
Tisztelgés 1956 hősei előtt 
Bensőséges városi ünnep-

séget tartottak október 22-én
a DASzK nagytermében az
1956-os forradalom évfor-
dulóján. Az alkalomból
Kovács Péter polgármester
pedig emléklapot adott át a
város korábbi vezetőinek az
önkormányzatiság 25. évfor-
dulója alkalmából.

A zsúfolásig megtelt szín-
házteremben verses össze-
állítással tisztelgett a hősök emléke előtt Meskó
Krisztián, a táplánszentkereszti művelődési ház vezetője,
valamint Iszakné Koszorús Judit, Molnár Petra és
Draskovits Norbert. 

A vetítettképes összeállítás hűen tükrözte a történteket,
melynek részeként a hallgatóság megismerhette azt A
harcoló forradalmi ifjúság aláírású „ Vérző Budapesthez

„ címet viselő  felhívást, melyben elítélik a Kádár kor-
mányt, illetve felszólítják a lakosságot, hogy tartsák
ébren a nemzeti ellenállás tüzét. Vagyis harcoljanak,
amíg meg nem érkezik a nemzetközi segítség. Mint
tudjuk: az utóbbi a szuezi válság miatt nem érkezett meg. 

25 éves az önkormányzati rendszer
A rendszerváltás után minden település megkapta a feladatot, hogy megalakítsa önkormányzatát, és polgármestert
válasszon.

Vépen sem történt ez másképpen, és hasonlóan az országban az ekkora méretı falvakhoz, a lakók bizalmat
szavaztak a korábbi vezetőnek, így a tanácselnökből lett polgármester. A képviselők pedig a polgárok ajánlásai
alapján kialakított listából lettek megválasztva.
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VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
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Nem emelnek adót Vépen
A költségvetés és a gazdálkodás féléves helyzetének
áttekintése kapcsán az adórendeletek felülvizsgálata
is szerepelt a kisváros és Bozzai önkormányzatának
együttes ülésén szeptember 28-án, amikor összesen
21 napirendet tárgyaltak. Kovács Péter vépi pol-
gármester kijelentette, hogy a kisvárosban nem
kívánják emelni az adóterhelést. A kommunális és
iparızési adók mértéke tehát változatlan marad. A
számok tükrében elmondható, hogy a közös
intézmények és hivatalok, valamint a Gamesz
gazdálkodása felelősségteljes, a kiadások és

bevételek időarányosan a tervek szerint alakultak. Jó
hír, hogy az adósságbehajtó cég munkájának ered-
ményeként, illetve részletfizetési lehetőség
megteremtésével mintegy 6 millió forinttal csökkent
a kintlévőség.

folytatás a  2. oldalon
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Bizony ennek már 25 éve.
A Települési Önkormányzatok Országos
Szövetsége (TÖOSz) ebből az alkalomból
Veresegyházra hívta össze az érdekvédelmi
szervezet tagjainak megemlékező értekez-
letét.

S, hogy miért oda? Ennek egy olyan
különleges oka van, hogy Pásztor Béla
Veresegyház első embere immár 50 éve tölti
be ezt a posztot, tehát innentől lesz hosz-
szabb ideje polgármester, mint tanácselnök.
Az ország minden tájáról összegyűlt pol-
gármesterek elemezték a „szakma” kihívá-
sait, melyet csak a gyakorlat során lehet
igazán megtanulni, kitapasztalni, hisz ilyen
oktatás hivatalosan nincs.

A TÖOSz mint segítő és koordináló
szervezet igyekszik a jó gyakorlatok
közreadásával segíteni a napi munkát, és a
települések, polgármesterek egyeztetett
véleményét, észrevételeit közvetíteni a felü-
gyeleti minisztérium, a kormány felé.

Az önkormányzatiság pedig immár 25
éve betölti a szerepét, hogy a helyi,
választott képviselőkön keresztül fejlessze
Vép városát, megfogalmazza céljait,
meghatá-rozza a fejlesztések ütemét.
Mindig körül-tekintően jártunk el az anyagi
lehetősé-geink, vagy inkább korlátaink
ismeretében. Ezért nem volt adósságunk, a
továbbiakban pedig az adósság
keletkeztetését már a törvény is szigorúan
szabályozza.

Hosszú út vezetett odáig, hogy a hitel
nélkül gazdálkodók városunknak szánt jut-
tatását megkapjuk, a döntés már ki lett hir-
detve. Az akadály elhárult, a Táncsics és
Deák utcák útfelújítása kivitelezése
meghirdetésre kerül.

A rendszerváltás óta is nagy fejlődésen
ment át településünk, melyet számba venni,
jó pár oldalt megtöltene. Hosszú a 25 év, de
minden polgármesternek, minden
képviselőnek, és minden városi polgárnak is
sokat kell tennie azért, hogy a jövőben is
büszke ünnepnap legyen az önkormányza-
tiság évfordulója.

- polgármester - 

AKTUÁLIS VÉPI

Nem emelnek adót Vépen
A Vadvirág Művészeti Óvoda és a Hatos Ferenc Általános Iskola
és AMI, vetítettképes beszámolója kiegészítette a jó szakmai
munkáról szóló írásos előterjesztéseket. A testületek elis-
merésüket fejezték ki a két intézmény apparátusának éppúgy,
mint a Tudás Fája Alapítványnak gondoskodásukért, melyet a
gyermekek fejlődése, tehetségük kibontakoztatása érdekében
végeznek. 

Az óvoda világítási korszerűsítésére és egyéb energetikai
kiegészítésére beadott BM pályázat nem nyert támogatást, de a
belső világítás átalakítása és az udvar felújítása mindenképpen
szükséges, utóbbiba esetleg pályázati támogatás is bevonható
lesz. 

A képviselők megszavazták a fogorvosi rendelőben lévő
röntgenkészülék eladását dr. Szerémi Sándor fogorvos részére,
mert a készülék ára időközben megérkezett az önkormányzat
számlájára. A fogorvos elmondta, hogy ezzel a készülékkel csak
részletfelvételek készítését tudja elvégezni, tehát továbbra is
szükség van panorámafelvétel szükségessége esetén Szombat-
helyre menni, röntgenfelvételt készíttetni. 

A napirendek tárgyalásakor kifejtette véleményét Csizmadia
Fanni, Bozzai polgármestere, Török Sándor, Kóbor Attila,
Derdákné Rózsa Hajnalka képviselők és dr. Hoós Anna jegyző.

A vépi testület ülésén vitát váltott ki az idegenforgalmi (IFA)
adó létjogosultsága. Kovács Péter városvezető szerint Vépen a
szó klasszikus értelmében nincs idegenforgalom, így
fizetővendég sem. Ezt megerősítette Szijj Vilmos alpolgármester
is, aki elmondta: elmaradtak a turistacsoportok, még a
testvériskolák által szervezett látogatásai is megszűntek. 

Tehát felmerül az IFA-adó rendelet visszavonása. Varga Gyu-
la képviselő elfogadta ugyan az érveket, de véleménye szerint –
mivel országosan létezik ez az adónem –, ne vonják vissza a ren-
deletet, mert például sportolók elszállásolásából is lehetne bevé-
tel. A kis pénz is pénz. Tehát maradjon meg a rendelet, és legyen
kidolgozva a behajtás bizonylatolása, a beszedés feltétele. 

A testület öt igennel, két ellenszavazattal megtartotta az ide-
genforgalmi adó rendeletet. 

A kistérségi orvosi ügyelettel kapcsolatban Kovács Péter
elmondta, hogy mivel a mentőszolgálat felmondta a vidéki
orvosi ügyeleti ellátást, annak hosszú távú kialakítása még folya-
matban van. A vépi önkormányzat feladat ellátási megállapodás-
sal kíván részt venni a kistérség által működtetett ügyeleti rend-
szerben, mely Szombathelyen, egy másik helyen lesz elérhető. 

A rendelési időn túli vidéki ügyelet jelenleg még a
mentőállomáson található. A változásokról a lakosságot időben
értesíteni fogjuk.                                                 

Gyz

KRÓNIKA
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SZERETLEK MAGYARORSZÁGKRÓNIKA
VÉPI

Vígasság Szent Mihály Napján
A Szeretlek Magyarország sorozatba idén is bekapcsolódott a kisváros szeptember 27-én. Iszakné Koszorús
Judit művelődésiház -
igazgató megnyitójában
utalt rá: a hagyomány
szerint ez a nap a gaz-
dasági év fordulója. 

Ekkor hajtják vissza
az állatokat a legelőről, s
számolnak el a terméssel,
majd mennek a vásárra a
kisfarsang idején. A
nőknek pedig tilos a
munka. 

A színpadra először
az óvoda Rezeda csoport-
ja lépett: a kalapos, botos
legények, baboskendős
lányok az énekes, felel-
getős, mondókás műsor-
ban meghazudtolták a
felnőtteket is. Bájosan
csúfolódók voltak. 

A közönség pedig élvezte a szülői, gyermeki szeretet hangulatát. Ezt követte a Szamóca Színház Csipi-
csupi bábszínháza. A meseládából előkerültek
tündéri történetek, kísérteties bábok, rémséges
históriák. De megjelent a mai kor is abban,
hogy az egyik szereplő (nő) kikiáltja magát
igazgatónak. Aztán befuccsol. A gyerekek is
humoruknál voltak, nevetés támadt, mikor egy
kislány felkiáltott: megláttam a bugyidat! Ezt
követően kézműves foglalkozás volt, majd ki-ki
megörökíthette tenyérlenyomatát a Városháza
falán.

Az est fénypontja az ország egyik legjobb
parodistája, Somogyi András fellépte volt. A
Showder Klub tagja, a Stand Up Brigád csoport
tagja görbe tükröt tartott mindennapjainkról.
Karikírozta Orbán Viktort, Gyurcsány Ferencet,

Áder Jánost,
Matolcsi Györ-
gyöt, Torgyán
Józsefet, (akinek hangutánzása indította el a pályán) Lagzi Lajcsit, mondván:
neki most sok energiája van. Nem hagyta ki a tehetségkutató műsorokat, és
Kasza Tibit vagy Szikora Robit sem. A humorista elmondta lapunknak: nem
érdekelt egyik politikai irányzatban sem ugyan, de a humornak mindig ellen-
zékinek kell lennie. Az elismerés pedig nem a kitüntetésben, hanem a közönség
tapsában jelenik meg. Ki gondolná egyébként, hogy Somogyi András eredeti
szakmája grafikus és festőművész, a hobbija pedig a fotózás.

A vastapsos est hangulatos máglyagyújtással zárult.   Gyz
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A rendszerváltás óta képviselő
Török Sándor

Ritka közéleti pályafutást
tudhat maga mögött Török
Sándor önkormányzati
képviselő, aki a rendszer-
váltás óta folyamatosan tagja
Vép nagyközség, majd Vép
város képviselő-testületének.
Dolgozott Takács Ernő tanács-
elnök, majd polgármester,
Varga Gyula nagyközségi és
városi polgármester, illetve
Kovács Péter városi pol-
gármester vezette testületek-
ben pénzügyi vagy szociális
bizottsági tagként is.

Azóta eltelt 25 év. A bizalom azonban töretlen az egyébként
nyugdíj előtt álló vállalkozó iránt, aki nemcsak képviselőként,
hanem ha kellett kétkezi munkával, s anyagiakkal is segítette a
2009 óta várossá avanzsált település fejlődését. – A rend-
szerváltás időszaka volt a legizgalmasabb, egyben a
legnehezebb, emlékszik vissza az első, 12 tagú testületi
ülésekre. Akkoriban ugyanis meg kellett tanulni az új
jogszabályokat, s egyénileg is felelősségteljes döntéseket kellett
hozni. De a függetlenként választott képviselőket nem nyomták
agyon a pártok: csak a település fejlődésének optimális
megoldásaira kellett koncentrálniuk, mondta. Persze nem
mindig sikerült nyerniük a pályázatokon. Így például ma is gond
az egykori Fészek vendéglő hasznosítása, vagy a Deák és
Táncsics utca felújítása, melyek csak manapság realizálhatók.
De kudarcként élte meg Erdődy-kastély állagának folyamatos
romlását is, melynek felújítására már vannak állami
lehetőségek. De nem bővült azóta sem a szélkerékpark.

Persze eredmények is voltak. Példaként említi a mai
DASzK gazdaasszony-képzőjének (Fészek vendéglő)
megépítését, amely sajnos csak rövid ideig funkcionált, a
sportcentrum felső foci-, illetve teniszpályájának létrehozását.
Sikerült megteremteni a helyi járatos menetrendszerű autóbusz
közlekedést Szombathelyre, melynek feltételeként a hidat is
átépítették a Borza-patakon, melynek új neve Füzes-híd.
Bővítették és modernizálták az iskolát és óvodát, melyek
művészeti alapfokú intézményekké váltak. Az energetikai
fejlesztésekkel aztán gazdaságos áramtermelővé váltak a közin-
tézmények, teszi hozzá.

Török Sándor szerény, napi 12-14 órát dolgozó emberként
azonban mindezt nem saját eredményeként könyveli el. Úgy
véli, a jó közösség egy tagjaként talán  ő is hozzájárult az
említettek megvalósulásához. S eztán is erre törekszik.

gyz 

Nagy János: Nézd!

Nézd, te is az ablakodon
utolsó pompáját az ősznek,
most a felhők raja is tovafut
az ökörnyál fehér koszorút
a levelek piros palástot szőnek!

Nézz csak az úton végig
levelek hullása halk őszi zene
az elmúlt nyár varázs melege
szívemet hozzád elkísérik.

Nézd, lábad elé az októbervég
már teríti színes szőnyegét,
s egyre szorosabbra húzzák
a ködkabátjukat a fák!

Nézd, a szemedből még egy sugár
fénye elindul, s ide hull rám,
tétova kezemmel nyúlok utánad,
s nem érlek el… de messze vagy!

Fogadóóra
Derdákné Rózsa Hajnalka önkor-
mányzati képviselő novembertől
kezdődően  minden hónap  első
hétfőjén 17.00- 18.00 óra között
képviselői fogadóórát tart a
művelődési házban, előzetes tele-
fonos egyeztetés alapján. 
Telefonszám: 06-30/501-7007
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„Örökké szent lesz és szívszorongató”
– Örökké szent lesz és szívszorongató– , így idézték fel október 6-án az 1848-49-es polgári forradalom
és szabadságharc kivégzett 13 tábornokának emlékét a Hatos Ferenc Általános Iskola és AMI diákjai.

A templomkerti megemlékezésen nem késtek a harangok. Sem a helyi, sem a színjátszó kör és
énekkar tagjainak előadásán. Az akkori forradalom és szabadságharc mérföldkő a magyar nép

történetében, mondták. A diákok tehát jól megtanulták a leckét: a szabadságharc ugyanis a Habsburg
uralkodói ház számára súlyos csapást jelentett. De Európa többi uralkodóházának is félelmetes
helyzet volt, hangzott. S mindent meg is tettek a megtorlás érdekében. Petőfi: Élet vagy halál című
versével bizonyították: „ Hollók vagytok ti, undok éhes hollók” utaltak a véres megtorlásra, melyet
Ferenc József császár rendelt el Haynau tábornok hóhérként beállításával. Az ítéletet hazaárulás
bűntetteként rendelték el, majd tanúk és védők meghallgatása nélkül – 1300 osztrák katona biz-
tosításával – október 6-án Aradon kivégezték Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewfy Arisztid, Kiss
Ernő , Knezich Károly, Láhner György, Leininger-Westenburgh Károly gróf, Nagy-Sándor József,
Poeltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác, Vécsey Károly gróf és Lázár Vilmos katonai
vezetőket.

Mártírhaláluk jelképpé vált. Annak a küzdelemnek és áldozatvállalásának a jelképévé, melyet a
magyar nép évszázadokon át folytatott nemzeti függetlensége megteremtéséért, zúgta a kórus. A méltó
megemlékezésre Szabó Eszter és Lakner Judit tanárnők készítettek fel diákjaikat. Végül a jelenlévők
Kovács Péter polgármester és Nagyné Tancsics ildikó iskolaigazgató vezetésével megkoszorúzták a
hősök emlékére emelt kopjafát.  gyz
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KITEKINTÉS VÉPIKRÓNIKA

Vépi emlékek a Savaria Múzeum
kiállításán

Változó kultúrák és változó tájak címmel állandó kiállítás nyílt a
szombathelyi Savaria Múzeumban. A nagyszabású tárlat Nyugat-
Dunántúl földjének változását, élővilágának sokszínű arculatát
mutatja be az itt előkerült tárgyi anyagok, őslénytani leletek alapján.
Az egyik tárlóban felfedeztük, hogy a bronzkori háztartásokban nem-
csak kerámiaedényeket, bronz-, csont- és kőeszközöket használtak,
hanem apróbb, mai szemmel furcsának tűnő tárgyakat is.  Ezek közül
az egyik, a kenyéridolnak nevezett agyagtárgy. Bár idol a neve,

mégsem embert ábrázol, írja a felirat, mely szerint az idolt a bronzkor
végéhez és a középkor kezdetéhez kötjük. Ezekből Vép határában (a
Vasút utcában) egyetlen gödörből három is előkerült, mely mege-
gyezik a Kenyeriben találtakkal. A lelőhely az Alpokalja és a Rába
vízfolyásainak zónája, ahol akkoriban együtt éltek és keveredtek
különböző közösségek. A kenyéridolok Vas megyei elterjedésében
meghatározó lehetett a Borostyánkő út. A tárgyak eredeti rendel-
tetését azonban nem ismerjük, olvasható a kiállítási anyagban. Egy
másik tárlóban azonban láthatók azok az unikális, geometrikus díszi-
tésű edények is, melyek szintén Vép területén kerültek elő, arra
utalva, hogy egy kelta előkelőség tulajdonában lehettek. A kiállítás
munkaanyagát Nagy Marcella régész-muzeológus ajánlja Ilon Gábor
régész munkájának eredményeként.

Érdemes tehát megnézni a kiállítást, mely Vép fennállásának rég-
múltját is bizonyítja.    gyz 
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Ismerjük meg
értékeinket

A Könyvtári Napok keretében,
október 6-án, a Vépi Értéktárról, az
értéktárba besorolt helyi értékekről
hallhattunk előadást Dömötör
Gábortól, a helyi értéktár Bizottság
elnökétől.

A művelődési házban tartott ren-
dezvényen megismerkedhettünk a
Kormány rendelet által definiált,
értéktárak létrehozásáról, azok
működéséről, a besorolt értékek
állományba vételi lehetőségéről is.

Az előadó beszámolt a Vépi
Értéktárban nyilvántartott, jelenleg
10 darab értékről, valamint a Megyei
Értéktárba felvett vépi értékekről –
nevezetesen az Erdődy-kastély és
park, és a Vépi Kántorkönyv. Bővebb
bemutatót, történeti és építés-tör-
téneti tájékoztatást kaptunk az épített
örökség kategóriába tartozó emlé-
keinkről, a Vépi várról és a római
katolikus plébániatemplomról. 

A vetített képes előadáson a
várkastély építészeti stílusairól, az
átépítések és renoválások munká-
latairól, a grófi család történetéről,
valamint a templom építmény
kialakításáról és berendezéseiről
hallhattunk érdekes előadást, néhol
eddig ismeretlen történeteket. Az
épített örökségen kívül a czesto-
chowai Mária kegyképet, valamint a
Vépi kántorkönyvet is megismerhet-
tük az est folyamán.  

Dömötör Gábor elmondta, hogy
folyamatosan töltik a helyi
értéktárat, a meglévő értékek feldol-
gozásával, besorolásával pedig a
Megyei Értéktár felé is szeretnének
minél nagyobb anyagot átadni. 

Ehhez a munkához továbbra is
várják a település lakóinak
javaslatait, ötleteit.

Ismerjük meg értékeinket!  

Iszakné Koszorús Judit
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Óvodások díszmadarak közt 
Október 2-án ellátogattunk a Díszmadár kiállításra. Autóbusszal

utaztunk, ami a gyermekeknek mindig egy nagy élmény. A színes
tollú kis és nagy madarak óriási hangzavarral fogadtak bennünket,
az ara papagáj méltatlankodásától zengett a terem. Néhány elhul-
lajtott tollat is találtunk, mint kincseket hazahoztuk. A kiállítás
megtekintése után maradt időnk az arborétumban sétálgatni, az
óriás fákat, tavat, érdekes bokrokat, virágokat megfigyelni, és
természetesen a jó levegőn hátizsákban lapuló finomságokat elfo-
gyasztani.                                                                -óvodavezető

A Vadvirág óvoda novemberi programja.
november 10 színházi előadás  •  november 11 Márton nap  •
november 19. Nevelés nélküli munkanap  •  november 27
Egészség nap •  november 30 Téli Ovi-Galéria megnyitó

Hatos Ferenc Általános Iskola és
AMI novemberi programjai

November 2. Ãszi szünet utáni első tanítási nap
November 5. 16:30-18:00 Fogadóóra
November 7. A Tudás Ünnep 2015. rendezvény 
November 10. 17:00  Óvodások iskola előkészítő foglalkozása
November 16-20. EGÉSZSÉG hét programjai
November 26. Adventi kirándulás Bécsbe - Természettudományi
Múzeum megtekintése
November 28. A Szülői Közösség Jótékonysági rendezvénye

Kék fény hírek
Ismét betörések
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a
közelmúltban Szombathelyen és a
környékén ismét elszaporodtak a lakás, és
a családi ház betörések. Kérünk
mindenkit, hogy a közelgő ünnepekre való
tekintettel fokozottan figyeljenek ingatlan-
jaikra, értékeikre. Ha idegen személyekre,
vagy gépjárművekre lesznek figyelmesek,
értesítsék a rendőrséget.

A szeptemberi hónapban a Vépi Körzeti
Megbízottak működési területén 3 fő a
Rendőrkapitányságra lett elővezetve,
mivel a részükre kiszabott helyszíni
bírságot nem fizették be, 1 fő ellen pedig
szabálysértési eljárás indult lopás miatt

Vép KMB.

Vép nagyközség történeti áttekintése 2.
Folytatjuk Takács Ernő egykori tanácselnök, majd polgármester diploma-
munkájának közlését, melyet Vép nagyközség történeti áttekintése címmel
adott ki 2000-ben.

Az első írásos feljegyzés 1280-ból való. A Szombathelytől keleti irány-
ban 6-7 kilométer távolságban lévő első település Vép, amely földrajzi és
közgazdasági helyzetét tekintve rendkívül kedvező fekvéssel
büszkélkedhet. A Kőszegi-hegységből és a Surányi erdőből eredő Kozár- és Surány patakok a Szakmunkásképző Intézet előtt
találkoznak, és Borza patakként folynak a Gyöngyösbe, illetve a Rábába.

A vépi idősebb emberek még jól emlékeznek a Kőkuti mezőre, ahol a néhai Savaria csatornahálózatát és kútjait felfedezték
az ásatások folyamán. Sokak emlékezetében a még ma is meglévő az Etevény út, amit előtte őseink Öttevény útként emleget-
tek. Ez a rómaiak idején épült Borostyánkő útvonala volt. Vép Colonius Claudius császár városának, Savaria elővárosa volt.
Sajnos nem lehet pontosan megállapítani, hogy a várkastély vagy a község volt-e előbb. Egyik a másikat feltételezi.
1280-ból találkozunk az első írásos feljegyzéssel, melyben IV. László „Királyi donatióként  adja WEEB-et  – a mai Szőlőssel
együtt – Zeulus Rubinius vasi ispánnak, kiváló haditettei elismeréséül”. Ezen adománylevél alapján arra lehet következtetni,
WEEB-et ( Vép neve többször változott) királyi várbirtokként kezelték. 

A következő fejezetben a szerző kitér arra, hogy 1387-ben Zsigmond VEEB-et is a monyorókeréki Ellerbach Bertold és
János testvéreknek adja. Ettől kezdve  Monyorókerék (ma az Ausztriához tartozó, és Szentpterfától két kilométerre található
Eberau)  és Vép szoros birtokjogi kapcsolatban állnak több évszázadon át…….1462-ben WEEB után Mátyás királytól az
Ellerbach család vám- és harmincad mentességet kapott …..1497-ben kelt levélben II. Ulászló megerősítésével felsorolják
Körmend, WEEB és Szőllős ilyen értelmű kiváltságait. – a szerk

Foci: élmezőnyben
Az élmezőnyben, a 4. helyen lévő, jól
küzdő csapatunk Takács Csaba
irányításával októberben az alábbi ered-
ményeket érte el.
Táplán-Vép 1:4 • Vép-Jánosháza 0:0
Szentgotthárd-Vép 0:2 •Rábapaty-Vép
1:2  

A lábadozó Garics mester is meglátogatta
csapatát a gotthárdi mérkőzésen.
Elismeréssel szólt a fiúk játékáról,
mindenki dicséretet érdemelt. Edzőnknek
további sikeres gyógyulást, a csapatunknak
gólörömökben gazdag mérkőzéseket kívá-
nunk. November 1-én játszunk rangadót a
Király SZSE ellen, mindenkit szeretettel
várunk 15 órakor. -na
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Egyházközségünk 
novemberi programjai

Október 25-én, vasárnap hajnalban igazítják vissza az órákat.
Az esti szentmisék e naptól kezdve este 1/2 6 órakor kezdődnek.
November 1-jén, vasárnap Mindenszentek ünnepe lesz. 
Délután 3 órakor a temetőben megemlékező ájtatosságot tartunk
a megholtakról. A szertartás után megáldom az új síremlékeket. 
November 2-án, hétfőn Halottak Napja lesz. Ezen a napon este
1/2 6 órakor kezdődik a szentmise templomunkban.

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 imád-
ság a pápa szándékára.
Másik búcsúnyerési lehetőség: akik Halottak Napján megláto-
gatnak 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 8-án, 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
temp-lomkertben. Aki tud, hozzon magával gyertyát, vagy méc-
sest! November 13-án, pénteken a Boldogságos Szűz Mária fati-
mai 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 Fatimából kapott kegyszobrát.
A körmenetre gyertyát, vagy mécsest is hozzunk magunkkal!
Minél többen halljuk meg Mária kérését és vegyünk részt ezeken
az engesztelő ájtatosságokon!                      Németh Tamás  plébános

Anyakönyvi hírek
Házasság: Nemes Tímea és Hegedűs László

Születés: Tancsics Gábor és Németh Nikoletta leánya

Fanni  •   Béres Zsolt és Bakos Lívia leánya Jázmin

Haláleset: Horváth István (1936) Bihari u. 16  •
Csirisznyák József  (1925)  Dózsa u. 67.  •   Németh
Jánosné sz. név: Tar Klára  (1931) Rákóczi u. 7.
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A Vépi Művelődési 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
17.00 Jóga Mecseki Ferivel (előzetes egyeztetés

alapján)
18.00 - 19.00     Gyógytorna Ildivel 
19.00 – 20.00    Aerobic  

Egyéb programok:

November   4. 10.00 Baba-mama klub
November   7. 17.00 TUDÁS ÜNNEP 2015 Fábry 

Sándor Önálló estje
November 14. 18.00 Tűzoltóbál
November 21. 17.00 SZM Jótékonysági koncert
November 23-29. MOTOR KIÁLLÍTÁS
November 30. 13.00 Karitász szociális vásár
December  5.  14.00 Karitász Erzsébet napi 

teadélután
December  9.  10.00  Baba-mama Mikulás
December 12. 14.00  BOLHAPIAC –  

KARÁCSONYI VÁSÁR

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

A Nefelejcs Nyugdíjas Klub programja:

November 5. Szalonnasütés
November 12. Márton nap
November 19. Névnapok, születésnap
November 26. Ady Endre élete, versei

Az összejövetelek csütörtökönként 14.00 órakor
kezdődnek, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Idősek Klubja novemberi program:

2-án 14.00 óra: Teadélután
4-én 14.00 óra: Játék klub – régi játékok  

felelevenítése
10-én 14.00 óra: Téli bőrápolás – előadás
12.-én 14.00 óra: Kézimunkázás - horgolás
16-án 14.00 óra: A méz gyógyító hatása - előadás 
18-án 14.00 óra: Jeles napok népszokások
23-án 14.00 óra: Adventi díszek készítése
25-én 14.00 óra: Adventi kiállítás – megnyitó
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Szépkorúak köszöntése
Vörös Jánosnét, a város legidősebb lakóját köszöntötte 95. születésnapján Kovács Péter polgármester szeptem-

ber 23-án. Átadta Orbán Viktor miniszterelnök levelét, melyben a
kormányfő kifejezte megbecsülését és tiszteletét szépkorú pol-
gáraink iránt. Jó egészséget és további boldog éveket kívánt Róza
néninek  A városvezető pedig virágcsokorral és kis ajándékkel
kívánt minden jót az ünnepeltnek. Róza néni szerint is ritkán van
ilyen évforduló, de mint mondta, szépen megvan lányával, aki
gondját viseli, gyógyszerezi. De látogatja nagy családja is.
Egyébként kijár, naponta kapálgat, gondozza virágait és nevelgeti
két tyúkját. Jó az étvágya, tévét néz, imádkozik. Gyakran gondol
Egervölgyre, ahol ifjúságát töltötte.   

A legidősebb férfi a városban Halász Lajos, akit 94. születés-
napján, október 1-jén köszöntött Kovács Péter polgármester.
Városunk díszpolgárát ugyan gyötri némely betegség, de gondol-
kodása friss, érdeklődő. Rejtvényt fejt, követi a hazai és
nemzetközi eseményeket. Mindenre emlékszik a régi időkből is,

sőt még az is eszébe jutott, mikor a
polgármester, sok évtizeddel ezelőtt
kisgye-rekként nővérével és édesapjával
látogatóban volt náluk. Arról nem is
beszélve, hogy az iskolában matekot
tanított Péternek. Korábbi életéről,
munkájáról ma is azt mondja: élvezet volt
tenni, dolgozni. Örül a fejlődésnek, mely
Vépet jellemzi, de érdekelte a romániai

testvérváros, Tasnád is. Ajándékként átadta a városnak Vép község
történetét, melyet felesége, Magdi néni írt 1975-ben. –
Találkozunk jövőre, mondta búcsúzóul. Úgy legyen!  

Pető Ferencnét 94. születésnapján köszöntötte Kovács Péter
polgármester október 5-én. Ilona néni jó körülmények közt, külön
lakrészben él fiával és menyével. De, mint mondta, fogy az ereje,
nehezen mozog, óvatosan, bottal jár, sok a gyógyszere. Ha jó az
idő, mégis kiül a napfényre a szép kertbe, és gyönyörködik a virá-
gokban. Ez jót is tesz neki, ugyanis nincs gond az alvással: néha
nappal is elszenderül benti foteljében. A nappalokat a tévé
műsorai, és a rádió teszi változatossá. Szerettei családi ünnepségen
köszöntötték és bátorították az idős hölgyet, akinek két unokája és

öt dédunokája van. Abban maradtak a városvezetővel, hogy jövőre is találkoznak. Jó egészséget kívánunk!
gyz
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Rajzverseny a mobilitási hétről
A nemzetközi Mobilitási hét alkalmával kis kiállítást nyitottak a
Hatos iskolában szeptember 23-án. Bemutatták azokat a rajzokat,
melyeket a közlekedéssel kapcsolatban készítettek a gyerekek Saly

Rita művésztanár instrukciói alapján. Iszakné Koszorús Judit
művelődési ház igazgató megnyitójában elmondta: többek közt
kerékpáros ügyességi versenyt is rendeztek, hogy felhívják a figyel-
met a közlekedési szabályok betartására, a környezetvédelem
fontosságára, önmagunk és mások védelmére. Ezt követően kihir-
dették a rajzverseny győzteseit. Majd Kovács Péter polgármester
átadta a jutalmakat a 12 legsikeresebb alkotónak. Képünkön. gyz  

A kutyák nyolcvan százaléka
oltott

Mintegy 260 kutyát oltott be október elején Vépen
Komálovics András állatorvos. Tapasztalata szerint a
maradék nagy részét azonban az oltás idejének lejárta miatt
valószínıleg máshol oltják. Tehát törvénytisztelő a lakosság.
(Talán csak öt százalék marad ki.) Véleménye szerint ez a
vépi 80 százalékos arány jónak mondható. Molnár Péter is
fontosnak tartja az oltást, ugyanis sokat vannak virgonc staff
terrierjével a szabadban, és gyakran viszi külföldre is. Emiatt
is nélkülözhetetlen az oltás, mondja.

Egyébként az állatorvos szerint a jó oltási arány
következménye, hogy veszettség nem nagyon fordul elő még
a rókáknál sem, vagyis nem fertőzik egymást az állatok. A
kóbor kutyákról pedig az a véleménye, hogy azok többsége is
oltott, „csak” elkóborolt, és csippel ellátott, melynek gazdáját
meg lehet találni. Az úgymond kicsapott, elhagyott kóbor
kutyák okozhatnak állategészségügyi és közbiztonsági
problémát, de azok száma sem jelentős.   gyz 
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Őszköszöntés
Bozzaiban

A szeptemberi hónap bővelkedett programok-
ban Bozzaiban, amelyek összeállításánál
igyekeztünk minden korosztály igényeinek
megfelelni. 

Elsőként szeptember 5-én tartottuk a
Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében a
Kapunyitogató programsorozat első
állomásaként az egész délutánt felölelő kul-
turális rendezvényt, amelyen fellépett a Soltis
Lajos Színház társulata: előadásukban két fan-
tasztikus darabot láthattunk. A délután további
részében a Szökős Néptáncegyüttes kápráztat-
ta el a sajnos nem túl népes közönséget. A
rendezvény ideje alatt lehetőség volt hagyo-
mányos kézműves termékek alkotására:
agyagozásra és a nádfonás megismerésére. Az
esemény fényét emelte, hogy a Bozzaiak
Bozzaiért Egyesület 50+ csoportjának két
oszlopos tagja által készített csodálatos kézi-
munkákból kiállítást készíthettünk.

Szeptember 16-án az óvodások és kisisko-
lások tekinthették meg a bozzai óvodában a
Berzsenyi Dániel Könyvtár támogatásával a
Mesebolt Bábszínház Vitéz László című
előadását, amelyre még Vépről és Kenézből is
jöttek érdeklődők: ez nagy élmény volt.

Szeptember 19-én rendeztük meg immáron
4-ik alkalommal a Kispályás Családi
Focidélutánunkat, melyen az elmúlt évek
gyakorlatához hasonlóan a helyszínen állítot-
ták össze a csapatokat, minden korosztályban.
Az időjárás kitartott, így jó hangulatban és sok
gyermek részvételével zajlottak a mérkőzések. 

Sajnos a szeptember 26-ára tervezett
„Magyarország, szeretlek!” rendezvényünket
minden igyekezetünk ellenére nem tudtuk
megtartani, mivel az idei évben  pályázatot
nem írtak ki, önerőből pedig nem tudtuk azt
megvalósítani. Azonban a szeptember így sem
telt tétlenül. Továbbá az ősznek még nincs
vége, így októberben lesz a „Tök jó nap!” elne-
vezésű programunk tökfaragással, és ha az idő
is úgy engedi lámpás felvonulással, amelyre
ezúton is sok szeretettel meghívjuk az
érdeklődő kicsiket és nagyokat!

Csizmadia Fanni
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Az idősek tisztelete
Meleghangú és baráti ünnepséget rendeztek az Idősek Napján a
Nefelejcs Nyugdíjas Klubban. A főszervező Sági Józsefné köszöntötte
társait, akik egész életüket Vépen töltötték és Vépnek szentelték. Anci
külön kitért a 80 éven felüliek, illetve azok köszöntésére, akik a
KI?MIT?TUD? országos döntőjén sikeresen szerepeltek. A színpadra

invitálta őket és a közösség nevében egy kis ajándékkal kedveskedett
nekik. Ãk:Horváth Józsefné, Irénke, Maróthy Józsefné Éva, Sinkó Pál,
Lakner György, Szuák József, Tóth Lajos, Balikó Ferenc, illetve Tóth
Vásárhelyi Ilona, Hende Lajosné, Sinkó Pál, Gál Pál.

A színvonalat növelte Kovács János és Horváth Józsefné Irénke
szívhez szóló verse, valamint nagy sikert aratott a Nyugdíjas kórus
örökzöld slágereivel. Eztán  Hendéné Vali mesélt, a Gál-Sinkó Pál duó
pedig hozta a profi formáját. Örültek a fiatal Savanyó Rebeka tánc-
dalénekesnek. Fellépett a WEB színpad is, majd a mısort vendégként az
egyházasrádóci nyugdíjasok dalcsokra zárta. Mindezek után a
megérdemelt és finom vacsora következett, melyet Szabó Péterné
készített, köszönet érte. A jókedvı ünnepséget egy kis tánccal zárták a
fiataloknak is példát adó, mindig jókedvı nyugdíjasok. - Sanci 

A Nefelejcs Nyugdíjas Klub után, az Idősek Klubja tartott emlékezetes

megemlékezést. Tóth-Vásárhelyi Ica (akit a megyeszékhely oklevéllel tün-
tetett ki) most is kitett magáért. Vele együtt dúdoltuk az örökzöldeket.
Versmondóink- Horváth Józsefné Irénke, Kovács János, Kovács Viola,
Dávid Lászlóné Andi és Szalainé Németh Erzsébet  is szépen szóltak,
miként újszerı volt Oláh Istváné Vera: Márta párbeszéde a Mátrával.
Kovács Péter polgármester megköszönte az idősek aktivitását, javaslatait,
tanácsait a város fejlesztésével kap-csolatban. Mint mondta: büszke a jelenlévőkre, akik megalapozták Vép fejlődését. Bárcsak ezt

mondhatná az ifjúságra is, akiket továbbra is vár a ren-
dezvényekre.  gyz

A vépi nyugdíjasok kulturális sikerei
A vépi Nefelejcs Nyugdíjas Klub tagjai ismét szép
eredményekkel büszkélkedhetnek. A nyugdíjas Ki
mit tud ? versenyeken öten jutottak be az országos
döntőbe. A Sinkó Pál – Gál Pál együttes népdal
kategóriában a zsıri különdíját érdemelte ki, Tóth
Vásárhelyi Ilonát kiemelt arany fokozattal díjazták,
Hende Lajosné mesével, Lakics Istvánné vers
kategóriában került az ország legjobb nyugdíjas
előadói közé. A Sinkó – Gál páros a Vass Lajos

Népzenei versenyen arany minősítést érdemelt ki a zalaegerszegi elődöntőn.                                                              -sinko

Polgármesteri napló 
2015.09.23 Vörös Jánosné
Széchenyi utca 20. - 95 éves
2015.09.24 N e f e l e j c s
Nyugdíjas Klub kirándulás
Ausztriába  2015.09.27
Magyarország Szeretlek prog-
ram 2015.09.28 Testületi
gyűlés  2015.09.29 Ö k o -
Ösz enrgetikai konferencia a

megyeházán  2015.09.29 Leader Fórum
Pornóapátiban  2015.10.01 Halász Lajos
Alkotmány utca 7. 94 éves

- 17:00 Megyei Múzeum őstörténeti
kiállítás megnyitó  2015.10.02 KEOP 5.5
épületenergetikai pályázat garanciális szemle
2015.10.03 Idősek Napja a Nefelejcs
Nyugdíjas Klubbal

- Sportház-avató Szombathelyen
2015.10.05 Pető Ferencné Deák utca 14. 94
éves

- Leader fórum Salköveskuton
2015.10.06 13:00 Megemlékezés az aradi
vértanúkról

- 14:00 Idősek napja az Idősek Klubjában
- 18:00 Helyi értékeink – Dömötör Gábor –

előadása
2015.10.07 Energetikai fórum a szombathe-
lyi városházán   2015.10.08 Pallósiné Dr.
Toldi Márta előadása a kultúrban   2015.10.13
Leader Fórum Sorokpolányban   2015.10.14
Fenntartható településfejlesztés – Budapest
2015.10.15 25 éves az önkormányzatiság:
Veresegyház   2015.10.16 Kisvárosi PM
találkozó Vép  2015.10.20 Helyi Védelmi
Bizottság gyűlése Szombathelyen

- Leader Fórum Vasszécsenyben
2015.10.22 10:00 Október 23 és önkor-
mányzatiság 25. ünnepély -polgármrster

KRÓNIKA
IDŐSEK NAPJA
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Nyugdíjas kirándulás
Reggel 8 órakor, kicsit hűvös, felhős időben elindult velünk a busz Fraknó várához. Utunk  hegyeken, völgyeken
át vezetett. Megcsodáltuk útközben a gyönyörű tájat. 10 órára megérkeztünk Fraknó várához, az Eszterházyak
kastélyához, ahol megtekintettük a kincstárat és széleskörű, magyar nyelvű idegenvezetést kaptunk.
Látogatásunk a kastélyban kb. 1 órát vett igénybe, utunkat Sopron városába folytattuk. Megnéztük a főteret,
majd megebédeltünk.

Következő állomásunk a Fertő-tó volt, ahol 1 órás sétahajózáson vettünk részt. Az idő kegyes volt hozzánk, kisütött
még a nap is. Fertőrákosról már hazafele  indultunk, kellemesen elfáradva és élményekkel gazdagodva.

Sági Józsefné

Kismama Klub: anyatejes ünnepség
1992-től tartják világszerte AZ ANYATEJES TÁPLÁLÁS VILÁGNAPJÁT, más néven a szoptatás világnapját.
Egyre több csecsemő hal meg szerte a világon azért, mert nem jut anyatejhez. Ezért indította el az Egészségügyi

Világszervezet és az UNICEF átfogó
programját a csecsemők egészséges táplálása
érdekében. 

Vépen is már hagyomány, hogy a védőnők
évről évre megtartják  anyatejes ünnepségüket.
2015. október 7-én a művelődési házban az
„Országos Könyvtári Napok” ren-
dezvénysorozat keretén belül  került megren-
dezésre.  Erre az alkalomra meghívást kapott
minden édesanya, akinek 2014. évben született
a gyermeke.  Sajnos az időjárás nem kedvezett,
talán emiatt kevesen tudtak  eleget tenni a
meghívásnak.  Ennek ellenére nagyon
bensőséges hangulat alakult ki. Polgármester úr
jelenlétével megtisztelte a rendezvényt.

Hálás köszönetünket fejezzük ki a vépi
Vadvirág Óvoda  kis gyermekeinek és

óvónéniknek, akik  az alkalomhoz illő, nagyszerű, színvonalas műsorral köszöntötték a jelenlévőket, és  emelték
az esemény hangulatát.  Az ünnepelteket virággal  és süteménnyel köszöntöttük, a művelődési ház ajándékát
Iszakné Koszorús Judit adta át. -anita

KRÓNIKA
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Tisztelgés 1956 hősei előtt 
A versekből és visszaemlékezésekből kitınt: 1956
október 23.-án, kedden, verőfényes kora őszi nap volt.
10 ezer egyetemista vonult fel a fővárosban Kossuth
nótákat énekelve, a Nemzeti dalt szavalva, a szovjet
csapatok kivonását, sajtószabadságot követelve és
Nagy Imrét a kormányba jelszavakkal. A magyar
történelem legnagyobb forradalmában tehát fel mert
állni a kis Dávid. Azonban ahogy ’48-ban, ezúttal is
oroszok verték le a forradalmat. Véres megtorlás
következett. A nívós megemlékezés végén a szereplők
a színpadon gyertyát gyújtottak a hősökre, és az 56-os
ifjúság tetteire emlékezve.

Ezt követően Kovács Péter polgármester szólt
annak kapcsán, hogy 25 évvel ezelőtt volt hazánkban
az első szabad önkormányzati választás. – Ez a 25 év
köti össze az 1956-os forradalmat az önkormányzatok

megalakulásával és szabad
tevékenységével, mely során a
faluból, majd nagyközségből
város lehetett, mondta. Ennek
kapcsán emléklapot adott át
Kiss Károlyné nyugállományú
jegyzőnek, Takács Ernőnek (képünkön), aki tanácselnökként, majd polgármesterként tett
sokat Vép fejlesztésért. Varga Gyulának, a kinek polgármestersége idején vált várossá a
nagyközség, Lakner György egykori alpolgármesternek, illetve Halász Lajos régi tanác-
selnöknek, a településért kifej-tett tevékenységéért, aki egészségügyi okok miatt nem
volt jelen.

Az ünnepség végén megkoszorúzták a forradalom és szabadságharc áldozatainak
emlékmıvét.                                                                                                  gyz 
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A könyvtár hozzájárul önbecsülésünk fejlesztéséhez
Érdekes és tanulságos témákat választott idei könyvheti programjához a vépi művelődési ház.

Ezúttal Pallósiné Dr. Toldi Márta  a Berzsenyi Könyvtár évtizedekig volt igazgatója tartott előadást arról,
hogy miként fejleszthetjük önbecsülésünket. – Talán ez az egyik legfontosabb emberi érték, melyért sokat
tehetünk. Megfelelő szintű kialakulásában az emberi élet első tíz éve meghatározó. De a munkaviszonyos és a

nyugdíjas évek is adnak lehetőséget
kiteljesedésére, tette hozzá. Vagyis
azért kell erről beszélni, hogy a jól
létünk (nem csak az anyagi jólétünk)
elégedettséget okoz, vagyis elégedet-
tebbek lehetünk életünkkel, tette
hozzá.
– De hogy jön ide a könyvtár? – Hát
úgy, hogy a könyvtár, vagyis a tudás
tára, annak használata, művelődésünk
egyik forrása hozzájárul az emberek
jól létének megteremtéséhez.

Ugyanis általa többet tudunk a hétköznapi pszichológiáról és szociológiáról azért, hogy segítsünk magunkon az
örökös változások és választások időszakában.                                 -gyz

Orsolya napi vásár
Igazi vásárban volt részük az óvodásoknak október 22-
én. Megtanulhatták, hogy a nyalókától  a manó-
fényképezésig, a csuhébabától a szörpig minden
pénzbe kerül. És éltek is az alkalommal, miközben volt

szülő, aki adakozott. A bevételt egyébként a kicsikre
fordítják az óvodában. Képünkön a két kismanó.

gyz

folytatás a  1. oldalról
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VÉPEN
a Művelődési Házban

CSIRKE ELADÁS

2015. DECEMBER 04.
(KONYHAKÉSZ)

(CSAK MEGRENDELÉSRE)

2015. DECEMBER 05. (TOLLAZOTT)
07-10 ÓRÁIG

MEGRENDELNI: SZEMÉLYESEN
VÉP, RÁKÓCZI U. U. 169.

VAGY

TEL: 94/353-755,
MOBIL: 06/30-354-53-42-ES

TELEFONSZÁMON LEHET.

A VÁRHATÓ KÖVETKEZŐ ELADÁS:
2016. 02. 26-27.
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