
István király ünnepén
Államalapító István király-
ra emlékezett a kisváros
lakossága augusztus 20-án.
A rossz idő miatt a temp-
lomban tartott bensőséges
ünnepségen Németh Tamás

plébános elevenítette fel az
államalapító tetteit, nagy-
ságát. – Tanulni kell Szent
Istvántól, példaképnek kell
tekinteni őt, miként a csalá-
dokban a gyermekek is arra
törekszenek, hogy olya-
nokká váljanak, mint a
szüleik. Kitért Semjén
Zsolt kereszténydemokrata politikus nemrég mondott
szavaira, miszerint hazánkban mindenkinek Szent

Istvánná kellene válnia, hogy megtanuljuk Isten segít-
ségével állhatatosan megoldani gondjainkat, prob-
lémáinkat.

Delegációnk Tasnádon
Erdélyi testvérvárosunk, Tasnád, színes programokkal várta vendégeit városnapja alkalmából. A termálfürdőjéről
híres szatmári város, augusztus 15-i ünnepségére, minden évben meghívja testvérvárosainak képviselőit, így több
magyar város küldöttsége mellett lengyel és olasz delegáció is volt a vendégek között. Vép képviselőit Pakulár
István református lelkész és családja vette a szárnyai alá. Vasile Mitrasca polgármester úr és munkatársai is
szeretettel fogadták küldöttségünket, és mindent megtettek, hogy élményeikben gazdag programokat biztosítsanak
vendégeiknek. 
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Búzagyűjtő verseny Vépen is
Nemcsak az ország minden megyéjében, hanem az
egész Kárpát-medencében búzát gyűjtöttek, hogy
István király ünnepére megsüthessék a Magyarok
kenyerét, illetve a lisztből jusson az erdélyi Dévai
Szent Ferenc Alapítvány árva gyermekeinek, a kár-
pátaljai Nagydobronyi Református Irgalmas
Samaritánus Gyermekotthonnak, valamint a
budapesti Oltalom Karitatív Egyesület rászorult-
jainak is, jelentette be augusztus 8-án a vépi
Pusztavámi birtokon Pusztavámi Márton, a Nemzeti
Agrárkamara Vas megyei szervezetének elnöke.
Hangsúlyozta: Vép városa úttörő szerepet vállalt a
szervezésben, mintegy tíz tonna búza gyűjtésében.

A megyei búzagyűjtő napon az is kiderült, hogy a
búzatermelési verseny takarmánybúza kategóriában
Nagy Imre bozzai gazda a harmadik helyen  végzett.

folytatás a  2 oldalon
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folytatás a  5. oldalonfolytatás a  7. oldalon
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Elkezdődik a DASzK
épületeinek 

rekonstrukciója
Még az idén kap 150 millió forintot a DASzK
vépi középiskolája a központi tanügyi épület
felújítására, közölte Hollósi Éva igazgató.  A
fejlesztés alapja: egy KEOP pályázaton
nyerték a forrást, melyet a nyílászárók
cseréjére kaptak. A munkálatokat az év végéig
be is kell fejezni, tudtuk meg.

Az előzmény: tavaly decemberben meglá-
togatta az intézményt Román István, az FM
helyettes államtitkára. Mint akkor beszá-
moltunk róla, a politikus elmondta: szerinte a
kiemelkedő szakmai munkát végző agrár-
szakképző iskola épületeit tekintve az ország
rosszabb állományú intézetei közé tartozik.
Ezért Eu-s és vidékfejlesztési forrásokból
juthat pénz az intézmény épületeinek
felújítására, miként más hasonló agráriskolák
esetében is. Mindez hozzájárul a kormány
kiemelt programjának, a Darányi-program-
nak, valamint a Tessedik Sámuel Agrárszak-
képzési Koncepciónak a megvalósulásához,
mely a tangazdaságok megerősítését szolgálja
a földtől az asztalig elvárás alapján, a duális
szakképzés részeként.

A vépi közvélemény és az országos hírű
intézmény dolgozói abban is reménykednek,
hogy ezzel csak a fejlesztés egy része
kezdődik el. Ugyanis a 300 hektáros
tangazdaság működtetéséhez, az elméleti
oktatás színvonalának, tárgyi feltételeinek
bővítéséhez újabb berendezésekre, gépekre,
és az infrastruktúra modernizálására is szük-
ség van.   gyz  

AKTUÁLIS VÉPI

Lázár János a vépi kastély
felújításáról

Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, levélben
tájékoztatta Ágh Péter országgyűlési képviselőt, aki írásban kért
választ a Vas megyei kastélyok – benne a vépi Erdődy-kastély -
felújításával kapcsolatban.

A Nemzeti Kastélyprogramot 2014 novemberében fogadta el a
kormány, melynek keretében 2015 és 2020 között 35 örökségi
helyszín kulturális-turisztikai fejlesztése történik meg 43 mil-
liárd forint összköltséggel, írta a miniszter. Hozzátette: a
helyreállítási program kiterjed Vas megyére is. Az eddigi dön-
tések szerint, összesen, közel ötmilliárd forintot fordítanak a vasi
kastélyokra és a sárvári várra. A program legfőbb célja a külső
felújítási munkálatok mellett, hogy a megfelelő funkció és tar-
talom is kialakításra kerüljön a jövőbeni hasznosítás céljából. A
levél szerint a vépi Erdődy-kastélyban a fejlesztés elsődleges
célja a történelmi terek rekonstrukciója, élményszerűvé tétele a
korhű környezetbe ágyazott rendezvényközpont kialakításával
egyidejűleg. – a szerk.             

KRÓNIKA

2

Tasnádon 
Kolozsvári buszos városnézés után az uniós támogatásból felújí-
tott tordai sóbányát látogattuk meg, jártunk a közeli

Nagykárolyban, koszorút helyeztünk el
Sződemeteren  Kölcsey Ferenc, és  Érmindszenten
(mai hivatalos neve Ady Endre) Ady Endre
szülőházánál. A városnapi ünnepség egy
könyvbemutatóval kezdődött, most készült el egy
kiadvány, amely Tasnád és a fürdő történetét dol-
gozza fel román, ukrán és angol nyelven (régi mag-
yar képeslapokkal illusztrálva). A nagyszínpadon a
város vezetése, a meghívott delegációk vezetőivel
köszöntötte a megjelenteket, felléptek a helyi
nemzetiségek tánccsoportjai, majd a román ked-
vencek mellett Auth Csilla és a United szórakoztat-
ta a közönséget.

K.J.

folytatás a  1.  oldalról
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DISZPOLGÁRKRÓNIKA
VÉPI

Az „Aranysodrófa-díjtól” a díszpolgárságig
Olyan komolyan állt a Világ Közepe Fesztivál nagyszínpadán, mintha valami baj történt volna. Pedig „csak” a
város legnagyobb elismerését, a Díszpolgárságról szóló kitüntetést adták át Horváth Józsefné Irénkének július
18-án.

Nagyon meglepődtem, nagyon boldog voltam, és aznap éjszaka nem is tudtam rendesen aludni. Még az
ország másik feléből is gratuláltak amellett, hogy nem győztem a helyiek jókívánságait fogadni. Azon is
töprengtem, hogy vajon megérdemeltem-e
ezt a nagy elismerést, tette hozzá.

Aztán elgondolkodott a 81. évében járó,
mindig mosolygó, a közösségért örökké
tenni akaró hölgy, hogy vajon mi vezetett
idáig. Vajon a társak nélkül, a Nefelejcs
Nyugdíjas Klub tagjai nélkül, a város
korábbi és jelenlegi vezetői nélkül vitte-e
volna valamire? Bizonyára nem. Pedig nehéz
gyermekkora volt hét testvérével együtt.
Édesanyjuk korai halála miatt neki már
nagyon korán kijutott a munkából.
Gyerekfejjel még a fiúkat is lenyomta. Talán
ennek is köszönheti akaraterejét, szorgalmát,
család-, és közösségszeretetét. Azt, hogy
mindig tenni, szervezni, segíteni kell. Így tett
25 évig dajkaként az óvodában, majd 1990-
től 17 éven át a nyugdíjas klub vezetőjeként.
Mint mondja, e mindig igyekezett a nagyközség, majd a város érdekeit nézve, valami olyant tenni, ami a
közösség hírnevét erősítette. Ezt számtalan helyi, régiós és országos oklevél, érem, kitüntetés bizonyítja, melyet
elénk tárt a konyhában. Nem is fértek el az asztalon. Így jutott el az „Aranysodrófa” díjtól a Megyei Közgyűlés
elnökének -és Ki? Mit? Tud? -ok, énekkari- és sütő-főző versenyek díjaitól a díszpolgárságig. Az pedig ter-
mészetes, hogy mindig együtt tudott működni mindenkivel a közösség érdekében. Nevetve teszi hozzá:  három
vezetőt, vagyis polgármestert – Takács Ernőt, Varga Gyulát és Kovács Pétert – „szaggatott” el az évtizedek alatt.
Azonban  az Ő segítségük nélkül semmi sem ment volna, réved el.

Emlékeiben mindig megmaradnak a hazai és határon túli kirándulások, azok a vicces, harsány nevetős
hangulatok, éneklések, sütések, főzések. Ma is azon gondolkodik, mit kéne tenni? Újra szüreti felvonulást
szervezni, vagy feleleveníteni a ki? miben? tudós játékot. Általa ismerjük meg legnagyobb tudósaink életét, a
feltalálók eredményeit, vagy miként vonjuk be a fiatalokat a város közéletébe? Lehet, hogy az utóbbi a leg-
fontosabb, miként Derdákné Rózsa Hajnalka azt szorgalmazza.

Egy biztos: Vépért mindent, Vép ellen semmit. A NEFI pedig él, és élni is fog. A múltat a képek, albumok
sokasága bizonyítja. Vagyis a múlt a jövő. Miként családja, a testvérei, 3 gyermeke, hat unokája és két dédunoká-
ja van , Dániel és Benjámin. 

Gratulálunk küzdelmes életéhez, eredményeihez! Jó egészséget és jó munkát kívánunk továbbra is.
Györe Zoltán 

A VÍZ ÉLET, GONDOZZUK KÖZÖSEN!
Fenyegető árvizek, pusztító aszály, hőség és hóvihar…az éghajlatváltozás hatásai egyre sürgetőbbé teszik, hogy

felkészüljünk ezekre a csapásokra és – amennyire lehet – kezeljük a szélsőséges időjárás hatásait. Az elv egyszerűnek
tűnik: az árvizekkor lezúduló víz egy részének visszatartásával, tározásával enyhíteni lehetne az aszályos időszak
vízhiányát. A megvalósításhoz azonban új, a környezeti változásokhoz igazított stratégia kialakítására van szükség.
Magyarország összes felszíni és felszín alatti vizére vonatkozó Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata jelenleg
folyik és 2015. december 22-ig készül el. A www.vizeink.hu honlapon követhetik nyomon és véleményezhetik a
Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervek országos, illetve a Duna, a Tisza, a Dráva és a Balaton vízgyűjtőkre vonatkozó fejezeteit.
Személyesen, a társadalmi és szakmai fórumokon kapcsolódhatnak be a társadalmi vitába.

Somlyódy Balázs főigazgató Országos Vízügyi Főigazgatóság
3
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Nyári napközis tábor
Nyári napközis tábort rendeztek a művelődési házban azoknak a
gyerekeknek, akiknek szülei így nyugodtan dolgozhattak tudván, hogy
csemetéik biztos kezekben vannak. Augusztus első két hetében így

mintegy 50 gyerek rúghatta a labdát, játszhatott, tereferélhetett, filmet
nézhetett, mesét hallgathatott. A kicsik és nagyobbak napjait főleg
Kiricsi Adél és Völgyi Eszter szervezte. De segítettek nekik a
közmunkás programban résztvevő fiatalok is. A táborozók éhesek sem
maradtak, hiszen az óvoda szakácsai főztek rájuk, s még uzsonnát is
kaptak napi ezer forintos térítés ellenében. A két ötéves, Németh Ede
és Németh Igor azt mondta: azért jó ott lenni, mert azt csinálhatnak,
amit akarnak. Vagyis főleg fociztak, teniszeztek. Maitz Panna (12) és
Vörös Gréta (8) pedig tolasozott, papírból figurákat hajtogattak,
színeztek. Egyszóval jól érezték magukat. Iszakné Koszorús Judit
művelődési-ház igazgató szerint évek óta sikeres a rendezvény, mely
nemcsak a családokat tehermentesíti a nyári szünetben, hanem jó
közösséggé is formálja a nebulókat. Foto:  Völgyi András –gyz

Siker a
szürkemarha

gulyásfőző fesz-
tiválon

A Vépi Sportpresszó Baráti kör 20
fős kis csapattal vett részt a badac-
sonytördemici 12. Szürkemarha
gulyásföző fesztiválon. A hagyo-

mányoknak megfelelően, a gulyás
mellett vasi dödöllét is készítettünk,
ami az idén is nagy siker volt. A csa-
pat jó hangulatban és összehangoltan
ténykedett. Ebben az évben bronz
fokozatott ért el a csapat.
Megragadnám az alkalmat, és
szeretném megköszönni a csapat

Vépi iskolások táboroznak Liechtensteiben
A Máltai Szeretetszolgálat szervezésében 16 hátrányos helyzetı, legfeljebb 10 éves általános iskolás gyermek
vehet részt 3 hetes táborozáson Liechtensteinben.
A csoport vonattal teszi meg a nagy utat. Augusztus 11-én indulnak, és augusztus 28-án várhatják az aggódó
szülők csemetéik hazaérkezését, akik bizonyára egy életen át emlékezetes élményekkel gazdagodnak. –kp

Hogy könnyebb legyen az iskolatáska!
Meglepetéssel indul az iskolaév megkezdése, a vépi iskolába járó gyerekek családjainak. Tancsics (Réti)

Sándor kérése alapján, a korábban az önkormányzat részére átutalt 5 millió forintból, a Tudás Fája
Közalapítvány közremıködésével, minden, vépi iskolába járó gyermek, 20 ezer Ft támogatásban részesül.

A pénzt csak a nagykorú szülő, vagy meghatalmazottja veheti át, melynek részleteiről a szeptember 1-jei
tanévnyitó után adunk tájékoztatást. - TFK -
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TORTARECEPTVÉPIKRÓNIKA

István király ünnepén
Kovács Péter polgár-
mester Szent István tetteit
méltató beszédében kie-
melte: a nagy király min-
dig képes volt felülemel-
kedni mindazon nehézsé-
geken, melyek éppen a
lényeget takarják el az

ember szeme elől, és képes volt hitéből
belső meggyőződéséből dönteni. Vagyis
nem futamodott meg a kényszerek előtt.
Tehát jövőnk ígérete annak felismerése és
elfogadása, hogy minden, amit megéltünk ,
erősebbé tett, és tesz bennünket. A múltunk
így nem csupán kötelez valamire, hanem fel
is jogosít bennünket arra, hogy felemelt fej-
jel, bizalommal a szívünkben, reménnyel a
lelkünkben tekintsünk a jövőbe.

Ezt követően a plébános megáldotta az új
kenyeret, melyből mindenki kapott egy
falatot, egy pohárka bor, üdítő kíséretében.

gyz

Vépen járt a Diósgyőr 
labdarúgó csapata

Németh Milán NB1-es focista Vépről indult. Gyerekként, már 9 éves
korától rengeteg szabadidőt áldozott fel, betegen sem lehetett otthon
marasztalni, ha edzés volt. Mindig a sport volt az első, forróságban,
hóban, vagy locsogó esőben. Nem volt könnyű feltörni minden segítség
nélkül, önerőből oda, ahol a nagyok vannak. Sok
akarat, áldozat, kitartás, alázat és egy biztos családi
háttér kellett a sikerhez. A Lurkó után a Haladáshoz
ment, majd jött a Vépi KSK, a kaposvári Rákóczi,

Lombard Pápa, végül Miskolc DVTK.
A sors úgy hozta, hogy a jelenlegi csapata, a DVTK Bükön

edzőtáborozott, így Milán meghívhatta őket, hogy megmutassa nekik a
szülővárosát, ahonnan Ã indult.

Otthon nagy készülődés előzte meg a csapat látogatását egy szép
nyári napon. 35-40 fő fogadásához elkelt a segítség, szomszédok dödöl-
lével, nokedlivel, a rokonok sütikkel járultak hozzá az eseményhez.
Sógor kondérba marhapörköltet, a büszke apuka pedig a grillhúsokat
készítette.

A Batthyány utcában keresztgyerekei már a kapuban ugrálva nézték
ahogyan a busz beparkolt, hiszen egész nap várták ( képünkön) Milánt
és a csapatot.
Milán menyasszonya, édesanyja, és nővére hordták a frissítőket, az
előételt, majd a többi fogás. Jó hangulatban, örökre maradandó élmény
volt ez a délután, mind a család, mind a csapat számára. Gyorsan elszállt
az idő, és a busz újra indult, és vitte a fiúkat Miskolcra, ahol további
kihívások várnak rájuk.     Németh Viktória  foto: Illésné Kolocz Klári, -dvtk

A fesztiválgyőztes
csoki torta receptje 

Mint emlékezetes, Vargáné Horváth Julika

nyerte a városnapra készített sütemények
versenyét. De a harmadik díjat is ő kapta.
Második lett Németh Liza és Boglárka.
Negyedik pedig Takács Andrea és Eszter.
Különdíjban Szemes Károlyné és Völgyi
Józsefné részesült.
Most az első díjas torta receptjét közöljük.
Hozzávalók a tésztához: 6 tojás, 8 EK liszt, 1/2 TK szó-
dabikarbóna,1/2 TK sütőpor,2-3 EK kakaópor
Hozzávalók a krémhez: 3 dl tej, 2 dl tejszín, 2 tojássárgá-
ja,10 dkg étcsoki, 4 EK kr.cukor , 3 EK cukrozatlan
kakaópor, 5 EK liszt 25 dkg RAMA ,4 EK porcukor
A piskóta elkészítése: 1. A sütőt 180 °C-ra előmelegítjük,
a tortaformát pedig kivajazzuk és belisztezzük vagy sütő-
papírral kibéleljük. A sütési idő kb. 30 perc lesz.  2.  A
tojásokat szétválasztjuk és a fehérjét habbá verjük, s
közben hozzáadjuk a porcukrot, melyet előzőleg megszi-
tálunk. Ezután hozzáadjuk a tojások sárgáját /én egy ki-
csit felverem őket/ s végül a lisztes keveréket és a 2-3 EK
kakaóport. Óvatosan, laza mozdulatokkal összekeverjük.
A krém elkészítése: 1. A tejet és a tejszínt összekeverjük
és hozzátesszük a 2 tojássárgáját, a kr. cukrot, kakaóport,
a szitált lisztet és az apróra tört 10 dkg étcsokit. Ezt
követően habverővel gőz fölött csomómentesre főzzük.
2. Ha kihűlt, összekeverjük a porcukor és a RAMA keve-
rékével. Tetszés szerint díszítjük. Nálunk Kit-ket, M&M
és roletti volt a díszítőanyag.                              

Vargáné Horváth Julika

Fakidőlések – műszaki mentés
A július 25-i szélviharban útra dőlt egy hatalmas fa a DASzK területén.
A helyi tűzoltók délután fél hatkor kapták a riasztást, majd három
önkéntes mintegy 40 perc alatt el is távolította a forgalmi akadályt. Eztán
az Erdődy utcába vonultak, ahol egy hatalmas fenyő dőlt egy ház
kerítésére. Ott is tették a dolgukat. Személyi sérülés egyik helyen sem
történt. gyz

5

folytatás az 1. oldalról
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VÉPIKRÓNIKA
MOZAIK

HATOS FERENC ÁLATALÁNOS
ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ
MÙVÉSZETI ISKOLA 

SZEPTEMBERI PROGRAMJAI:
Szeptember 1.   8:00 Tanévnyitó ünnepség, Első tanítási nap
Szeptember 3. 17:00 Szülői értekezlet az első osztályokban
Szeptember 10. 16:00 Szülői értekezlet a Művészeti Iskolában
Szeptember 10. 16:30 Szülői értekezlet 2-4. osztályokban

17:00 Szülői értekezlet 5-8. osztályokban

Egyházközségünk szeptemberi
programjai

Szeptember 4-én lesz a hónap elsőpénteke. Engeszteljük Jézus
Szentséges Szívét szentgyónásunkkal és szentáldozásunkkal!
Szeptember 6-án, vasárnap a 8 órakor kezdődő szentmise
keretében lesz a Veni Sancte. A Szentlélek Úristent kérjük, segítse
a tanuló gyermekeket a következő iskolai évben. 
Minden iskolás gyermeket hívok és várok erre a szentmisére!
Szeptember 8-án, kedden Kisboldogasszony ünnepe, a
Boldogságos Szűzanya születésnapja lesz. Készítsünk, méltó
ajándékot szívünkben mennyei Édesanyánknak!
Szeptember 13-án, vasárnap a Boldogságos Szűz Mária fatimai
kérésének eleget téve engesztelő napot tartunk. Igyekezzünk egész
nap böjttel, imádsággal engesztelni Szűz Mária Szeplőtelen Szívét
a bűnökért és megbántásokért! Az esti szentmise előtt 3/4 6 órai
kezdettel rózsafűzért imádkozunk, majd a szentmise keretében
ünnepélyes körmenettel hordozzuk körül Mária Szeplőtelen
Szívének kegyszobrát. A körmenetre gyertyát vagy mécsest is hoz-
zunk magunkkal! Minél többen halljuk meg Mária kérését és ve-
gyünk részt ezeken az engesztelő ájtatosságokon! Szeptember 27-
én, vasárnap lesz a Szentírás vasárnapja. Ugyancsak ezen a  napon
ünnepeljük meg a Rákóczi Ferenc utcában található "Mária-ház"
kápolna felszentelési évfordulóját és búcsúját. Délután 5 órára min-
denkit szeretettel várunk közös imádságra a "Mária-ház" elé.

Németh Tamás  plébános

A Vépi Mıvelődési Ház és Könyvtár programjai
Hétfő: 13.00 – 17.00  Börzsönyiné Dr. Kiricsi
Szilvia ügyvéd fogadóórája

16.30 - 19.00    Színjátszó próba
18.00 - 19.00    Gyógytorna Ildivel 

Kedd: 16.30 – 19.30    Foltvarró szakkör (páros héten)
16.00 -  17.00    Gyerektorna Noémivel
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
17.30 -  19.00    Csipkeverő kör
18.00 – 19.30    Hastánc Klub 

Péntek: 17.00       Hastánc kicsik Jáde Gyöngyöcskéi
18.00 - 19.00     Gyógytorna Ildivel 
19.00 – 20.00    Aerobic  

Szombat: 14.00-15.00 Jóga Mecseki Ferivel
(előzetes egyeztetés alapján)

Egyéb programok:
Szeptember 12.  14.00-18.00 Bolhapiac
Szeptember 14-19. Mobilitás hét
Szeptember 18. Közéleti teadélután Dr. Sámson
Zoltán belgyógyásszal
Szeptember 19. Retro ifjúsági klub találkozó
Szeptember 26-27. Magyarország szeretlek! 
Szeptember 28. Karitász szociális vásár

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

A Nefelejcs Nyugdíjas Klub programja:
Szeptember 3: A II. világháború  kitörése, visszaemlékezés
Szeptember 10: Séta a várkertben
Szeptember 17: Névnap
Szeptember 24: Kirándulás Ausztriába

Az összejövetelek csütörtökönként 14.00 órakor
kezdődnek, minden érdeklődőt 

szeretettel várunk!

Idősek Klubja szeptemberi program
2-án 14.00 óra: Kézimunkázás – virágok horgolása
8-án 14.00 óra: Kreatív foglalkozás – makramé fali dísz 
17-én 14 óra: Jeles napok, népszokások
22-én 13.30 óra: Kirándulás Sárvárra
24-én 14.00 óra: Őszi bőrápolás előadás
29-én 14.00 óra: Filmvetítés – El Camino utifilm 

Anyakönyvi hírek
Születés: Hajmási Zsolt és Dobos Zsuzsanna leánya Lili .•
Az előző számhoz helyesbítés: Kiss Márta és Balogh Ferenc
leánya Réka 

Haláleset:Dóka Lajosné sz. név: Hári Erzsébet (1930) Jókai
u. 22. • Kiricsi György (1930) Táncsics u. 9. • Rikli Rudolfné
sz. név: Nyers Mária (1939) Hunyadi u. 74. • Sági Józsefné
sz. név: Krázli Erzsébet (1932) Berzsenyi u. 39. • Sümegi
Lajos  (1957) Vép- Ferencmajor • Takács Árpád (1945) Béke
u. 39.

6

Kék fény hírek
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a
szeptemberben megkezdődik az iskolai tanítás.
Megkérünk minden szülőt, hogy gyermekét, aki
gyalogosan, vagy kerékpárral közelíti meg az
oktatási intézményt, Őt a közlekedési szabályokról,
valamint a kerékpár biztonságos tárolásáról felvilá-
gosítsa. A júliusi hónapban a Vépi Körzeti
Megbízottak működési területén 1 fő a rendőr-
kapitányságra lett elővezetve, mivel a részére kisz-
abott helyszíni bírságot nem fizette be. 1 fő részére
10.000 Ft. pénzbírság lett kiszabva, mivel a súlyko-
rlátozó táblát figyelmen kívül hagyta. Vép KMB.
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KARNEVÁLI FAGYIVÉPIKRÓNIKA
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Mámor és Hedónia a Világ Közepén
A vépi Mámor cukrászda nyerte el a Karnevál
Fagyija címet
Datolya, méz, sós karamella, kesudió – ezek az alapanyagai
annak a hedonikus finomságnak, amely a Karnevál Fagyija

címet elnyerte. Hogy is hívhatnák másképp e hideg nyalatot,
mint: Hedónia. Már az ókorban is tudták, hogy a fagylalt örömöt
okozó és kedélyjavító.

A Savaria Karneválnak van bora, van tortája és ráadásul fagy-
ija is. A Karnevál Fagyija címért indult a vépi Mámor cukrászda.
A versenykiírás olvasásakor, a pecöli származású Nardai

Orsolyában, a cukrászda kísérletező-kreatív tulajdonosában,
azonnal megihletődött az ízkompozíció, aztán már csak az
összetevők arányain kellett finomítani ”a cukrászlaboratórium-
ban”. Ennek a kísérletezésnek az eredménye a Mámor cukrászda
Hedónia elnevezésű karneválfagyija.

Fagylaltot már az ókori Rómában is nyaltak, igaz, némiképp
máshogy, és másképp is készült ez az édesség. Hűtőszekrény
híján hóval, jéggel hűtötték a mézzel kevert, például fahéjjal,
ibolyával fűszerezett gyümölcsleveket. Érdekességképpen:
Rómában fával letakart földvermekben tárolták a havat. Az ókori
javallat szerint vérkeringési zavarokra és kedélyjavításra kiváló
gyógyír a fagylalt.

A Karnevál Fagylaltjának alapjául a rómaiak által
közkedvelt, egész évben beszerezhető gyümölcsöt kellett
választani, adalékanyag, sűrítmény mellőzésével, csak 100 %-os
natúrtermék felhasználásával. Orsolya a gazdag, antik gyümölc-
spalettából a datolyát választotta. A mézet szintén imádták, sűrűn
használták ételeik, italaik ízesítésére. A kesudió és a sós karamel-
la (Rómán innen és túl) „csak úgy jött”, szintén ihletből, ehhez
az ízorgiához, a túlédes mellé illett kompenzációnak a sós.

Ami még késik, az egy elismerő oklevél, hogy rögzítse az
utókornak: Vépen, a Világ Közepén született meg a 2015-ös
Savaria Karnevál Fagyija. Sövegjártó Andrea

Vadvirág Művészeti Óvoda
2015. szeptember 8. 16 órai kezdettel évnyitó szülői értekezlet.
Szeretettel várjuk a kedves szülőket.
Szeptember 18. Szüret az óvodában

Polgármesteri napló
2015.07. 23. FIBAG bio-
gáz kutató program lezárő
konferencia • 2015. 08.08.
Megyei búzagyűjtés ünne-
pe • 2015. 08.09. V é p i
Búcsú • 2015. 08.10-14.
Szabadság • 2015. 08.15.
Tasnád városnap • 2015.
08.20. Ünnepély

–polgármester–

Retro
Helyszín: Vép, Művelődési Ház

Időpont: 2015. szeptember 19. 17,00 óra
Szeretettel meghívunk minden kedves örökifjú
klubtagot a 70-es, 80-as és a 90-es évek Ifjúsági
Klub tagjainak találkozójára.

Természetesen nem maradhatnak el a retro
vetélkedők hangulatát felidéző ügyességi és
tréfás feladatok, ami közben asztalitenisz és cso-
csó bajnokságban mérhetik össze tudásukat az
arra kedvet érzők. 

A vetélkedőkbe és bajnokságokba a vépi fiat-
alokat is szeretnénk bevonni. 

Este a Retro Discoban a hamisítatlan zenéket
hozzák és a lemezeket pörgetik az akkori discos
nagyágyúk.

Rendezvényünket hagyományteremtő jelleg-
gel szeretnénk ezen túl minden évben megren-
dezni, mivel örülnénk, ha a vépi fiatalok is kedvet
éreznének hasonló klub megalakításához.

A szervezők nevében a nyárhoz jó időt és sok
programot kívánunk; szeptemberben talál-
kozunk!

Derdákné Rózsa Hajnalka, Kajtár Tamásné

Dávid Lászlóné, Czuppon Csilla

Búzagyűjtő
Az ünnepélyes alkalomból Majthényi
László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke
kitért az ötéves mozgalom jelentőségére, és
hosszasan elemezte a magyar kovászos
kenyérsütés hagyományait, módszereit,
hazai kenyér minőségét. A begyűjtött
gabonát – Németh Tamás helyi plébános
közreműködésével – megáldotta dr. Veres
András megyéspüspök, aki Jézust idézve
örült a kezdeményezésnek, s emlékeztetett
rá: a jó gazda mindig hálát ad Istennek a
termésért. Egyúttal a Mindenható áldását
kérte e fontos munkát végzőkre.  -gyz

folytatás az 1. oldalról

augusztus újság_augusztus újság  2015.08.27.  15:22  Page 7



i m p r e s s z u m
Vépi Krónika (Vép Város Önkormányzatának lapja) • Kiadó: Vép Város Önkormányzata  (onkormanyzat@netkabel.net)  
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Vépi bravúr a Magyar Kupa első fordulójában
Megyei I-es csapatunk remekül vette a Magyar Kupa első fordulóját: 2:0 - ra győztek a Nagyréde Szőlőskert SC
ellen fiaink. Augusztus 9-én a Magyar Kupa Országos Főtábla első fordulójában, Vép a Heves megyei Szőlős-
kert Nagyréde SC csapatát fogadta. A forróságban, de mégis szép számú néző előtt lejátszott mérkőzésen csapa-
tunk 2- 0-ás győzelmet aratott és továbblépett a 2. fordulóba. A jó iramú mérkőzés már az 5. percben helyi góllal
kecsegtetett Joó részéről. A labda azonban  a kapufán csattant.  A 17. percben Versegi kapott gólpasszt ugyanc-
sak Joótól, melynek eredményeként a csatár a hálóba talált. 1:0 nekünk. Az iram nem csökkent, ugyanis a
nagyrédeiek pontrúgásokkal operáltak. A második félidőben Mester  passzát Versegi bravúrral vette át, de kiug-
rását a vendégek kapusa csak szabálytalanság árán tudta megállítani. A 11-est a kárvallott Versegi érvényesítette.
2:0. Ezek után sem csökkent a játékkedv és az iram. Helyzetek maradtak ki itt is, ott is. Szerencsére  a vendégek
11-ese sem ért hálóba.   A következő forduló szeptember 23-án lesz. Csak így tovább! 
Nem mellesleg ez a győzelem talán a legszebb búcsúi ajándék volt a városnak.        Németh Attila  - foto: Dancs László

Tenisz: befejezték az oktatást
Tavaly március 11-én megalakult a Veterán Tenisz szakosztály, a Városi Sportegyesület keretén belül, 7 fővel.
Az első sürgős feladat a pálya és környezetének rendbe tétele volt. Négy hétvégén társadalmi munkában a tagság
dolgozott, hogy a pályák használhatóakká váljanak. Műanyag vonalakat, öntöző rendszert és oldal szélfogó hálót
vásároltunk. A kerítést is több helyen kellett javítani. A költségeket tagdíjból és tagi kölcsönből finanszíroztuk.
Minden évben házi bajnokságot rendezünk Vép Open elnevezéssel egyéni és párosban.

Jelenlegi tagság 10 fő. 2015 májusában indult teniszoktatás. A kezdeti érdeklődést követően 1 hónap után a
kevés részvevő miatt a teniszoktató az oktatás befejezése mellett döntött.

A pályahasználat mindenki számára adott térítés ellenében, amit a pálya fenntartására fordítunk.
Pogácsás Péter szakosztályvezető

Lukács Péter emléktorna
2015. 07. 25-én rendeztük meg a 11. Lukács Péter emléktornát 4 csapat részvételével.
Elődöntők:   Király SZSE - Balogunyom   5-0.   Vép - Fertőszentmiklós  1-1 után  Tizenegyesekkel a Vép jutott
a döntőbe. A 3. helyért:   Balogunyom - Fertőszentmiklós  1-0 lett úgy, hogy a vihar miatt csak az első félidőt
tudtuk megrendezni. A döntőben Király SZSE - Vép mérkőzésen 2 -1 lett az eredmény. Színvonalas összecsapá-
sok voltak. Nagy örömünkre rendezvényünket megtisztelte Rózsi néni, Péter édesanyja, valamint Péter testvére,
és családja.       – Németh Attila

A Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda óvodai dajkát vesz fel határozott időre.
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