
Varga Árpád kitüntetése
A Földművelésügyi Minisztériumban Pedagógusnap és a
Környezetvédelmi Világnap alkalmából kitüntetéseket
adott át Gulyás Andrea közigazgatási államtitkár,
valamint V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfej-
lesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár.

Tessedik Sámuel díjban  részesült Varga Árpád, az FM

DASZK Vépi Középiskolája, Mezőgazdasági Szakképző
Iskolája és Kollégiuma műszaki tanára, munkaközösség-
vezető. Az indoklás szerint a szakember a mezőgazdasági
gépész és gépésztechnikus képzés terén végzett munká-
jáért, diákjainak tanulmányi versenyekre való felkészí-
téséért, különösen hat tanuló első helyezéséért, a Szakma
Kiváló Tanulója Versenyen, valamint további OSZTV-n
elért sikeres helyezésekért érdemelte ki a kitüntetést.
(képünkön).

Bérmálás

Június 4-én, Szız
Mária Szeplő-
telen Szívének
ünnepén, Dr. Ve-
res András me-
gyéspüspök (ké-
pünkön) vépi,
megyehídi, pe-
cöli, illetve kené-
zi fiatalokat bér-
mált templo-
munkban.

Világ Közepe Mácsik
Fesztivál 7.1

július 8. péntek
Talicska rally
Gyermekprogramok
Könnyűzenei 
koncertek:
- Manuphanktura
- Sativus
- Soulwave
- Magashegyi

Underground
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VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA

3. Ovi-focipálya • 4. Évzáró  • 8. Emlékmű avatása  • 10. Templom felújítás  •  12. Kirándulás

Javult a közbiztonság
Érezhetően javult Szombat-
hely, a járás, s ezen belül Vép
és Bozzai közbiztonsága,
amit az is jelez, hogy tavaly a
megyei jogú városok verse-
nyében mind nyomozás,
mind a felderítés tekintetében
első helyen végzett a városi
kapitányság, mondta dr.
Gulyás Ferenc városi
rendőrkapitány a két képvi-
selő-testület együttes ülésén
június 22-én. Képünkön a

rendőri vezetők.
A kapitány hozzátette: a vépi körzeti megbízottak is

hozzájárultak ehhez az eredményhez, de köszönet illeti a
két önkormányzatot, polgárőrséget és a lakosságot is,
melyek közreműködése nélkül nem sikerülhetett volna a
közbiztonság javítása. 

folytatás a  3  oldalon folytatás a  2 oldalon
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VÉPI

2

folytatás az 1. oldalról

Vadvirághét
A Vadvirághét és a gyermeknap alkalmával zárta az évet a város óvodá-
ja május 27-én. A Rezeda és Pipitér csoportok Pünkösdölő címmel
rózsaszirmokat szórtak, pünkösdi királyt és királynőt választottak,
egyszóval játékosan bemutatták, mit tanultak, milyen tehetségesek lettek.
Majd Dávid Luca énekelt a nép-és táncdalokat nagyérdeműnek, illetve

Strauss:  Radetzky-mars közismert dallamaira mutatta meg magát az
egész óvodai közösség. Eztán következett szabadon a gyermeköröm, vat-
tacukorral, pop-cornnal, a szülői közösségi jégkrémajándékkal, lufikkal,
sütikkel. De volt kézműves foglalkozás, légvár, tűzoltó és rendőrségi
bemutató. Egyszóval kitört a nyár, a gyermekszabadság arra is
emlékeztetve, hogy” gyerek volt minden óriás, és úgy sírt, mint minden-
ki más”. Takács Józsefné óvodavezető kis ajándékkal köszönte meg
azoknak a szülőknek egész évi támogatásukat, akiknek kicsinyei
szeptembertől már iskolába járnak.

Elismerés Pedagógus napon
Pedagógus nap alkalmából a honvédelmi miniszter elismerő
oklevelében részesült Hollósi Éva igazgató és Herczeg András
gazdasági csoportvezető. A kitüntetésre a Magyar Honvédség Nyugat-
Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnoksága terjesztette fel az FM

DASzK Vépi Középiskolájának munkatársait, a honvédelmi nevelés
érdekében kifejtett együttműködés elismeréseként. Az elismerő
okleveleket 2016. június 8-án Vargha Tamás parlamenti államtitkár
adta át a Minisztérium épületében.

Kitüntetés
Varga Árpád 34 éve tanítja a mıszaki
tárgyak elméletét, s főleg mezőgaz-
dasági munkagépek üzemeltetésével
foglalkozik nappali, korábban felnőtt-
képzés keretében is. – Ez a magas
kitüntetés az iskolai közösség elis-
merése is, mondja szerényen Árpi,
amikor azt kérdeztük, miként élte meg a
kitüntetés átvételét. Szerinte a legna-
gyobb dolog az, hogy az a mintegy
kétezer tanuló, akik eddig nála végez-
tek, elismert gazdaként dolgoznak
maguk, szüleikkel együtt az agrárium-
ban családjuk földjén, vagy
munkavállalóként  Vas-, Győr-Moson-
Sopron, vagy Zala megyében.
Akármerre jár, mindig ráköszön valaki:
– Hogy van tanár úr?! Vagy megkeresi
valaki, ha Vépen jár. S ez a legnagyobb
elismerés, teszi hozzá elmerengve. 

Gratulálunk, s további jó erőt,
egészséget kívánunk!                                   

-gyz

AKTUÁLIS

Fesztivál 7.1
Július 9. szombat
Kutya- és kisállat szépségverseny
Világ közepefutás
11-es rúgóverseny
Műanyag motorverseny óvodás
korúaknak
Motoros találkozó
11,00 rockkoncertek
Mácsik Verseny több kategóriában
Frédi bácsi bábszínháza 
Motoros kaszkadőrbemutató
Színpadi produkciók

19,00 Tombola
21,00 Potyautasok

Tűzijáték
22,00 Márió
23,00 Alfa Buli

Részletes programok 
a www.vep.hu oldalon.

folytatás az 1. oldalról
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Ovi-foci pálya gyereknapra
Idén az országban elsőként hatalmas ajándékot, egy komplett, kisgyerekek számára
készült teljesen zárt műfüves focipályát avattak Vépen, a gyereknapon május 27-én.
A Vadvirág Óvoda udvarán felépített 10 milliós pálya az önkormányzatnak 2.83
millió forintjába került. A beruházás a sporttámogatásoknak köszönhetőn a társasági
adótörvény keretéből valósult meg, a helyi önkormányzat és az országos Ovi-Foci
Közhasznú Közalapítvány összefogásával. Az avatón részt vett Halmosi Zoltán és
felesége, Séfer Rozália, akik fociban illetve atlétikában a magyar válogatott tagjai
voltak.

Takács Józsefné óvodavezető köszöntője után Kovács Péter polgármester
kiemelte: az a cél, hogy az örökmozgó apróságok mozogjanak, sportoljanak. Aztán
felnőve elmesélik, hogy ők már örökké zöld, műfüves pályán tették meg az első
lépéseket, egészségük érdekében. Lehetőséget kaptak a siker megízlelésére, egy
majdani sportpályafutás megteremtésére. A városvezető megköszönte az alapítvány
segítségét, majd megemlítette gyerekkorának rongylabdás fociját, melyhez képest a
mostani kihívások teljesíthetőségének alapját teremtették meg a közalapítvány segít-
ségével. –  Nem kidobott pénzről van szó, hiszen ez a létesítmény is beépül az óvoda
nevelési programjába, melynek következtében gyarapodik a sportcsapatok után-
pótlása a városban.

Prof. Dr. Gadányi Károly, a Vas Megyei Labdarúgó Szövetség társadalmi elnöke
szerint okos és kedves gyerekeket ismert meg itt, akik nagyon szeretik a focit. Róluk
és egy szép sportról van szó. A felcsendült Vépi Himnusz szerint itt érdemes megáll-
ni, eljönni, ismerkedni és töltekezni. – A kisváros ismét gazdagodott egy létesítmén-
nyel, melyben focizhattok, hogy közületek kerüljön ki a későbbiek során egy
Halmosi Zoltán, vagy Markó Edina, mondta. Megköszönte az alapítvány segítségét
és a város vezetőinek azt, hogy gondoskodnak a jövőről, és erről a nagyszerű város-
ról. Azt kívánta, hogy a pálya sose legyen üres.  

Rubint Petra az Ovi-Foci Közhasznú Közalapítvány munkatársa hangsúlyozta:
örülnek, hogy a város vezetői egyetértenek az alapítvány céljaival, mely szerint
fontos, hogy az itt élők már kisgyermekkorban elsajátítanak különböző
mozgásformákat. Szem előtt tartják a játék szeretetét és élvezetét is. Köszönetet
mondott az önkormányzatnak azért is, hogy áldozatos munkájukkal megvalósulha-
tott a létesítmény, illetve az óvodapedagógusoknak, hogy a programjukba épülnek
az alapítvány célja, mely a gyerekek fejlődését szolgáljak. Végül sok örömet,
egészséget és boldogságot kívánt a pálya használatához. 

Ezt követően Kovács Péter városvezetővel együtt, a nemzetiszínű szalag átvágá-
sával, felavatták a pályát, ( képünkön) melyet azonnal birtoka vettek a gyerekek, sok
gólt is rúgva. -györe

BÉRMÁLÁSKRÓNIKA
VÉPI

Javult a 
közbiztonság

A továbbiakban szükségesnek tartja a
közlekedők magatartásának korláto-
zását, ami főként a balesetveszélyes
utak miatt tehergépkocsik és kamionok
vezetőire vonatkozik. Ígérte, hogy a
munkájukba bevonják azokat a szerve-
zeteket is, melyek a feltételek javításá-
ban segíteni tudnak. Kiss Ervin körzeti
megbízott javaslatában kiemelte: a
Bartók és Kassai utcákba szükséges
súlykorlátozó táblát helyezni, a Ko-
lozsvári utcában pedig a megnöve-
kedett forgalom miatt a járdaszakaszt
védőkorláttal kell elválasztani az
úttesttől. Kovács Péter vépi és
Csizmadia Fanni Bozzai polgármeste-
re megköszönte a rendőrök munkáját.
A vépi városvezető arra hívta fel a
figyelmet, hogy a telephelyükre
igyekvő kamionok a város belterületi
útjait rongálva általában szabálytalanul
közlekednek Vépen, ami balesetveszé-
lyes, és az út melletti épületekre is
káros hatással van. A tanácskozáson a
képviselők többek közt megtárgyalták
a háziorvosok, a gyermekorvos és
fogorvos, a védőnői szolgálat, a tűzoltó
egyesület és a polgárőrség munkáját. 

A vépi képviselők döntöttek arról is,
hogy a műemlék templom
felújításának tervezési, előkészítő
munkáinak költségét 50%-ban, 950
ezer forinttal támogatják. 

A kisváros önkormányzata május 31-
i ülésén pedig rendeletet alkotott a
2015. évi költségvetés módosításáról,
egyúttal elfogadva a tavalyi zárszá-
madást. gyz

folytatás az 1. oldalról

Bérmálás
A nagykorúságszentségében 35-en
részesültek a főpásztor által celebrált ünnepi
szentmisén, melyen zsúfolásig megtelt a
plébánia templom a bérmálkozók szüleivel,
bérma-szüleivel hozzátartozókkal. A püspök
úr sok erőt és kitartást kívánt a most nagyko-
rúvá avatott híveinek hitük megtartásában és
Szűz Mária segítségét kérte további
életútjukra.

folytatás az 1. oldalról
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Évzáró a Hatosban
Bízzatok önmagatokban és tegyetek meg mindent céljaitok megvalósításáért, mert csak így lehettek sikeres és
boldog felnőttek. E szavakkal búcsúzott a nyolcadikosoktól a Hatos Ferenc Általános Iskola és AMI évzáróján
Nagyné Tancsics Ildikó iskolaigazgató június 18-án, az iskola évzáróján. Aztán a ballagó nyolcadikosok
elengedték a kezükben tartott lufikat, melyek az elválást szimbolizálták ( képünkön).

Az igazgatónő beszédében Szent-Györgyi
Albert gondolatainak megfelelően többek
közt arról szólt, hogy a pedagógusnak fel
kell ismernie minden gyerekben a benne
rejlő tehetséget, és az egyéni adottságoknak
megfelelően támogatni személyiségének
fejlődését. A 2015-16-os tanév eredményei
hallatán a vépi iskolában igyekeztek is
megvalósítani a világhírű tudós intelmeit. A
218 tanuló átlaga kereken 4-es lett. Két tan-
uló- Király Virág és Varga Kata (
képünkön), nyolc éven át kitűnő
bizonyítványú volt. Jutalmul az iskola
érmével tüntették ki őket. 39 tanuló szerzett
kitűnő bizonyítványt. Ãket és társaikat a 7.-

esek így búcsúztatták: – Hát itt hagytok bennünk. Sose felejtsétek, hogy a Hatos iskola tanulói voltatok! A
válasz: – Eljött a pillanat és szabadok vagyunk, de a szívünk mindig visszahúz.
Mi sem bizonyítja jobban a sikereket, hogy például Németh Boglárka. (3.B) megyei matek versenyen 7. lett,
Varga Kata országos fizika versenyen 3., Kiss Levente (3/A)  a Szent Márton nemzetközi képző-és
iparművészeti  pályázaton bronzérmet kapott, Kurucz Kilián pedig  az országos diákolimpia döntőjén 9.
helyezést ért el kislabda hajításban.

Aztán hosszú percekbe telt, mire az igazgatónőn kívül Szijj Vilmos vépi alpolgármester és Mándli János
pecöli polgármester átadta településük legjobbjainak, például Király Virágnak, Varga Katának, Bolla
Krisztiánnak, Boncz Annának, Kósi Enikőnek és Kurucz Kiliánnak a jutalmakat. 

De megköszönték a felkészítő tanároknak – Benczik Gyulánénak, Soós Eszternek, Saly Ritának, Lakner
Juditnak és Takács Csabának is – a munkájukat.

4
folytatás az 5. oldalon
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Molnár Krisztina, a Tudás Fája Közalapítvány elnöke bejelentette: Tudás Díjat adományoznak
öt tehetséges diáknak, akik kimagasló tanulmányi eredményük, közösségi munkájuk, magatartásuk és az iskola
hírnevének bővítése érdekében tevékenykedtek. Jutalmuk 30-50 ezer forintos pénzjutalom lett. A kitűnő Varga
Kata (8A) , a rajztehetség Porpáczy Tamás (7A), a Bozsik-programos és bécsi három-próbán első Németh Áron
( 5A), az angol-, a sport -és táncversenyben kiemelkedő Eredics Izabell (7A), valamint az  angol verseny megyei
döntőjébe jutott Szijrtó Dorka (7A). (képünk)

Az igazgatónő külön köszöntötte Guttmann Judit tanárnőt, aki 40 év munka után nyugdíjba vonult, illetve
gratulált és jó egészséget kívánt gyémánt-diplomája alkalmából Lakner György korábbi igazgatónak, aki nem
tudott jelen lenni. Az önkormányzat ajándékát Kovács Péter polgármester otthonában adta át a kiváló pedagó-
gusnak. 

Kitört tehát a vakáció, de lesznek 84-en olyanok is, kik az iskolában nyári táborban vesznek részt.
Mindenkinek jó pihenést, nyaralást kívánunk szeptemberig.      -gyz

Sikeres a művészeti iskola 
Ismét sikeres évet zárt a Hatos Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola (AMI). Molnár Krisztina igazgató-helyettes
az évzáráskor elmondta: az AMI keretein belül működik a környezet és kézműves kultúra és a társastánc szak.
63 gyerek jár a tanszakokra, az elsőstől a nyolcadikosig. Ezek a gyerekek tehetségesek, számos versenyen
díjakat értek el. A bennük lévő szép és jó, a tenni akarás, a belső boldogság, a kifejezés tisztasága és öröme
mindig meghozza az alkotás minőségét. Ezáltal válhatnak a jövő műértőivé, netán művészeivé.

A táncosok és kézművesek munkáira büszke az egész közösség, de maguk az alkotók és tanáraink, Saly Rita
valamint Novák Tamás is, akik kiváló pedagógusként pátyolgatják tanítványaikat.                                  Gyz 

folytatás az 4. oldalról

KITÜNTETÉSVÉPIKRÓNIKA

Kiváló polgárőr
Kiváló Polgárőr Munkáért kitüntetést kapott Horváth
Róbert. A gyönyörű érmét, 2016  május 21-én, a Vas
Megyei Polgárőrség éves közgyűlésén adták át a vépi férfi-
nak, aki 16 éve szolgálja a település lakosait.

A szerény fiatalember azt mondja: mindig is a
közbiztonság erősítésére, a gyerekek, a családok és az
idősek védelmezésére törekedett. Ha kellett éjjel is szol-
gálatban volt. Sohasem felejti el például a kolontári és
devecseri vörösiszap tragédiát, vagy a dunai árvizet, ahol
igyekezett a mentesítésnél, a legnagyobb erőfeszítést kife-
jteni. Többször szolgálatot teljesített a Savaria
karneválokon is. Feladata, hogy észrevegyen minden olyan
próbálkozást, mely a személyek értékei vagy testi épsége
ellen irányulna. – Mi kellene még, hogy tovább javuljon a
város közbiztonsága? - kérdeztük. Szerinte jobban kellene
figyelnie mindenkinek az idegenekre, a házalókra, az
esetleges besurranókra. De nem ártana egy terepjáró gépkocsi sem a szervezetnek, ugyanis a régi Skoda már nem
alkalmas a környékbeli erdők, mezők bejárására, a rossz szándékú egyének gyors megközelítésére, elfogására,
mondta a most már parancsnok helyettes.

További jó erőt, egészséget kívánunk és gratulálunk az elismeréshez!                              gyz

5

Tájékoztatás igazgatási szünetről
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete igazgatási szünetet
rendelt el a Vépi Közös Önkormányzati Hivatalban 2016. augusztus 1-től augusztus 19-ig.

Ezen időtartam alatt a rendes szabadság kiadásra kerül a hivatal dolgozói tekintetében.
A zavartalan ügymenetet és a folyamatos feladatellátást ügyfélfogadási időben biztosítjuk.

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal
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TUDÁS FÁJA KRÓNIK
VÉPI

A Weöres Sándor
Színházról

Ismét jó évet zárt az országosan elis-
mert szombathelyi Weöres Sándor
Színház. Jordán Tamás igazgató
bejelentette: újra pályázik a vezetői
székre, ami nem csoda, hiszen nélküle
nem is lenne ez a színház. A 2016-17-es
évadban nyolc bérletes előadás lesz a
nagyszínpadon, illetve párhuzamosan a
Márkus Emilia teremben. Ezek:
Shakespeare: Ahogy tetszik, Ibsen: A
kísértetek, A Mágnás Miska, majd
Roberto Cossa: A dédi, című műve. A
tavaszi szezonban Csehov: Ivanov,
Rinke: Vineta köztársaság, avagy a
pénz komédiája, Ben Jonson:Volponé,
illetve Moliere: Tartuffe című
darabja.A rendezők sorába visszatér
Alföldi Róbert.
Az évad repertoáron kívüli előadásai
pedig az eddigi sikerdarabok: - A falu
rossza, - Makrancos Kata, avagy a hár-
pia megzabolázása, - Mandragóra, -
Ványa ’bá, - A mi osztályunk,- A dzsun-
gel könyve,- A padlás,- Szivárvány
havasán – Köpönyeg és palást,- A jó
pálinka itassa magát és A kék pék.
gyz

Gáspár Laci a világ közepén 
Aznap este volt egy másik ajándék is: a Hatos Ferenc Általános Iskola,
és AMI Tudás Fája Közalapítványának kulturális körutazásán, az
Európa-hírű szombathelyi Galaxy Rock’n’ Roll táncklub verseny-
zőinek színvonalas bemutatója után a népszerű énekes, Gáspár Laci
lépett fel gyermeknapi bulin( képünkön a világ közepén), a művelődési
ház udvarán. A népszerű énekest Molnár Kriszta alapítványi elnök
köszöntötte, mondván: 2004 legjobb férfi hangja a Megasztár első
szériájában tűnt fel. Lendülete 10 éve töretlen, melyet számtalan szak-

mai díja jelez. Énekelt gospel kórusban, basszusgitározott, fellépett
musical darabokban és az X-Factor tv-s showban is szerepelt.

A mostani buliban énekelt jégesőről (amit ezúttal megúsztunk), s
arról, hogy” nyáron táncolunk, utazunk, télen követlek én szabadon”,
Szó esett a tv2-es Sztárban Sztárról, melynek parókáját és női haris-
nyáját kisfia nem tudta elviselni, meg arról, hogy Charlie szerint min-
denki valakié. Aztán legfontosabb, hogy az embernek legyen humora,
adott egy darabot Máthé Péter szívéből, majd megtáncoltatta a kis
Galaxy-s tehetségeket. Ezek szerint Isten tényleg megadta neki a dalt,
amit ezúttal is megköszönt. 

Lehettünk volna sokkal többen!                                                              gyz   

Fiatalokat várnak
- Ha tinédzser vagy, sok a szabadidőd,
s tudni akarod, mit gondolnak mások,
vagy elmondanád, amit te gondolsz a
világról, akkor itt a helyed! Júliusban,
minden szerdán 16:30-tól a Dr.
Zmertych Aurél Gondozási Központ
fiataljai Téged is várnak! Keresd
Kiricsi Adélt a Kolozsvári u. 3-ban
(30/884-03-70)”

6

Apróhirdetés
Vépen, költözés miatt eladó
-bútorok   -szőnyegek
-csillárok  -kertészeti kisgépek.

Megkímélt állapot, szolid áron.
Érdeklődni: 06-20/9337137
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LEADER pályázati lehetőségek
Elkészült a szombathelyi járás Leader
fejlesztési stratégiája.
Vállalkozásfejlesztésre 3 intézkedés kere-
tében lesz lehetőség pályázni majd év vé-
gétől. A már most látható keretfeltételek a
következők, de ezek még módosulhatnak:
1. Nem mezőgazdasági vállalkozások ter-
mékeinek, szolgáltatásainak és kereskedel-
mi tevékenységének mennyiségi és

minőségi fejlesztése / 
2. Helyi termékek piacra jutásának segítése
Cél: Térségi vállalkozások kisléptékű eszközbeszerzéseinek,
gépbeszerzésének, immateriális javak beszerzésének, market-
ingjének támogatása. 
3. Nyitott porták fejlesztése
Cél: Nyitott porták kialakításának és továbbfejlesztésének
támogatása, helyben történő értékesítés előmozdítása.
Támogatható termék-, szolgáltatás-, technológiafejlesztés,
tevékenység elindításához/fejlesztéséhez szükséges
műhely/bemutató tér fejlesztése, értékesítő hely
kialakítása/fejlesztése, közös termelői pont kialakítása.
Mindhárom intézkedés esetében a támogatás összege 500 ezer
és 3-4 millió Ft között mozoghat. Támogatási intenzitás: 50%. 
A tervezést megkönnyítendő projektötleteket várunk az
info@panter.hu e-mailcímre. Friss hírek, információk a pályáza-
tokról: https://www.facebook.com/pannonterseg/
Képünkön Inzsöl Renáta, vidékfejlesztési referens, Pannon
Térségfejlesztő Egyesület

Polgármesteri napló

2016.05.20
Vasivíz Zrt 
közgyűlés

OviFoci műszaki
átadás
2016.05.21
Diákolimpia: Foci
megnyitó
2016.05.22
Diákolimpia: Foci
díjátadás

2016.05.26 NEFI kirándulás Graz
2016.05.27 OviFoci ünnepélyes átadás

Óvoda: Vadvirágnap
Gáspár Laci koncert

2016.05.30 Leader vezetőségi gyűlés
2016.05.31 Pecöl: Díszpolgáravatás

Testületi gyűlés
2016.06.05 Szent Márton koncert
2016.06.06 Iskola művészeti évzáró
2016.06.07 Leader közgyűlés Tanakajd
2016.06.10 19:00 Foci évzáró
2016.06.15 M86 2 éves garanciális
bejárás
2016.06.16-17. Info konferencia Budapest
2016.06.21 SZOMHULL taggyűlés
2016.06.22 Testületi gyűlés 

-polgármester-

Halálozás: Kancsó Zoltán (1939.)
Vasút u. 16.  •  Lődör István (1945.)
Kossuth u. 42.  •  Boncz János
(1940.) Megyehid ( volt Vép,
Táncsics u. 44. szám alatti lakos ) 

Anyakönyvi hírek 
Születés: Fritz Olivér és Németh
Kata leánya Nóra

Katzler Hilda könyvbemutatója
Hivatalosan is költővé vált Katzler Hilda – a kisváros iskolájának
ma már nyugdíjas tanára, több művészeti ág szakértője, műsorok
szervezője és betanítója. – azáltal, hogy megjelent első verses-
kötete, melyet 2016. június 6-án mutattak be Szombathelyen a
Művelődési és Sportházban. A Voltam című mű megis-
mertetésében Horváth Zoltán, az Agóra munkatársa segített. A
műsorban közreműködött Mérei Tamás gordonkaművész,
Kelemen Zoltán színművész és Torjai Valter művészettörténész,
aki illusztrálta a kötetet. Az alkalomból jelen volt a vépi Nefelejcs
Nyugdíjas Klub több tagja, Iszakné Koszorús Judit
művelődésiház-igazgató,  Hilda ismerősei és barátai, akik közül
Vásárhelyi-Tóth Ica gratulált a vépiek nevében.                   -gyz 

Munkaszüneti nap
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy július 1-je (péntek) a Közszolgálati Tisztviselők Napja, amely
munkaszüneti napa Vépi Közös Önkormányzati Hivatalban.

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal

7
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Tájékoztató a civil
szervezetek 

támogatásáról
Vép Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a civil szervezetek, helyi
önszerveződő közösségek és egyházak
támogatásáról szóló 5/2016. (IV.29.)
önkormányzati rendelet alapján
meghirdetett pályázatán az alábbi
szervezeteket részesítette támogatás-
ban: Vépi Öregfiúk Labdarúgó
Szakosztály 120 ezer Ft, Tudás Fája
Közalapítvány 100 ezer Ft, Vépi
Polgárőr Egyesület  150 ezer Ft, Vép
Város Sportegyesület 4 millió 541 ezer
397 Ft, Hatos Ferenc Általános Iskola
Szülői Közössége 100 ezer Ft,
Önkéntes Tızoltó Egyesület Vép-
Bozzai 500 ezer Ft, Plébániai Karitász
50 ezer Ft, Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat Egyesület Vépi Csoportja 50
ezer Ft, Sport Presszó Baráti Kör 30
ezer Ft, Bóbita Óvodai Egyesület 90
ezer Ft, WEEB Színpad 50 ezer Ft,
Nefelejcs Nyugdíjas Klub 400 ezer fFt,
Foltvarró Kör 50 ezer Ft. 

Talicska rally
Július 8-án szenzá-
ciós versenyre hív-
juk az érdeklő-
dőket!
Várjuk 18 éven
felüli 2 fős csapa-
tok jelentkezését!

Feladat: 1 talicska 2 ember szabadon
választott útvonalon a fő stratégiai pon-
tokat (Bartók, Nefelejcs, Titok,
Pacsirta és Sport Kocsma) érintve, és
ott fejenként 1-1 pohár sört elfogyaszt-
va, eljutni a focipályára a legrövidebb
idő alatt. ( A sört mi álljuk! )
Az első 3 helyezett értékes díjazásban
részesül!
Nevezés 2016. július 5-ig személyesen
a Művelődési Házban vagy az alábbi
elérhetőségeken:  06-30/419-9799, 06-
94/543-052, mhkvep@netkabel.net

Emlékmű az elhunyt vépi
sportolóknak és sportvezetőknek

Vép sportélete mindig kiemelkedő volt. Ez annak is köszönhető, hogy
tehetséges, nagy
akaraterejű sportolók,
és nagyszerű vezetők
vitték a hátu-kon a
csapatokat.    

Közülük sajnos sokan
már a mennyországban
játszanak. Az ő tiszte-
letükre avattak emlék-
művet, június 25-én az
egyesület pályáján, s
értük szólt a Vépi
Himnusz is.
Iszakné Koszorús Judit

művelődési-ház igaz-
gató, rájuk emlékezve
köszöntötte a mai
sportembereket, hoz-
zátartozókat, majd
Király Virág és Király
Emese verssel
tisztelgett emlékük
előtt.

Kovács Péter pol-
gármester visszaem-
lékezett arra a hosszú
útra, mely a sport
világában Vépen
megtörtént. Emléke-
zett, hogy gyermekkorában még a patak mellett átfolyó érből merített vízben,
lavórban mosakodtak meccs után a focisták. Szerencsére ma már mások a
körülmények, a fejlődés folyamatos.  

– Itt is több aranycsapat volt, legendás nevekkel, akiknek emlékét megsárgult
fényképek őrzik. Büszkék vagyunk rájuk, de a mai csapatokra, labdarúgókra is.
Azokra is, akik ebben a szezonban a VI. helyet érték el a megyei első osztály-
ban, meg azokra az Öregfiúkra, akik a lendületet tovább viszik a pályán,
tornákat szerveznek, bajnokságokon vesznek részt, és nemzetközi kapcsola-
tokat ápolnak. Itt volt tehát az ideje az emlékmű avatásának, azért is, mert
hosszú idő óta meg akartuk köszönni tevékenységüket, azoknak a kiváló lab-
darúgóknak, akik Vép történelem-könyvében arany betűkkel vannak beje-
gyezve. Egyúttal köszönjük azoknak a sportolóknak és vezetőknek is a
tevékenységét, akik részt vettek az emlékmű megvalósításában,- mondta.

A márványemlékművet megáldotta Németh Tamás plébános, aki szintén
felelevenítette gyermekkori élményeit, édesapja szavait, a magyar aranycsapat-
tal kapcsolatban. Megköszönte mindazok munkásságát, akik országosan és
helyben is, segítették a sportolókat. – Reményeink szerint sokan közülük már a
mennyországból figyelve, támogatják a mai helyi és nemzetközi futball
küzdelmeket, mondta, melyre az Isten áldását kérte.

Ezt követően megkoszorúzták az emlékművet, és mécseseket gyújtottak a
talapzaton. gyz
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Majális a Gondozási Központban
Milyen is volt az első szerelem?- kérdezte, de mondta is egy versben
Kovács János a majálisi ünnepségen a gondozási központban május
utolsó napján. Mert amíg élünk, addig emlékezünk mindenre, főleg a

régi szép dolgokra, vagyis az életünkre, derült ki a rendezvényen,
melyet Kovács Viola intézményvezető nyitott meg. 

A gondozók ezúttal is finomságokkal vendégelték az résztvevőket,
akiknek jó volt visszarévedni a régi szép időkre, melyet Vásárhelyi-
Tóth Ica varázsolt sanzonjaival, operett részleteivel a közönség elé.
Vagyis:  - A férjem szerelmes belém vagy Éjjel az omnibuszon. Ki ne
emlékezne ezekre a dalokra?  Pusztai Pali bácsi örökérvényű  gondo-
latokra, és a jeles tavaszi ünnepek fontosságára emlékeztetett min-
denkit. Szép délután volt. - Gyz

AKTUÁLISVÉPI

9

KRÓNIKA

Szalonnasütő a Csordahajtón

Örömmel értesítjük a falu lakosságát, hogy megújult külsővel,
tisztán és rendezetten újra várja a kikapcsolódni vágyókat a
Csordahajtóban kialakított szalonnasütő hely. Lelkes önkéntes
segítők és a képviselő-testület tagjainak összefogásával három
lépcsőben sikerült megvalósítani a jelenlegi állapot elérését. Első
alkalommal a Bozzaiak Bozzaiért Egyesület szervezésében kis
szemétszedő csapat gondoskodott a szalonnasütő hely környékén
illegálisan lerakott hulladékok eltávolításáról, majd az önkor-
mányzat által meghirdetett társadalmi munkára jelentkező
maroknyi, ámde elszánt csapat a terület kitisztítását, a bozótos
ritkítását végezte el. Továbbá a későbbiekben a hulladék lerakását
akadályozó sorompó került kihelyezésre. A harmadik és egyben
záró feladat a fű kaszálása volt, amely szintén társadalmi
munkában valósult meg. Ezúton is szeretnénk megköszönni
minden résztvevő munkáját, és remélhetőleg még sokáig
élvezhetjük a nyugodt és már rendezett környezetben a kikapc-
solódást.                                                
–Csizmazia Fanni polgármester

Tóth Kata tudósít
Vépről

Közelebb a Vas
Népéhez. Tóth
Kata (képünkön)
kapta a feladatot.

– Egy hónapja
kaptam a feladatot
a Vas Népe
szerkesztôségében,

hogy havi rendszerességgel tudósítsak
a Szombathelyi Járáshoz tartozó
hétéves város, Vép és a vele határos
Bozzai község mindennapjairól.
Örömmel fogadtam a felkérést, hisz
kicsit – itt élő édesanyám és nagy
családunkból adódóan számtalan
rokonom révén – magam is vépi
vagyok.

Könnyen teremtek kapcsolatot, nyi-
tott, hírérzékeny ember vagyok. 

Szeretnék a  városi történésekről,
eseményekről objektíven, egyben
élményszerűen hírt adni Önöknek, a
megye lakosságának, a megyei napilap
érdeklődő olvasóinak, írta az újságíró
lapunk kérésére.

tothkataszhely10@gmail.com
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FELÚJÍTÁS VÉPI

Adományokkal segíthetjük 
a templom felújítását

A plébánia templom külső felújításához kapcsolódó előkészületi
munkálatokkal, szakértői, faldiagnosztikai, művészettörténeti
kutatásokkal elkezdődött a templomrenoválás pályázati anyagának
összeállítása. A pályázati kiírás a települést meghatározó épületek,
építmények felújítását célozza meg. A vépi Római Katolikus

Egyházközség ennek a pályázatnak
segítségével szeretné új köntösbe
öltöztetni a vépi plébánia templomot.
A felújítás során megújulna a külső fal
színezete, a lábazat, valamint újra fes-

tenék a torony bádogozását és új
tetőcserepeket is kapna az épület.
Fontos feladat ezeken kívül a
falak mellől a csapadék és talaj-
víz elvezetése is.

A pályázat elnyeréséhez önerőt
is biztosítani kell. Kérjük a
Tisztelt Vépieket vagy Véphez
valamilyen módon kötődőket, hívőket és nem hívőket egyaránt, hogy
segítsenek. Segítsenek adományaikkal, hogy a vépi főteret
meghatározó, s kastélyon kívül egyedüli műemlékünket szebbé, dísze-
sebbé tehessük. Nagyszüleink és még azok elődei is fontosnak tartot-
ták, hogy a templom mindig jó karban legyen s büszkék lehessen rá.
Bizonyítja ezt a mezőváros, a község címer használata, hisz a
fellelhető régi pecsétnyomóink (képeinken) címer-ábrázolásaink
kizárólag a templomot mutatják, kezdve egy – vas megyében a
legrégebbi - 1586-os pecsét lenyomattal. A későbbiekben is minden
templomot érintő beavatkozás után új pecsétnyomót készíttettek az új
templom képével. Az 1990-ben elkészített címerünk és zászlónk is
megjeleníti – az Erdődy-félkerék mellett -– templomunkat, bizonyítva
ezzel, hogy a mai napig meghatározó szerepe van a település életében.
Művészettörténeti értékei miatt nem csak a vallásukat gyakorlók
közösségi tere, hanem a szépet, a művészit az esztétikát szeretőknek is
élményt nyújthat.

Segítsünk a felújításában.  Megtehetjük ezt templomban kihelyezett
perselynél. Megtehetjük a minden hónap első vasárnapi
perselyadományainkkal. De megtehetjük a 11747006-20203975
számlaszámra történő befizetéseinkkel is.

Segítsünk és adakozzunk, hogy méltók lehessünk elődeinkhez, s ha
új pecsétnyomót kellene készítenünk büszkén ábrázolhassuk rajta a
megújított Vépi Templomot. A Jóisten fizesse vissza százszorosan
minden jó szándékú ember adományát.                   Dömötör Gábor

KRÓNIKA
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Toborzó!
Vépiek! Az idei Mácsik Fesztivál
előtt pár nappal kívánom felhívni a
figyelmet arra, hogy mi magyarok
nagyon szeretünk mindenről
negatívan gondolkodni. Szeretünk
kifogásokat keresni, mindent
kitalálni arra, hogy most éppen
miért nem tudunk elmenni valaho-
va, miért nem tudunk megtenni
valamit.

A Mácsik Fesztivál ne legyen
egy ilyen alkalom! 

Fogjunk össze arra, hogy ez a két
nap legyen a város összetartásának
jelképe. Támasszuk fel azokat a
legendás közösségeket, (berkiek,
ósokiak, újtelepiek…stb) akik akár
kirándulásokat is szerveztek a
szűkebb közösségek számára.
Mutassuk meg ezen a két napon, és
aztán az év minden napján, hogy
nem kívülálló bírálói vagyunk az
eseményeknek, hanem résztvevői,
tele jóindulattal, cselekvő
szándékkal, jobbító tenni akarás-
sal.

Legyünk büszkék arra, hogy
vépiek vagyunk, vigyük jó hírét
szeretett lakóhelyünknek!

Várjuk a programokra a
jelentkezőket, óvodástól-
nyugdíjasig. Most van itt a
lehetőség, hogy tegyél városodért,
tegyél a közösségért!
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Graz lerohanása
Május 26-án ismét buszra szállt a vépi Nefelejcs Nyugdíjas Klub vidám és világjáró csapata, Hende Lajosné,
Vali szervezésében a szomszédba, Grazba és a Herbersteinbe.
Az idegenvezető végigsétált a stájer fővároson, bemutatva annak történelmét, nevezetes épületeit, felelevenítve
a város életének érdekes eseményeit. Természetesen rácsodálkozhattunk a Vépen készült, Murán látható acél

szerkezetű úszó szigetre is, mely a Graz Európa Kulturális Fővárosa alkalmából épült. Az alapos séta, melybe
a várhegy megmászása is elfért (liftet is lehetett választani), alaposan elfárasztotta a csapatot, így nagy öröm-
mel zökkent le a buszban, hogy a következő állomásig kipihenje valamennyire magát. 

A némileg felfrissült csoport rövid buszozás után érkezett meg Herbersteinbe, ahol a gyönyörű kastélyt helyi
idegenvezető mutatta be. Az épület és berendezései megúszták a világháborús szovjet felszabadítást, eredeti
szépségében pompáztak a bútorok, berendezési tárgyak. A múzeum után már alig maradt idő a több hektáros
park legfontosabb nevezetességeire, gyönyörű növény összeállításaira, állatkifutóira, ahol nem csak a kontinens,
hanem Afrika nevezetes állatai is megcsodálhatók, na meg persze egy jó korsó osztrák sörre. A vadaspark maga
is egy egész napos program lehetne, különösen gyerekes családoknak. Tele is volt velük a park, mert aznap
munkaszüneti nap volt Ausztriában. A Bozsok irányából visszatérő csapat közös vacsorával zárta a napot.

-nefi-

KRÓNIKA

V. Kövér Ferenc Éjszakai Focikupa!
Július 16-án éjszakai kispályás focira, helyi kötődésű csapatok jelentkezését várjuk.

Jelentkezni lehet Bezdi Józsefnél a 06 70 2455935 telefonon, vagy személyesen a Sport Presszóban.
-bz

Gazdasági szabálysértés

A 2016 májusában a Vépi Körzeti Megbízottak mıködési területén egy szabálysértőt  állítottak elő, mivel garáz-
daság szabálysértést követett el. Ellene szabálysértési feljelentés készült. Egy embert biztonsági intézkedésként
a Szombathelyi Markusovszky Kórházba szállítottak, mert a kórházi kezelés alól kivonta magát. Egy másikat a
Szombathelyi Járási Bíróságra vezettek elő, mert a szabályszerı idézésre nem jelent meg. Egy biciklist pedig 5
ezer forintra bírságoltak, ugyanis segédmotor-kerékpáron sisak nélkül közlekedett.                   -Vép kmb
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Vép nyerte a Deres Kupát
Deres József emlékére rendezték meg hagyományos tornájukat a vépi öregfiúk.
Négy csapat vett részt a rendezvényen, mely végül hazai sikerrel zárult.
Végeredmény:  I. Vép

II. Lukácsháza
III. Monostorapáti
IV. Borbarátok

Köszönet a bíróknak, Orosz Györgynek és két monostorapáti segítőjének.
A mérkőzések után elfogyasztottuk Károlyi József és Tóth Árpád remek babgulyását, és közösen megnéztük a
Magyarország – Izland mérkőzést, mely nagy örömet okozott mindenkinek. –zátonyi-

Sakk-sikerek
Véget értek a 2015-16. évi sakk csapatbajnokságok. Vép csapata több osztályban jól szerepelt ebben a szezon-
ban is.
A Rum Takarék Kupán (megyei I. osztály) 6. helyezett lett a csapat.
A Vas Megyei Sakk Csapatbajnokság II. osztályban bronzérmet nyertünk.
A legnagyobb sikert a Vas Megyei Rapid Sakk Csapatbajnokság II. osztályban  szerzett aranyérem jelentette. 
(Itt rövidebb, 30-30 perc volt a játékidő.) Minden mérkőzést megnyerve végeztünk az első helyen.
A Szombathelyi Városi Bajnokságban nagyon szoros küzdelemben 3. helyezést ért el a csapat. 
A különböző bajnokságokban részt vett csapat tagjai táblasorrendben: Ugróczky Péter, Németh Dénes, Babos
Zsolt, Őri Tamás, Palotás Péter, Kovács Gábor, Hőbér András, Iszak Gábor, Kálmán László, Csepeli Martin,
Tolvaj Dezső, Savanyó Ferenc.     - Őri Tamás

Közgyűlés a sportegyesületnél
Fájdalmas veszteség érte a Vépi Sportegyesületet, elhunyt Garics György, a futballcsapat edzője, jelentette be

elcsukló hangon Dancs László, az SE ügyvezető elnöke, a
június 11-i közgyűlésesen. A jelenlévők egyperces néma felál-
lással tisztelegtek az egykori válogatott labdarúgó emléke
előtt, akinek útmutatásai szerint továbbra is, felemelt fejjel
kell küzdeni a pályán, mondta az ügyvezető.
A közgyűlésen – melyen még az U 14-esek is részt vettek
–Varga Elek, a szervezet elnöke bejelentette: az új törvény
alapján módosítják az alapszabályt, ugyanis újabb
szakosztályokat hoznak létre. Vagyis bővül az egyesület a női
és férfi kosárlabda- és teniszszakosztállyal. Részletesen
beszámolt az SE gazdálkodásáról, mely szerint tavaly a bevételek – önkormányzati

és TAO támogatások révén is – 10 millió 924 ezer, míg a kiadások 10 millió 877 ezer forintot tettek ki. Vagyis
takarékosan gazdálkodtak. Az idei tervek közt szerepel a sportpálya bekerítése, a teniszpálya karbantartása,
öntözési rendszer kialakítása saját kútból, és közös pályázattal kívánják felújítani a DASzK tornacsarnokát,
melyben télen is készülhetnek a sportolók. Kovács Péter polgármester köszönetét fejezte ki a labdarúgóknak az
elért 6. helyért, de megjegyezte: a hazai mérkőzéseken több győzelmet szeretnének a szurkolók. Török Richárd
utánpótlásedző bejelentette: nem hagyja el a csapatokat, de eztán csak az U19-eseket edzi. Kiemelte Beke
Bálintot, aki 36 góllal a listán a második, és Koszokovics Róbertet, aki 29 góllal az 5. helyet érte el a góllövő
listán, valamint Varga Olivért, aki a nagy csapatba került. A nagycsapat edzője Takács Csaba  is méltatta Garics
György munkásságát, akinek elképzeléseit továbbra is szem előtt tartják. Mint mondta: elégedett a tabella 6.
helyével, de a hazai meccsek jobb eredményével a 4. hely is elérhető lett volna. A felkészülésre most egy hónap
lesz, de az őszi idényben a jobb eredményért mindenkinek a helyzetkihasználásokra kell koncentrálni, vagyis
fejben kell jobban odatennie magát, mondta. Szalai György pedig arról beszélt, hogy az U-16 és 19-es
mérkőzéseken öröm volt szurkolóként részt venni.  
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