purina
Sági Zoltán és családja
Salvator Gyógyszertár
Sárközi Adrián
SFL Technologies
Szabó György
Szabó József
Szabó Szilvia
Szijártó Róbert
Szijj Vilmos
Szombathelyi COOP
Takács Lászlóné
Takács Zoltán
Tancsics János
Tolvaj Dezső
Tóth Henriette
Tóth István
Török Kft
Török Sándor
Vajkovics Jánosné
VASBER ZRT
Vasi Agro Center
Vasi LUBEKO Kft
VASIVÍZ Zrt.
Vépi Foltvarrók
Vépi Közös Önkormányzat
Vépi Vadvirág Óvoda
Zátonyi Zoltán
Zöldmontázs Kft.
OTP Bank
Szalai László

Viccek
-Ki a politikus?
-Az, aki kétszer meggondolja
mielőtt nem mondana semmit.

................
- Tábornok Úr, felakaszthatom a
kabátját? 
- Tőlem agyon is lőheti... 

...............
- Hogyan hívják az orosz
számítógéphálózatot?
- Nyet-work

...............
Minden jó, ha jó a vége, és jó az
eleje, na meg a közepe. ...
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VÉPIKRÓNIKA

Idősek Klubja augusztusi programja

4.-én 14.00 óra: Befőzési recept csere - bere
6.-án 14.00 óra: Kézimunkázás - hímzés
11.-én 14 óra: Kreatív foglalkozás – makramé
karkötő készítése
20.-án 14 óra: Megemlékezés állami
ünnepünkről
24.-én 14 óra: Filmvetítés – István a király

Kovács Viola

MOZAIK

6

Igazgatási szünet
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Vép Város Önkormányzat
Képviselő-testülete igazgatási szünetet rendelt el a Vépi Közös Önkor-
mányzati Hivatalban 2015. július 27-től augusztus 14-ig.
Ezen időtartam alatt a rendes szabadság kiadásra kerül a hivatal dolgozói
tekintetében. 
A zavartalan ügymenetet és a folyamatos feladatellátást ügyfélfogadási
időben (hétfő: 8:00-12:00, kedd: 13:00-16:00, szerda: 8:00-12:00 és
13:00-16:00, csütörtök: 8:00-12:00) biztosítjuk.            

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal

Kék fény hírek
Jótanács a szabad vizek kedvelőinek.
A nyár, főként a nagy meleg, a vízpart mellé csábítja a fürdőzni vágyókat.
Ennek elmaradhatatlan velejárója a szabad vizek, szabad-strandok
környékének látogatása.
A vízi balesetek megelőzésére az alábbiakban fordítsanak figyelmet:
- A szabad vizeken, folyókon, holtágakon, egyéb vízfelületeken általában
megengedett a fürdőzés. Ennek ellenére előfordulhat, hogy a kiválasztott
helyen a fürdést táblával jelölve egyértelműen megtiltották.  Kellő óvatosság
szükséges az ismeretlen vizeken, hiszen a víz alatti, nem látható tárgyak, faá-
gak és egyéb akadályok könnyen sérülést, a folyókon gyakori örvények
halált okozhatnak.
Ajánlatos a megfelelő biztonsági feltételekkel ellátott kijelölt fürdőhelyek,
ismert szabad strandok igénybevétele.
- Mivel a szabad vizek hőfoka általában elmarad a strandfürdők
hőmérsékletétől, ne feledjék a fő szabályt, hogy a hőségtől felhevült testtel
való vízbe ugrás még a jól úszóknál is könnyen tragédiához vezethet.
- A májusi hónapban a Vépi Körzeti Megbízottak működési területén 1 fő
biztonsági intézkedésként a Markusovszky Kórházba lett szállítva, mivel
magatehetetlenül ittasan tartózkodott közterületen. 1 fő elő lett vezetve a
Rendőrkapitányságra, mivel a kiszabott pénzbüntetést nem fizette be. 4 fő
ellen szabálysértési eljárás indult, ugyanis gépjárművük menetokmányait
nem tartották maguknál, a megengedettnél nagyobb utánfutót vontattak, és
megsértették a hulladékgazdálkodás rendjét. Vép KMB.

Anyakönyvi hírek
Házasság: Mizda Bálint és Tolnai Szabina.

Születés: Vépi újszülöttek: Tima Nikoletta és Kiss Bálint leánya
Boglárka Anna • Pogácsás Nóra és Őri Balázs leánya Johanna • Urbán
Kinga és Guttmann Gábor leánya Alina. 
Bozzai újszülöttek: Kiss Mária és Balogh Ferenc leánya Réka •
Horváth Krisztina és Horváth János leánya Annabella.

Haláleset: LAKI SÁNDORNÉ sz. név: CZUPI ILONA
TERÉZIA (1948) Berzsenyi u. 4.

Iskolai ügyelet. 
A Hatos Ferenc iskolában augusztus 5-én, 12-én és 19-én tartanak
ügyeleti napot reggel 8- 12 óra között.

Lakóssági hirdetés
Rendkívıl megkímélt kétajtós,
fiókos, fekete színı akasztós

szekrény 
2,1X0,9X0,6 m

(magasság -szélesség)
20.000 Ft-ért Kőszegen eladó. 

Érd.: 06-70/600-7959 • 06-
94/360-417

Álláshirdetés
A Vépi Vadvirág művészeti óvoda
óvodapedagógusi állást hirdet.
Részletek: a kozigallas.gov.hu és
a vep.hu honlapon megtekint-
hetők.

Takács Józsefné óvodavezető 

PÁLYÁZAT!
Légy kreatív, engedd el a fantáziád.
Jelenítsd meg a V É P feliratot
valamilyen grafikus formában, ami
aztán használható akár pólón, vépi
kiadványokon, vagy akár valami-
lyen reklám ajándékon nyomatként.

Határidő: 2015. szeptember 15.
Beküldés a

petervep@netkabel.net címre.

A szakmai zsűri a legjobb,
l egé rdekesebb ,  l ege rede t ibb
„logókat” értékes díjban részesíti. 
A betűk lehetnek akár kisbetűk, akár
nagybetűk, vagy variálva, lehet
valamilyen grafikai egység része…
A lényeg az ötletesség, eredetiség. 
Ha kérdés van: 20-500-5509      

–pm-
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KRÓNIKA

Hatos iskola: labormunka a Bolyaiban
A tanórai és tanórán kívüli foglalkozásaink legfontosabb célja az volt, hogy tanulóink sikeresen elsajátítsák a
követelményeket és képesek legyenek a megszerzett tudás alkalmazására. A tanév során számtalan lehetőség
nyílt erre. Az idegen nyelvi témahét kapcsán Londonba utazó diákjaink továbbfejleszthették idegen nyelvi kom-
munikációs képességeiket és megtapasztalhatták az idegen nyelvek tanulásának fontosságát.
Természettudományos oktatásunk megújítása céljából bekapcsolódtunk a Bolyai Gimnázium projektjébe,
melynek keretében tanulóink a legmodernebb eszköztár alkalmazására lehetőséget biztosító ter-
mészettudományos laborfoglalkozásokon vehettek részt. A matematika világa címmel szervezet projektünk a
logikát fejlesztő játékokkal megvilágította a matematika tantárgy népszerűbb oldalát. Az erdei iskolai témahét

közösségformáló ereje mellett hozzájárult tanulóink környezettudatos gondolkodásának formálásához. A
különböző szaktárgyi, művészeti, sport versenyek a tehetséggondozást szolgálták és szép eredményeket hoztak
iskolánknak. Oktató munkánk szorosan összekapcsolódik nevelő munkánkkal. A viselkedéskultúra helyes
irányú formálása, az egészséges életmódra nevelés érdekében számtalan iskolai és osztályprogramot
szerveztünk a szülők közreműködésével.
Tanulmányi munka:
Az iskola tanulmányi átlaga 3,9. Kitűnő tanulmányi eredményt ért el 36 tanulónk: 
1.A Boldizsár Beatrix, Bolla Emília, Király Emese, Ãri Dorka, Smuk Sára, Süle András, Vörös Gréta, Zátonyi
Bence.  2.A Gombás Marcell, Imre Fanni, Kiss Levente, Németh Nikol
2.B Habda Patrik, Németh Boglárka, Vilics Márk. 3.A Czeglédy Balázs, Kányási Dorka, Jánosi Dorottya. 3.B
Karcsics Dávid, Polgár Bence, Ãri Máté. 4.A Kiss Rebeka, Nagy Zsófia, Németh Áron, Németh Liza, Németh
Noémi, Takács Eszter. 5.A Tancsics Martin, Vekszli Tícia. 6.A Nagy Ivett. 7.A Király Virág, Kósi Enikő, Varga
Kata. 8.A Pálóczi Dávid, Zsoldos Bálint. 8.B Pálóczi Máté.
Bukott tanulóink (8 fő) egy vagy több tantárgyból nem tudták teljesíteni a tantárgyi követelményeket, ők
augusztusban javítási lehetőséget  kapnak.
Magatartás: Tanulóink 55%-a példás, 32%-a jó, 11%-a változó és 2%-a rossz minősítést kapott.  Mulasztások:
A tanév során tanulóink 1951 napot hiányoztak, az egy főre jutó mulasztási átlag 9 nap.
A Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete és tanulói közössége eredményes
tanévet zárt. Köszönjük a szülők, a fenntartó és a működtető támogatását.                             

Nagyné Tancsics Ildikó igazgató
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Egy férj sirámai 
Ismeretlen szerző tollából.
Fordította: Csendesné Magdi 

Tudom, hogy az élet tele van betegségekkel, halállal,
gondokkal, bajjal, adókkal és sok-sok akadállyal.
Állom a sarat, nem törődtem soha veszéllyel,
csak eggyel nem számoltam: egy foltvarró feleséggel.

Munkából megjőve a tűzhely hideg, a szennyes vár,
öltönyöm piszkos, a tisztítóban kéne lennie már.

„Anyád nincs itt fiam? És az összes ágy fedetlen!
Tán betörők jártak itt? A feje tetején minden!”

„Mama fogta az ágyneműt és az összes lepedőt,
feldarabolta, majd varrt belőlük patchwork terítőt.”
„Mért vannak nadrágjaim négyzetekbe vágva?”
„Rátétest varrok belőlük” – mondja életem párja.

Dolgozni bokszer-alsóban és nyakkendőben megyek,
Titkárnőm kuncog, és bámulnak rám mind az emberek.
Fázom, térdeim kékek már, de azért megnyugtató:
a főnök nem dob ki, mert az ő neje is foltvarró.

Elmondtam neki mi történt, de mindezt ő is tudja,
közben észrevettem: hiányzik egyik ingujja.
Szerető, becéző asszony kell minden férfinek,
aki féltőn gondozza, ápolja, amikor beteg.

Nátha gyötör, életemért senki egy fabatkát sem adna,
ráadásul az éves beszámolóm sincs leadva.
Üres a ház, kínok, kétségek közt fekszem szenvedve,
míg nejemnek varrótanfolyamon telik a kedve.

De kilábalok minden rosszból, és mindig van remény,
bár kinek neje foltvarró, annak élete kemény.
Ha itt hagyom az árnyékvilágot, el kell, hogy temessen,
csak az a nap nehogy foltvarró kiállításra essen.  

Szent Péter vár majd rám a mennynek kapuja tövében,
hogy megnézze mi volt jó és rossz életem könyvében.
Fejét csóválja, mikor sorokat végigfutja,
„nejed látom, foltvarró volt” – szomorúan mondja.

„Nem főzött, nem mosott, nem vasalt e foltok bolondja,
varróprojektjei miatt Rád soha nem volt gondja.”

„Lépj át fiam ezen a gyöngykapun, nincsen más dolgod,
a nejed foltvarró, megjártad Te már a poklot.”

KRÓNIKA
VÉPIHUMOR
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G Ö R B E T Ü K Ö R
„Aztán viselje jól magát

főméltóságú püspök úr.....”
Nagy ünnepségre készült anno Vép katolikus
közössége. Mikes János grófot,  a szombathelyi
megyéspüspököt várták, hogy megbérmálja a falu
keresztény nagykorúvá érett tagjait.
A püspök aki nagy barátságban élt az Erdődy  kegyúri
családdal, először látogatott Vépre megválasztása óta.
Nagy izgalomban volt az egész helyi közösség, Óra
Gyula plébánossal együtt, hisz nem mindennap jön bér-
málni maga a megyéspüspök.
Gyönyörűen rendbe rakták a templom környékét, a
belső díszítéssel, girlandokkal, virág füzérekkel,
drapériákkal mind-mind az ünnep fényét kívánták emel-
ni.
A megbérmálandó fiatalok büszkén harsogva, egymást
túl licitálva mondták az imákat, énekelték a szebbnél
szebb templomi énekeket.
De nagy izgalomban volt az egyházközség elnöke is,
akinek majd élő szóval köszönteni kell a főpásztort. Óra
tisztelendő úr írt is a nagy alkalomra olyan üdvözlő
beszédet, hogy az káptalan akármelyik tagjának is bec-
sületére válhatott volna. Három oldalra sikeredett az
igaz, de aki bele hallgatott az el is érzékenyült meg bele
is borzongott egyszerre. Hát az elnök – aki igazi komó-
tos parasztgazda volt – be is tanulta mind a három oldalt,
s olyan lelkesedéssel gyakorolta, hogy néhány nap
múlva már kívülről fújta az egészet.
Amikor elérkezett a nagy nap – zúgtak a harangok – jött
a püspök, a sok kanonok, környékbeli papok, s a
keresztcsók után bevonultak a templomba.
Itt az elnök, fényes fekete csizmában, magyar módra
szépen felöltözve, nagy pátosszal, és ünnepélyességgel
el is kezdte:
- Isten hozta a főméltóságú püspökurat...., s úgy
elmondta a három oldalt, hogy egy „a” betű sem maradt
ki. Egészen az utolsó mondatig, ami így hangzott:
- És akkor, arra kérjük a főtisztelendő megyés főpásztor
urunkat, hogy érezze jól magát közöttünk!
DE ehelyett ez jött ki:
- És akkor arra kérjük a főtisztelendő megyés főpásztor
urunkat viselje jól magát közöttünk!
Nagy csend, Óra plébános úrnak a lélegzete is benn
akadt, csak a szónok állt büszkén, a jól végzett köszöntő
után.
A főpásztor enyhítve a helyzetet így szólt:
- Majd megpróbálom fiam!
S megáldotta az egyházfit aki még ekkor sem fogta fel,
hogy egy kicsit „mellényúlt„ a végén.

(Horváth Józsi bácsi elmondása alapján 
lejegyezte Dömötör Gábor)
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Munkaruha a földön vagy 
fej nélküli tűzoltó?

Első ránézésre nehéz eldönteni a képen látható ruháról,
hogy milyen viselet lehet. Vagy ki lehetett benne?
Egyáltalán: ha volt benne valaki, akkor hova lett belőle?
Egyszerűen csak kilépett belőle, mint egy hanyag

tinédzser, aki majd holnap polcra, vállfára szánná? Nem
valószínű.

Nos a találós kérdések ideje lejárt, ezért gyorsan meg
is mondjuk, hogy ezt az osztrák tűzoltók számára rend-
szeresített munkaruhát a burgenlendi Aschauban, a vépi
tűzoltó egyesület kitűnő barátainál, az ottani tűzoltó-
szertárban fényképeztük. S az sem véletlen, hogy a
földön fekszik. Ugyanis így is meg lehet mutatni a nem
szakértő látogatóknak, hogy ilyen ruhában is
munkálkodnak a lánglovagok. Bár lehet, hogy valaki
úgy gondolja: mese ez kérem. Ez egy takarító ruhája, aki
megunta a söprést. Elfáradt vagy berúgott, vagyis
elvesztette a fejét.( Jé tényleg!) Ezek után törvényszerű,
hogy kiejtette a kezéből a parfist, és elment aludni.
Vagy tévednénk? gyz 

Viccek
Egy repülőgép pilóta felájanlotta Jock-nak és Maggie-
nek, hogy elviszi őket repülni, és csak akkor kell
fizetniük 10 fontot, ha egyikük is megszólal közben.
Ráállnak a dologra, a pilóta persze kipróbál minden fi-
gurát, bukfenc, csavarhúzó, stb. A skótok csak nem
szólalnak meg.
Leszállás után hátrafordul Jock-hoz: 
- Nem volt olyan eset, amikor majdnem megszólaltál? 
- De igen egyszer majdnem, amikor Maggie kizuhant. 

..................................

Móricka különbözeti vizsgája
Egy tanítónő panaszkodik az igazgatónak:

- Az elsős Mórickával alig lehet bírni! Mindent jobban
tud. Azt mondja, hogy legalább olyan okos, mint a
harmadikos nővére, és ő is harmadikba akar járni.
- Nyugodjon meg - mondja az igazgató. - Ha tényleg
olyan okos, akkor akár vizsgáztathatjuk is.
Másnap a kis Móricka a tanító nénivel együtt áll az
igazgató irodájában.
- Móricka, - így az igazgató. - Két lehetőséged van. Az
egyik, hogy jól felelsz a kérdéseimre, és mától járhat-
sz harmadikba. De ha rosszul válaszolsz, maradsz az
első osztályban, és rendesen viselkedsz.
Móricka buzgón bólogat.
- Mennyi hatszor hat?- kérdezi az igazgató.
- Harminchat - így a kisfiú.
- Mi Magyarország fővárosa?
- Budapest.
És így tovább teszi fel az igazgató a kérdéseit, Móricka
pedig mindegyikre jól felel.
Így szól az igazgató a tanítónőhöz:
- Azt hiszem, Móricka tényleg elég okos ahhoz, hogy
a harmadik osztályba menjen.
- Én is tehetek fel néhány kérdést? - kérdezi a tanítónő.
- Csak tessék.
- Móricka, mi van nekem kettő, a tehénnek négy?
- Lába - mondja a kisfiú némi gondolkodás után.
- Mi van a te nadrágodban, ami az enyémben nincs?
Az igazgató csodálkozik a kérdésen, de Móricka már
válaszol is: Zseb.
- Mi az, amit egy férfi állva, egy nő ülve, egy kutya
három lábon tesz?
Az igazgatónak tátva marad a szája, de Móricka máris
felel:
- Kezet nyújt.
- Mi az, ami rózsaszín és kemény, amikor beteszed, és
ragacsos és puha, amikor kiveszed?
Az igazgató köhögő rohamot kap, a kisfiú megvárja,
míg vége lesz, aztán válaszol:
- Rágógumi.
- Jól van, Móricka - így a tanítónő.
- Még egy kérdés. Mondj egy olyan szót, ami B-vel
kezdődik, S-sel végződik, és forrósággal és izgalom-
mal jár.
Az igazgatónak könnyek gyűlnek a szemében, de
Móricka diadalmasan
kivágja:
- Bozóttűzoltás!
- Jól van, jól van! - nyögi az igazgató. - Felőlem akár
negyedikbe
is mehet, vagy rögtön gimnáziumba! Az utóbbi öt
kérdésre én rosszul válaszoltam volna!
És te??

G Ö R B E T Ü K Ö R

Öreg bácsi megy a kivilágítatlan kerékpáron. Megállítja
a rendőr, és így szól: -Bátyám, ha nem ég a lámpa a
biciklin, akkor tolni kell !
Mire az öreg: - Már kipróbáltam, akkor se ég!
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Messze száll a vépi rocky-s lány híre
Poór Melánia 2000-ben született egy háromgyerekes család
legkisebbjeként. A zene és a tánc iránti érdeklődése és affinitása

egészen korán megmutatkozott. Elmondása szerint már
kislányként is minden dallamszóra táncra perdült. Ez iránti érzéke
szülei figyelmét sem kerülte el: ovis korában beíratták vépi
táncórákra. Itt kezdődött minden.
Jelenleg tizenöt éves, már kilenc éve foglalkozik tánccal.
Másodéves általános iskolásként került a Rocky-Dili nevű
egyesülethez, melynek továbbra is tagja. Itt párosban és formá-
cióban egyaránt tevékenykedik, emellett repertoárját akrobatikával
is bővítette. Jelenlegi párjával, Lakics Zoltánnal két éve dolgozik
együtt, formációban pedig öt másik lánnyal alkot egy csapatot.
Mindkét kategóriában eredmények sokasága jelzi Melánia szor-
galmának és kitartásának gyümölcsét. Hogy néhányat említsünk:
párosban Budapesten országos, Prágában nemzetközi első
helyezett lett. Formációban pedig az országos bajnoki cím mellett
Prágában szintén első helyen zárt.
Ezen eredmények mögött természetesen rengeteg munka áll.
Minden hét a hétfői négy órás edzéssel kezdődik, 2-2 óra párban és
a lányokkal. Ezt követi a szerdai és csütörtöki két órás edzés.
Illetve versenyek előtt intenzívebb felkészülésre kerül sor, mely a
többnyire kéthetente zajló versenyeknek köszönhetően
gyakorlatilag rendszeressé vált. Edzője Koszogovits Norbert és
Molnár Nóra, akiknek lelkiismeretes munkájukért nagyon hálás.
Melánia mindemellett a Hatos Ferenc Általános Iskola és AMI
idén végzett tanulójaként az iskolában is jeleskedett. Tanulmányait
jövőre a Kanizsai Dorottya Gimnázium német-történelem szak-
irányán folytatja. A tanulás, edzések és versenyek sokasága mellett
nem meglepő, hogy nem marad sok szabadideje egyéb
tevékenységek végzésére. E kevéske időt szintén a tánc teszi ki.

A jövőbeli tervek között szerepelnek különböző versenyek,
melyek közül egyik legfontosabb a novemberi magyar bajnokság,
ahol párosban és formációban is bizonyíthat Melánia. Ezen kívül
bizonytalan a jövőjét illetően, nincs határozott elképzelése arról,
mit szeretne csinálni a továbbiakban. Ezt azonban van még ideje
eldönteni, melyhez sok sikert kívánunk.                    Németh Dénes

VÉPIKRÓNIKA

Polgármesteri napló
2015. 06. 22
10:00 megyei roma
fórum a megyeházán
• 2015. 06. 24 Idősek
Klubja foto kiállítás •
2015. 06. 25
16:00 rendkívüli
testületi gyűlés
• 2015. 06. 26
18:00 Zanat kiállítás
megnyitó • 2015. 06.
27 Ãriszentpéter

vásár megnyitó • 2015. 06. 29 15:00 Szova
szerződés és részesedés aláírás • 2015. 06. 30.
15:30 Testületi gyűlés • 2015. 07. 01
Köztisztviselői nap • 2015. 07. 02 10:00 M86
garanciális bejárás • 2015. 07. 04-05
Nefelejcs Nyugdíjas Klub kirándulás Győr és
környéke • 2015. 07 .06 10:00 VK fesztivál
eng. Hatósági egyeztetés • 2015. 06. 11 Bozzai
falunap       – Éjszakai foci • 2015. 07. 13-17.
Kobak palánták tábor • 2015. 07. 14 SIKER
Roadshow Szhely városháza • 2015. 07. 17-18 6.
Világ Közepe Fesztivál           –polgármester–

TEHETSÉG
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A Vadvirág óvoda
köszönete

Nagyon szépen köszönjük a ren-
dezvényünk lebonyolításában nyújtott
segítséget a Szülők Közösségének, Dr.
Németh Ákosnak, Fritzné Dr. Németh
Katának, Dávid Lucának, a Sül-Már
Pékségnek, Kajcsos Cecíliának, Hajas
Istvánnénak, Varga Sándornak, a Bulcsu
Vezér Hagyományőrző Egyesületnek,
Balogh Norbertnek, és a Vépi Önkéntes
Tűzoltóknak.    Takács Józsefné óvodavezető

Közgyűlés
A testület úgy döntött: a fiatalok
családalapítási lehetőségének növelésére, a
kisváros vonzerejének növelésére a korábban
kihirdetett félmilliós lakásépítési támogatás
mellett bevezetik július1-től a lakás felújítási
támogatást, melyre vissza nem térítendőn 250
ezer forintot nyújt az önkormányzat az
igénylő 40 év alatti pároknak, akik 2015
január 1 óta építési engedéllyel rendelkeznek
családi ház átalakítására, bővítésére Vép
közigazgatási területén. Feltétel, hogy nem
rendelkeznek ingatlan tulajdonnal. A
részletekről a Polgármesteri Hivatalban
adnak tájékoztatást.  Györe Zoltán

folytatás a  2 oldalról
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Bozzai Nap
2015. július 11-én került megrendezésre a Bozzai Nap. A programok 13:00 órakor kispályás focival kezdődtek,
ahol elsőként a Bozzai fiúk és öregfiúk mérhették össze tudásukat, a mérkőzés a fiúk győzelmével zárult. Ezt
követte a Bozzai lányok és asszonyok mérkőzése, ahol az asszonyok arattak megérdemelt sikert. Az
érdeklődésre való tekintettel további – a programban ugyan nem szereplő, de annál izgalmasabb – meccsek
zajlottak. A színpadi műsorok 15:00 órakor kezdődtek a Bozzai Gólyahír csoport műsorával, majd Szekeres
Benedikta és Csáki Levente táncbemutatóját nézhette meg a közönség. A Hatos Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény táncosai is nagyszerű műsorral leptek meg minket. A délután hátralévő
részében a Bozzai karate csoport bemutatóját láthattuk, közben a futballpályán 11-es rúgó verseny zajlott, melyet
a Vép- Bozzai Önkéntes Tűzoltó Egyesület látványos mentési és oltási bemutatója követett. A bemutatót
követően a színpadon az újszülöttek köszöntése következett, melyet egy fehér zászló átadásával nyitottunk,
amely ezután minden gyermek születésekor a Faluházon hirdeti, hogy új lakossal bővült kis községünk. A kisgy-
ermekeket pedig egy apró ajándékkal köszöntötte a Képviselő testület. A Vacsorához kedvcsinálónak a Bozzai
gyermekek előadásában a Kőleves című előadást láthattuk, melyet aztán a babgulyásból és vadpörköltből álló
vacsora követett. Már jóllakottan csodálhattuk meg a Jáde hastánccsoport előadását, majd izgulhattuk végig a
tombolasorsolást. Az este jó hangulatáról hajnalig a Hello zenekar gondoskodott.
Ezúton is köszönjük szépen a sok segítséget, a tombolatárgyak felajánlását, reméljük mindenki jól érezte magát!

Csizmadia Fanni 

BOZZAIVÉPIKRÓNIKA
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Egyházközségünk augusztusi programjai
Augusztus 6-án, csütörtökön Urunk Színeváltozásának ünnepe lesz.
Templomunk búcsúnapját augusztus 9-én, vasárnap tartjuk.Szombaton este 1/2 7 órakor is lesz templomunkban
szentmise. Búcsú napján este nem lesz szentmise!
Augusztus 13-án, csütörtökön 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 meg-
bántásokért!
Az esti szentmise előtt 3/4 6 órai kezdettel rózsafűzért imádkozunk, majd a szentmise keretében ünnepélyes
körmenettel hordozzuk körül Mária Szeplőtelen Szívének kegyszobrát. A körmenetre gyertyát, vagy mécsest is
hozzunk magunkkal! Minél többen halljuk meg Mária kérését és vegyünk részt ezeken az engesztelő ájtatossá-
gokon! 
Augusztus 15-én, szombaton Nagyboldogasszony parancsolt ünnepe lesz.
Azt a titkot ünnepeljük ezen a napon, hogy Isten Szűz Máriát annak halála után testestől-lelkestől felvette a 
mennyei dicsőségbe.
Augusztus 20-án, csütörtökön Szent István király ünnepén szabadtéri szentmisét tartunk a templomkertben
délelőtt 9 órai kezdettel. 
A szentmise után megáldom az új kenyeret, amelyből jelképesen egy szeletet mindenki kap.

Németh Tamás  plébános

Ferenc atya vépi temetéséről
2015. július 8-án, szerdán kísértük el utolsó útjára Gergely Ferenc plébános atyát, aki életének 77 esztendejéből
34. évig a Szombathelyi Egyházmegyében vezette és szolgálta Isten rá bízott nyáját. Bár Ferenc atya
Szombathelyen született és ott nőtt fel, vépi származású édesanyja beleplántálta szívébe a vépi emberek
jóságát, segítőkészségét, imádságos lelkületét és a felismert jóért való fáradhatatlan munkálkodását.
Lelkipásztorként előbb Petrikeresztúr plébánosaként, majd nyugdíjazását követően, szűkebb hazája, a
Szombathely-szőllősi Plébánián kisegítő lelkészként szolgált.
Nagyon szívet melengető volt nekem, amikor be-betért a vépi plébániára, azt mondogatta: „Ha meghalok, haza-
jövök hozzátok a vépi temetőbe, az édesanyám mellé, a vépi papok közé, a vépi hívek imáiba ajánlva maga-
mat.”
Adj Uram örök nyugodalmat neki!                                  /Németh Tamás/
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A biogáz kutató központról
A vépi székhelyű FIBAG Biogas Kft. 2009-ben alakult. A projekt megnevezése: GOP-1.3.2- 09-2010-0022
Megújuló Energia Kutató Központ - Mobil Biogáz Kutató Egység. A projekt költsége több mint 1,2 milliárd Ft,

melyhez az Európai Regionális Fejlesztési Alap a Magyar Állam hoz-
zájárulásával 50 százalékos vissza nem térítendő támogatást biztosít a
Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretén belül. 

A projekt célja: mezőgazdasági eredetű hulladékok előkezelése,
melyekből ezt követően a rothasztás során nagyobb hatásfokkal
nyerhető ki a biogáz. Cégünk rothasztási eljárások fejlesztésével
foglalkozik. A rothasztási eljárás igen kényes biológiai folyamat, ezért
annak érdekében, hogy minél nagyobb hatásfokkal tudjunk biogázt
előállítani, a hulladékokat előbb kezelnünk kell. Erre fejlesztettünk ki
egy sajátos gőzrobbantásos előkezelési eljárást. Az előkezelés lényege,
hogy a hulladék magas hőmérsékleten és nyomáson tartásával, majd

ennek hirtelen alacsony nyomásra történő csökkentésével feltárjuk az alapanyagot, így abból a rothasztás során több
biogáz képződik. Továbbá elkészült két rothasztó tartály is, melyekben az előkezelt alapanyagok rothasztása
valósítható meg. A K+F projekt keretében a FIBAG Biogas Kft. 10 új munkahelyet teremtett. A foglalkoztatottság
több szempontból is említésre méltó. Cégünk sikeresen növelte a diplomás foglalkoztatottak arányát 70 százalékra,
ebből a régióban is magasnak tekinthető 50 százalékos arányban, bio-, környezet- és vegyészmérnök végzettségű női
kutatókat alkalmazunk. Bízunk benne, hogy a projekt sikeressége nagymértékben hozzájárulhat a magyar kutatói
életpálya vonzóbbá tételéhez és vidéken történő megtartásához, ezzel is biztosítva a regionális különbségek
mérséklődését.   Gerencsér Judit

KUTATÁS KRÓNIKA
VÉPI
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Az 1300. számú Brenner János cserkész csapat portyája
Háromnapos biciklis cserkészportyára indultunk június 26-án. 

Csapatunk Sitkére kerekezett a Pecöli templom elől, vépi vezetőinkkel, Gáborral és Petrával. Komoly
megpróbáltatásokon kellett átvergődnünk, hiszen előttünk állt a sótonyi hegy és sok más akadály is. A szálláshelyre

érkezés előtt megtekintettük a hadifogolytábor
emlékművét és egy  forrást. Utóbbi mindannyiunk
életmentője volt. A pihenés után újra felpattantunk a
biciklikre, ami a nagy csomagoktól kissé nehezen ment,
mert 3 napi felszerelésünket kellett cipelni. A szállásunk
elé érve megpillantottunk egy eperfát (szederfát),
aminek nagyon örültünk. A beszállásolás és étkezés után
következett a tábortűz, amelynek során megtudhattunk,
ki is az a bizonyos James Cook Kapitány. 

Szombaton reggel indultunk kincset keresni
Kissomlyóra. A kincs helye előtt egy magas hegy állta
utunkat. A kincs egy diófa alatt lapult, s a Harcsa őrsből
Marci találta meg. Tartalma nem más volt, mint egy
kókuszdió (amit később fogyasztottunk el) és 8 darab

egyenruhára való kereszt. Az aznapi fáradalmainkat a Mesteriben lévő fürdőhelyen pihentük ki. A fürdő után meglá-
togattunk egy kilátót, majd a szállásra tekertünk. Az esti tábortűznél át kellett kelnünk a tűzgolyókon, a láván és még
más rémisztő dolgon. A tűz mellett megismerkedtünk Gábor személyében James Cook Kapitánnyal, aki sokat mesélt
érdekes dolgokról angolul és magyarul. A történetei során kiderült, hogy azért nem tud az anyukájával telefonon
beszélni, mert otthon majmok lógtak a telefonkábelen. 

Vasárnap elmentünk a rock koncert helyszínére és megnéztünk kívülről egy bányát. Utána egyenruhába bújtunk
és misére indultunk.  A szertartás után összepakoltuk felszerelésünket és hazafele vettük az irányt. Legurultunk a
sótonyi hegyen, amit mindenki élvezett. 

Az élményekkel teli portya nagyon tetszett, az izomláz és a megpróbáltatások ellenére is. Felkészülten várjuk a
júliusi cserkésztábort.

Vekszli Tícia és Kovács Petra pecöli cserkészek
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Győrkőc Fesztivál 2015
Nem tévedés, idén, a július 4-5-re megszervezett, Nefelejcs Nyugdíjas Klub kirándulása Győrben, a gyermek-
fesztivál közepébe csöppent be.

Az 58 fős vidám csapat csak a Volán legnagyobb buszába fért be, és indult útnak szombaton a hagyományos
kirándulásra. A győri program 2 órás idegenvezetéssel kezdődött, melynek során megismertük a város
történelmét, nevezetességeit, érdekességeit Nagy Mónika élvezetes irányításával. Szállásunk az egyetem kol-
légiumában volt, a belváros közelében, így a délutáni szabad program keretében gyalogosan mindenki tovább

barátkozhatott a várossal, és megcsodálhatta a sok-sok gyerek által ellepett terek és utcák forgatagát, esetleg
ötleteket kapott az unokák foglalkoztatásához is. A szombati napot közös vacsora, majd nótázás zárta.

Vasárnap a nagytemplomban vett rész a csapat az istentiszteleten, majd további győri nézelődés után elin-
dultunk Sokoró vidékére, ahol az ebéd után először a Tétszentkúton található kegytemplomot néztük meg, itt a
helyi képviselő, Lang Ferenc fogadott bennünket, és beszélt a csodatevő forrásról.
Következő megállónkon, Gyarmaton, Morgós Ferenc plébános úr már messziről integetve vezényelt bennünket
a templomba, ahol aztán alapos előadást kaptunk Gyarmat múltjáról jelenéről és plébános úr tevékenységéről.
Elkísért bennünket a helyiség híres kálváriájához, majd folytattuk utunkat Csíkvándra, ahol a polgármester
Kozma Tibor már várt bennünket.

Megnéztük a helytörténeti kiállítást, a csíkvándi uradalmi épületet, majd kimentünk a szőlőhegyre, ahol az
uniós forrásokból gyönyörűen felújított több mint száz éves présházakat csodálhattuk meg, és kóstolhattuk meg
azt is, hogy mi található a pincék hordóiban.

A gyorsan kialakult jó hangulatú bor és pálinkakóstolást, zsíros kenyér falatozást, nehéz volt bezárni,
különösen azért, mert a két borosgazda és a polgármester úr is szívét-lelkét kitette, hogy mindenki olyan italhoz
jusson, amit szívesen fogyasztott.

Idén megint sikerült a kis hazánk egy olyan részére eljutni a csapatnak, amiről előtte szinte semmit sem
tudott, de a hely szépsége, és az ottlakók szíves fogadtatása során, mindenki hozzátette ezt a kis mozaikot,
szülőföldünk gyönyörű, képzeletbeli terepasztalához.     –KoPé-  

július újság_július újság  2015.07.29.  19:42  Page 13



KITEKINTÉS VÉPIKRÓNIKA

Aschau nyerte ismét 
a Varga Gábor vándorserleget

Festői környezetben, nemzetközi turista útvonalon fociztak a vépi
tűzoltók június 27-én. Ugyan kikaptak mind az öt mérkőzésen, de a

barátság és együttműködés töretlen, fejlődő annak ellenére, hogy a
Varga Gábor Kupa továbbra is az osztrák tűzoltók vitrinjében
marad. A baráti, bajtársi találkozó immár 10 éve folyamatos. Mint
ismert, tőlük kapta a Vép-Bozzai Önkéntes Tűzoltó Egyesület azt a
tűzoltó autót, mellyel fontos szolgálatukat végzik. Varga László
elnök elmondta: dicséretes, hogy anno az aschauiak keresték meg
őket. Ennek motorja Varga Gábor volt, aki kint dolgozva mindent
megtett az együttműködés sikeréért. (Ma már sajnos nem lehet
köztünk) Ezért is alapították a tiszteletére az emlékserleget.

A mintegy 50 főnyi csapatot a település modern tűzoltó
szertárában szirénaszóval fogadták a vendéglátók. Az üdvözlet
azonban nemcsak nekik szólt, ugyanis a II. világháború óta
emlékeztetőül minden délben felhangzik. Szép gesztus. Mint ahogy
az is méltó a sógorokhoz hogy az Alpannonia térségben – Alsó-
Ausztria, Stájerország, és Burgenland, illetve Vas megye
együ t tműködésének
eredményekét – magas-
hegyi klimatikus gyógy-
helyeket alakítottak ki.
Ámulatba ejtő a 120
kilométeres túraútvonal.
A kitűnő minőség, a
festői táj Aschauban is
tetten érhető.     

Képzeljék el, hogy a
focipálya egy kis szurdokban, erdők közt, kis patak mentén búvik
meg úgy, hogy a szálláshely, presszó, öltöző,vagyis az annak helyt
adó boronaház illemhelye is klimatizált. Egy rossz szó nem illetheti
a vendéglátást sem. Nos ilyen helyen fociztak a csapatok. ( A baj
legfeljebb annyi, hogy küzdöttünk ugyan, de kikaptunk Pesti
Barnabás gólja és Tóth Árpád szakszerű játékvezetése ellenére.)
Horváth Péter parancsnokhelyettes és Peter Kainz helyi parancs-
nok (képünkön) megállapodtak abban, hogy a visszavágót szeptem-
berben Vépen rendezik. Reménykedjünk, hogy a hazai kupa haza
kerül. gyz

14

Éjszakai foci: Kövér
Ferenc emléktorna

Sportfesztiváli hangulat uralkodott a
július 11-i éjszakai focigálán. Az ideális
időben tíz férfi és 15 lánycsapat rúgta a
bőrt körmérkőzéseken több csoportban a
helyiekkel együtt a megyeszékhelyről,
Alsóságról, és Devecserből is érkezve. 

Az immár negyedik alkalommal ren-
dezett Kövér Ferenc emléktornán három
kupáért és több értékes nyereményért
ment a küzdelem a pályákon hajnalig.
A szabadidős programra a 15 - 60 év közti
résztvevők játékos felszabadultsága volt a
jellemző úgy, hogy a mintegy 400
jelenlévő egy nagy közösséget alkotott a
gyerekekkel, szülőkel és nagyszülőkkel
együtt sportolva, drukkolva. A kupákat
végül a férfiaknál a vépi Ósok I nyerte. A
második a Béke utca (Vép), míg a 3.
helyet a Tökmindegy (Vép) nyerte. A
hölgyeknél az első: a Devecser csapata
lett. Az ezüstöt az alsósági Tigrisek, a
bronzot pedig a vépiek nyerték. 

Bezdi József főszervező még arról is
gondoskodott, hogy az italok mellett
finom babgulyás is legyen, melyet a nívós
páros, Károlyi József és Tóth Árpád
készített.     

gz
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Kormorán Kobak tábor
A nemzetközileg elismert Kormorán együttes immár ötödször rendezte
meg a 15 éve alakult Kobak táborát. Ezúttal Vépen töltöttek egy boldog

hetet a 39 éve alakult együttes
követői a Felvidékről, Erdélyből,
Budapestről, Gyöngyösről, Rajkáról,
Kiskunfélegyházáról vagy Érdről
érkezett fiatalok. A mintegy 80
általános vagy középiskolás és fel-
nőtt kísérőik, szüleik, zeneszeretők,
táncosok vagy kézművesek reggeltől
estig élvezték az Újpesti Kulturális
Központ szervezésének és a vépi
művelődési ház vendégszeretetének
gyümölcseit. Szűcs István (kis
képünkön) zenekarvezető szerint a
manapság főleg világzenét játszó
Kormoránnak célja, hogy átadja a

magyar kultúra, a népművészet és képzőművészet legszebb virágait az
érdeklődő fiataloknak. A nyolcfős zenekar pedig minden rajongóját
szívesen tanítgat, pátyolgat. Ezek közé tartozik a vépi Nagy Júlia is, aki
évek óta szorgalmasan, tisztán, szinte profi szinten énekel. - Kitartás és
szerencse járjon életútján, hogy megvalósíthassa álmait, fogalmazott a
zenekarvezető. A Kormorán egyébként jövőre ünnepli fennállásának 40.
évfordulóját. Ez idő alatt szinte magszámlálhatatlan nívós alkotást pro-
dukáltak. Az alkalomból nagyrendezvénnyel készülnek, melyre meghívják
rajongóikat, s Nagy Júlia is szerepet kaphat, tudtuk meg. 

A tábor hangulatáról csak annyit: Novikov József (Kiskunfélegyháza)
és Beták Máté (Kunszállás) néptáncosok, Zsoldos Emma (Érd ) és Molnár
Angéla fúvós oktató (Záhony) szerint  nagyon jó a társaság és a hangulat a
próbákon, a kézműves foglalkozáson. Mindannyian értékelik a helyiek
gondoskodását, kedvességét, a jó ennivalót és a szállást. –gyz

PAJZÁN TALÁLÓS
KÉRDÉSEK

(megfejtések a lap alján, hogy le-
gyen mód gondolkodni. A találós
kérdések fő jellemzője, hogy a
kérdés feltevése, megfogalmazá-
sa másra enged következtetni,
mint ami a megfejtés lesz).

MI AZ ?
1/ 
Virág mondja virágnak,
várjad végét világnak,
két vén fának ledőlésit. 
Megtanálsz ott, ahun a
száraz tartja a nedvest.
2/
A két szőröst tedd össze,
A golyóját hadd közte.
3/
Két szőrös között egy csupasz
lődörög.
4/
Kívül szőrös, belül nedves,
A legénynek igen kedves.
5/
Fekete kisasszony áll a
szobában,
Vékonyat, vastagot dugnak a
lyukába.

Megfejtés 1/ Szerető mondja szeretőjének, várja meg, míg sötét lesz, az öregek lefekszenek és akkor meg-
találja az ágyban .• 2/ Szempilla és szemgolyó. • 3/ Két ló között kocsirúd. • 4/ Csikóbőrös kulacs. • 5/ Kályha.
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DR. GARDA KÁROLY gyermekorvost 
dr. Schmalcl Erika helyettesíti július 30. csütörtök 7:15
– 9:15, július 31. péntek 14:30 – 16:30, augusztus 3.
hétfő 15:45 – 17:45, augusztus 4. kedd 15:30 – 17:30,
augusztus 5. szerda 8:30 – 10:30, augusztus 6. csütörtök
7:15 – 9:15, augusztus 7. péntek 9:00 – 11:00 között.
Sürgős esetben hívható: Ikervári rendelő 0695-814-158,
06308703917, Központi Orvosi Ügyelet
Cím: 9700 Szombathely, Sugár u. 1.,Tel: +36 (94) 311-
100, +36 (94) 331-008, 104, hétköznapokon 16.00-tól
08.00-ig, szabad és munkaszüneti napokon 0-24 óráig 

DR. TÜSKE ZSUZSANNA HÁZIORVOS 
2015. AUGUSZTUS 24-TŐL SZEPTEMBER 25-IG
SZABADSÁGON LESZ.
HELYETTESÍTŐ ORVOS: 
DR. MORVAY ADRIENN       TEL: 06/30/2470927
HÉTFÃN: 8 – 10 ÓRÁIG
SZERDÁN: 8 – 10 ÓRÁIG
PÉNTEKEN: 8 – 10 ÓRÁIG

Helyettesítő rendelés

Pályázat
Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot hirdet Idősek Klubja intézményvezető
beosztás ellátására. Részletek a kozigallas.gov.hu,
és a www.vep.hu oldalakon.

Zsörtölődő
A szülő legtöbbször megkeresi a felmentést gyermeke
rosszalkodásaira, keres valami magyarázatot a cselekedetre,
amivel meghozhatja az enyhébb, vagy felmentő ítéletet.
A minap a lapban is bemutatott biogáz kísérleti laboratórium
kialakításának záró konferenciáján jártam, ahol bemutatták,
hogy mit is jelent a labor tevékenysége. Olyan alapa-
nyagokat vizsgálnak meg, illetve olyan eljárásokat
kísérleteznek ki, amelyekből a továbbiakban sokkal
hatékonyabban lehet biogázt fejleszteni, vagyis sokkal
olcsóbb lehet a biogáz előállítása. Az újabb, immár 3.
generációs biomassza erőművek így sokkal kisebb területen,
sokkal nagyobb energia megtermelésére képesek.
Ekkor találtam meg a „magyarázatot” azokra a vépi cse-
lekedetekre, amelyek folyamatosan bosszantanak bennün-
ket, és rájöttem a titok nyitjára. Azok a fiatalok, akik kitörde-
lik a frissen ültetett facsemetéket, nem a fákat kívánják
eltörni, csak megvizsgálják, hogy melyik fajta növény, med-
dig bírja a hajlító igénybevételt. Azok, akik szétszórják a
szemetet, vagy a szotyimagot, nem mást tesznek, mint
kipróbálják, hogy 1 m2-en mennyi szemét nem okoz még
maradandó károsodást a lelkiismeretükben. Azok, akik
mindenféle kábeleket, műanyagokat égetnek, csupán össze-
hasonlító kísérleteket végeznek annak érdekében, hogy
melyik anyagnak van a legnagyobb füstkibocsátó képessége,
és melyik a legbüdösebb. Azok, akik kutyája rendszeresen az
utcára jut, csak azt próbálják ki fokozatosan, hogy melyik az
a kerítés megoldás, amin már a kutya nem képes áttörni.
Azok, akik nem gondozzák területüket, nem nyírják le a
füvet, azt vizsgálják, hogy melyik az az allergén gaz, amelyik
háborítatlan körülmények között a legmagasabbra nő, eset-
leg azt vizsgálják, hogy meddig bírja a szomszédság, hogy a
káros pollenek ellepik az ő területüket is…
Tudom, hogy a felsorolás nem teljes, és a tevékenységek
összehasonlítása egy tudományos kísérlettel, a kísérletre
nézve talán egy kicsit sértő is, mégis talán egy kicsit jobban
felhívja a figyelmet arra, hogy igyekezzünk viselkedésünket,
tetteinket egy „ideális” közösségi ember irányába terelni.
Egy jó kísérlet ott kezdődik, hogy azért számításba veszik
annak várható hatását, és amennyiben az egyértelműen csak
negatív lehet, el sem indítják. Ezt javaslom én a mi
„kísérletező” polgártársainknak is, bátran töröljék a
programot, még mielőtt a bajok bekövetkeznek, és akkor a
megtakarítás azonnal jelentkezik, hisz sok felesleges
bejelentéstől, feljelentéstől, bírságtól, helyreállítási munkától
kímélnek meg bennünket.         –pm-
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