
Új vezetők lesznek a Hatosban
A KLIK véleményt kért a város képviselőitől a Hatos
Ferenc Általános Iskola és Ami igazgatóhelyettesi állás
meghirdetésére beérkezett pályázatokról. A testületi

gyűlés idejében még az igazgató
személye sem volt ismert. Ugyanis
lejárt az ötéves vezetői megbíza-
tása az eddigi igazgatónak, aki
nem adott be új pályázatot az
iskolavezetői funkcióra. A KLIK-
től érkezett értesítés szerint 5 évre
megbízta Bándoliné Pájer Évát
(képünk) igazgatóhelyettesnek.

Molnár Krisztina (képünk),
korábbi igazgatóhelyettes, egye-
düliként pályázott az igazgatói
állásra. A Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ (KLIK) eddig
még nem hirdetett eredményt.
Ettől függetlenül meghirdették a
vezető helyettesi állást. A
képviselők szerint furcsa, hogy
nem a vezető nevezi meg a helyet-
tesét, de az érvényes törvény
lehetővé teszi a pályázatos megoldást is. Így a helyettes
személyről szintén a KLIK döntött. A helyi pedagógusok
közül Bándoliné Pájer Éva, Beke Péterné, Pusztai
Krisztina és külsősként Kulcsár Julianna pályázott. A
képviselő-testület július 13-i ülésén meghallgatta a
pályázók elképzeléseit. A titkos szavazást követően, két
egyenlő arányú szavazat miatt, úgy döntött a testület,
hogy Pusztai Krisztina (a tantestület legtöbb szavazatá-
val) és Bándoliné Pájer Éva jelentkezését támogatják. 
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Mácsik fesztivál 
a világ közepén

Számtalan program, s ezúttal először Mácsik fesztivál
jellemezte a várossá avatás 7. évfordulóját. A tészta –
ünnepet nemcsak a helybéliek, hanem az országosan
híres Gyermelyi Tésztagyár is támogatta 30 kiló
minőségi alapanyaggal, melyből különlegességeket
főztek a vállalkozó szellemıek anyáink, nagyanyáink

nyomdokaiba lépve.
A „Világ közepére” ezúttal is

eljött a romániai testvérváros,
Tasnád delegációja, (alul nagy
képünkön a helyiekkel együtt) élen
az új polgármester-
rel, Grieb Csaba

Ferenccel (fennt kis képünkön).
A partiumi delegációt Kovács Péter pol-

gármester köszöntötte, mondván, hogy min-
den megtesznek annak érdekében, hogy jól
érezzék nálunk magukat.

KRÓNIKA

foly. a  2. oldalon foly. a  9. oldalon
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VÉPIKRÓNIKA

folytatás az 1. oldalról Mácsik fesztivál
Ez azt is jelenti, hogy Vépen kívül lehetőséget kaptak a megye nevezetességeinek megismerésére. Reményei szerint a
látogatással tovább bővülnek a hagyományos baráti kapcsolatok. A vendégek nevében Grieb Csaba Ferenc pol-
gármester is a jó baráti kapcsolatok
fokozását tartotta fontosnak azzal, hogy
találjanak új lehetőségeket a kultúra és a
sport területén. Egyúttal meghívta a
város vezetőit az augusztus 15-i tasnádi
városnapra.

A szervezők még két párakaput is
felállítottak, hogy enyhítsék a hőséget.
Ennek a kicsik, nagyok egyaránt örül-
tek. Július 8-án, pénteken délután
gyermekvetélkedőkkel, kézműves fog-
lakozással, játszóházzal, arcfestéssel,
no meg könnyűzenei koncertekkel
kezdődött a monstre program. Még a

Kölyökmentők Egyesület tagjai is megjelentek örökbe
fogadható kutyusokkal. Feltörekvő zenekarok közt a
legnagyobb sikert az Újvilág utca, a Satívus és a
Manuphanktura után a Magashegyi Undergrund arat-
ta. Másnap kutya- és kisállat szépségverseny, a
Mácsik Maraton világközepe futás, 11-es rúgóverseny
következett. Az óvodások a lábhajtós motor-
versenynek örültek a legjobban. 

Meglepetés volt az egykori számháború felturbó-
zott változata, a Laser-War, melyről a vállalkozó
Derdák Marcell és Nelli azt mondta: a modern kor lé-
zeres játékával, a fegyvernek látszó eszközökkel
szabályos harcot lehet vívni. Majd jöttek a helyi

motorosok. És a motoros kaszkadőrök lélegzetállító bemutató-
ja (képünkön).

Közben elkészültek a mácsik-csodák. A túrós, szalonnás,
tejfeles tészta, a csülkös mácsik tarhonyával, a gombás tokány tésztával, a pásztor-tarhonya, a bolonyai spagetti, a
kapros túrós mácsik, a meztelen-, és mákos tészta, a kolbá-szos rakott. Az alkotók: a Török Sándorné – Kovács duó,
a Dankovics-Kajcsos -, a Takács – Kovács csapat, a Vép-Bozzai ÖTE, a Nefelejcs nyugdíjas Klub tagjai.

A színpadon váltották egymást a Fantasztikus 4b, az Anette Balett, a tasnádi táncegyüttes, a Retro-nagyik és Tóth-
Vásárhelyi Ica örökzöldjei, a Jáde és Gyöngyöcskéik, a Hatos-táncosai, közben zajlott a tombola-nyeremények
átadása.

A nehéz helyzetben volt mácsik-bíráló zsűri döntése alapján a mácsik-versenyt Hende Lajosné pirított diós tésztájá-
val, illetve kapros-túrós házi tésztájával Kiricsi Miklósné nyerte. Csapatversenyben pedig a Gombásné Horváth Dóra
és Vámos Cecilia által irányított  Remek-műhely csapata győzött a pásztor tarhonyával. Kapós is volt minden mácsik,
melyekből bárki kaphatott. A futóverseny győztese Horváth Rajmund, Szalai Dániel, Kovács Beatrix és Boncz Boróka
lett. A 11-es rúgók versenyét ifj. Auer Áron, illetve a felnőttek közt Illés Ádám nyerte. 
Gratulálunk minden résztvevőnek és nyertesnek! 

Az Egyre a pontot végül a Potyautasok mulatós zenéje, a tűzijáték, majd az országosan ismert harmonikás, Márió
tette fel. A kellemes estét az Alfa-Buli zárta. 

Külön köszönet a kiváló étkekért és a vendéglátásért Károlyi Józsefnek és Tóth Árpádnak. –gyz

AKTUÁLIS

folytatás az 1. oldalról
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Nagy János
Aranyszín keresztek 

Emlékszem, hogy örül,- hármasban:
elől az apám húz kaszával.
Csináltam jó erős kötelet.
S Ã rakta a markot, két felet.

Tarlón a búzaföld sarkánál
törli le az arcát, ha megáll:
s míg apám a kaszát megfeni,
van idő keveset pihenni.

Jó anyám biztogat, dicsérget,
ő tartja bennem is a lelket…
S véget ér egy hosszú, nyári nap
a dűlőn keresztek állanak.

Hazaindul
a föld fáradt három gyermeke,
csillaggal néz rájuk az este.
Igyekszik, vezet a dűlőút,
amíg a harmatban hazajut…

Szabálysértések,
előállítások

Júniusban a Vépi Körzeti Megbízottak
működési területén két szabálysértőt
fogtak el, mivel ittasan vezették
gépjárművüket, valamint szabálysér-
tési körözés volt kiadva ellenük. Velük
szemben büntető és szabálysértési
feljelentés készült. Másik kettőt elő-
állítottak, mert a gondnokság alól
kivonták magukat. 

Egy polgárt elővezettek a szombat-
helyi BV. Intézetbe, ugyanis a kisza-
bott pénzbüntetést nem fizette be. 

Két közlekedő ellen szabálysértési
feljelentés készült, mivel vezetői
engedélyüket nem tartották maguknál,
és lopást követtek el. 

Két sofőrt 20.000 Ft-ra bírságoltak,
mert a 12 tonnás súlykorlátozó táblát
figyelmen kívül hagyták.

Vép KMB.

Pillanatképek a Mácsik fesztiválról.
Ja, kérem, Ők főztek, mi meg örömmel kóstoltuk.

Hm ... ennyi finomság!!!

Kóstoltad?

Csík, csík, csík,
Zsíros a mácsik,
Könnyen lecsúszik!

Nektek is?
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KRÓNIKA
VÉPIKÖZÚT

Az autópálya csatlakozás 
felújításával kapcsolatban

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönettel fogadtuk a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-hez érkezett
bejelentését a 8445-ös jelű útszakasz állapotára vonatkozóan.

Társaságunk előtt is ismert az Ön által kiemelt útszakasz állapota,
amelyet a folyamatosan és tervezetten végzett útellenőrzések során
munkatársaink figyelemmel kísérnek. A diszpécserszolgálatokra
érkező bejelentéseket is kivizsgáljuk.

A jelzett szakaszon az út burkolata nyomvályús, deformált, csapadékos
időjárást követően nagy számban alakulnak ki akár alapréteget is
érintő burkolathibák. A vízelvezetése a domborzati viszonyok miatt
sajnos nem megoldott, a környező mezőgazdasági területekről szár-
mazó vizek az egyetlen kialakított vízelvezető árkot, a 8445-ös jelű út
árkát terhelik.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az út építésekor a prognosztizálható
forgalomra méretezték az út paramétereit, akárcsak számos, hasonló
jellegű összekötő utat a megyében. A Vép mellett létrejött ipari létesít-
mények miatt azonban ez a szakasz ipari park jellegű és méretű
kamionforgalmat bonyolít, anélkül, hogy a kamionterminál építése
során az utat alkalmassá tették volna erre a forgalomra. 

A 8445-ös jelű út erre nem alkalmas, nem erre készült, a kamion-
forgalom gyakorlatilag tönkre tette. Az út kezelőjeként mindent
megteszünk az érintett útszakasz járhatóságának fenntartásáért.
Felújítási forrás hiányában a rendszeres lokális burkolat
megerősítések, alapozások, padkarendezések, ároktisztítások
elvégzésével a közúton való közlekedést minden körülmények között
biztosítjuk, a kamionok részére rendelkezésre álló közel 6 méter széles
burkolat pedig elegendő a biztonságos - útállapotok miatt egyébként
csökkentett sebességű és fokozott figyelmet igénylő - közlekedéshez.
Ehhez természetesen az is szükséges, hogy a gépjárművezetők a rájuk
vonatkozó KRESZ szabályok szerint közlekedjenek.

Az érintett szakaszon a végleges megoldást a burkolat teljes felújítá-
sa jelentené, azonban sajnos erre jelenleg nem áll rendelkezésünkre a
szükséges fedezet. Társaságunk mindent elkövet annak érdekében,
hogy európai uniós vagy hazai forrást találjon a cél érdekében. 

A felújítás közös érdekünk, hiszen a helyreállított, újszerű útszaka-
szon nem csak komfortosabb a közlekedés, hanem biztonságosabb is,
az üzemeltetése pedig gazdaságosabb. A forrás rendelkezésre állása
esetén társaságunk megteszi a szükséges intézkedéseket, hogy a
felújítási feladatok a lehető legrövidebb idő alatt megvalósuljanak. 

Addig is az üzemeltetési és fenntartási keretünkből, lokális javítások
elvégzésével továbbra is biztosítjuk az út járhatóságát.

Üdvözlettel: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kommunikációs osztály

4

Napközis Tábor
2016

Augusztus 1-től ismét nyári nap-
közis táborba várjuk a vépi
gyermekeket két turnusban.
Első héten (augusztus 1-5.) 5 éves
kortól jöhetnek a kicsik. A
tervezett program kézműves
foglalkozások, mozgásos felada-
tok, filmvetítés és sok-sok játék. A
gyermekeknek meleg ebédet és
uzsonnát biztosítunk.
A második héten 10-14 éveseket
várunk. Testvérvárosunkból,
Tasnádról érkezik 13 tanuló, akik
a vépi gyerekekkel együtt tölthet-
nek el egy hetet változatos prog-
ramokkal: lesz szalonnasütés,
túrázás, táncház, kirándulás.

További információk és jelent-
kezés a Vépi Művelődési Ház
elérhetőségein: 06-30-419-9799;
mhkvep@netkabel.net  

Fesztivál támogatók
AKMÉ KFT.
ALANEX Kft Nyíregyháza
BALIKÓ CSABA
BEZDI JÓZSEF
BOHÉM KÁVÉZÓ
BOROSTYÁN REC. KFT.
BOZSOK HATÁR MENTI VIGADÓ 
BÖDEI ZOLTÁNNÉ
BÖRZSÖNYINÉ DR. KIRICSI
SZILVIA
CSER FERENC
CSIZMADIA FANNI
DÁVID LÁSZLÓ ÉS CSALÁDJA
DERDÁK MARCELL
DERES JÓZSEF ÉS CSALÁDJA
DERES JÓZSEFNÉ
DÖMÖTÖR GÁBOR ÉS
CSALÁDJA
DR. ZMERTICH AURÉL
GONDOZÁSI KÖZPONT
ÉNYKK ZRT.
FERENCMAJOR KFT.
FOOD-CONTACT KFT.

foly. a  7. oldalon
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EGYHÁZVÉPI

Állampolgári eskü
Új polgára van Vépnek, illetve új állampolgára hazánknak azzal, hogy
állampolgári esküt tett Irimiás Zsolt György 2016. július 6-án. A

Partiumban lévő
tasnádi lakosú,
magyar ajkú fiatal-
ember gépi forgá-
csolóként több éve
dolgozik a helyi
SFL-ben.

A szimpatikus
fiatalembert a ma-
gyar Himnusz
m e g h a l l g a t á s a
után Kovács Péter
polgármester kö-
szöntötte (képün-
kön) azt követően,
hogy honosítási

kérelmét a Magyar Köztársaság elnöke elfogadta. Esküjében fogadta:
Magyarországot hű állampolgárként hazájának tekinti, erejéhez képest
megvédi, s megfelelően szolgálja. Tiszteletben tartja az alaptörvényt és
a jogszabályokat. A városvezető hozzátette: életének most új szakasza
kezdődik, melyben ápolnia és megerősítenie kell a gyökereket. De
szükséges a mások iránti alkalmazkodás és segítségnyújtás is. Őszintén
kívánta, hogy Vép legyen az a hely, ahol békében, nyugalomban,
egészségben és szeretetben élheti az életét.  

Irimiás Zsolt György kérdésünkre kifejtette: dolgozni és tanulni jött
Vépre, ahol CNC esztergályosként jól érzi magát, bérezése,
életkörülményei megfelelőek. Édesapja lakatos, édesanyja varrónő,
nővére pedig élelmiszeripari mérnök.             - gyz

KRÓNIKA

Egyházközségünk augusztusi programjai
Augusztus 6-án, szombaton Urunk Színeváltozásának ünnepe lesz.Templomunk búcsúnapját másnap, augusz-
tus 7-én, vasárnap tartjuk. Szombaton este 1/2 7 órakor is lesz templomunkban szentmise. Búcsú napján este
nem lesz szentmise! Augusztus 13-án, szombaton 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 szent-
mise keretében ünnepélyes körmenettel hordozzuk körül Mária Szeplőtelen Szívének kegyszobrát. A körmenet-
re gyertyát, vagy mécsest is hozzunk magunkkal! Minél többen halljuk meg Mária kérését és vegyünk részt
ezeken az engesztelő ájtatosságokon! Augusztus 15-én, hétfőn Nagyboldogasszony parancsolt ünnepe lesz. Azt
a titkot ünnepeljük ezen a napon, hogy Isten Szűz Máriát annak halála után testestől-lelkestől felvette a mennyei
dicsőségbe. Augusztus 20-án, szombaton Szent István király ünnepén szabadtéri szentmisét tartunk a
templomkertben délelőtt 9 órai kezdettel. A szentmise után megáldom az új kenyeret, amelyből jelképesen egy
szeletet mindenki kap. Németh Tamás plébános

Ne égessen, 
adja tovább!

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot,
hogy a SZOMHULL Nonprofit
Kft.  a Vépen élők (természetes
személyek)  részére minden
páros hét szerdáján biztosítja a
zöldhulladék  ingyenes átvételét
a Szombathely, Körmendi úti
hulladékudvarban az alábbi
időpontokban:

március  16-november 14-ig
6.00-18.00
november  15-március 15-ig
7.00-17.00

A megjelölt időpontokban a
közszolgáltatási szerződéssel
rendelkező ingatlanhasználók
naponta 1 alkalommal maximum
1 m3 zöldhulladékot helyezhet-
nek el a hulladékudvarban.
A zöldhulladékot csak a hul-
ladékgazdálkodási engedélyben
megadott mennyiségig, illetve
szabad gyűjtési kapacitás esetén
tudják átvenni.

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal

Apróhirdetés
Költözés miatt sürgősen eladó: - bútorok (fekhelyek, szekrénysor, komód, étkező asztal 6 db székkel  -
szőnyegek  - rb. mot. láncfűrész (McCulloch)  - el. sövényvágó  - prop. gázpalackok  - szerszámok           
... és még sok más egyéb.     Érd: 06-20/9337-137
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IGAZGATÁSI SZÜNET KRÓNIK
VÉPI

Jóga, az örök
Idén is jöttek Vépre Ausztráliából, Új-
Zélandról, Szlovéniából és Cseh-
országból a jóga, vagyis a természet, a
speciális mozgás szerelmesei éppúgy,
mint mondjuk Szigetszentmiklósról.
Swami Őkegyelmessége,- és tanainak
varázsa mit sem kopott évtizedek óta.
Ahogy a vépi kastélypark és a DASzK
vendégváró szeretete sem, mondta egy

hazai „jógi”, akit 25 éve vonz a fizikai
és pszichés pihenés, teljes kikap-
csolódás, melyet csak itt tud elképzelni.
Ezúttal csaknem fél ezren voltak a
kisváros és az intézmény vendég-
szeretetének bűvöletében.

-gyz

Bozzai Nap 2016
Idén július 2-án került megrendezésre falunapi rendezvényünk, ahol
13.00 órai kezdéssel kispályás focicsapatok mérték össze
ügyességüket. A megmérettetés eredményeként a két hazai csapat
megosztva nyerte el az első helyet. A délutánba nyúló meccseket a 11-
es rúgó verseny zárta, amelyet ifj. Nyári György nyert a felnőtteket is
maga mögé utasítva ügyességével. A színpadi műsorok 15.00 órakor
kezdődtek, ahol első ízben a Bozzai Gólyahír csoport "Csimbumm
Cirkusza" kápráztatta el a közönséget Rita óvó néni felkészítésével, aki
mint porondmester is megállta a helyét. A délután folytatásában a Vép-
Bozzai Önkéntes Tűzoltó Egyesület engedett  bepillantást munkájába
egy bemutató erejéig, természetesen a  gyerekek legnagyobb örömére
idén is lehetőség volt a felszerelések felpróbálására és a tűzoltóautó
megcsodálására. A délután java még hátra volt, a   műsor a helyi karate
csoport – kiegészülve a Karate Do Klub idősebb tagjaival –  bemutató-
ja követte, ezután a futballpályán Takács Izabella lovas bemutatóját
láthattuk. Közeledett a vacsora időpontja is, babgulyás és pörkölt volt
a napi ajánlatban, de előtte nem maradhatott el az elmúlt évhez hason-
lóan az Újszülöttek és szüleik köszöntése sem, hiszen az elmúlt egy
évben két kislánnyal és egy kisfiúval is gyarapodott a falu lakossága.
A vacsora alatt a BioRitmus Zenekar szolgáltatta a hangulatos zenét,
amelyet a Boglya Együttes fellépése követett, amelyet koordinált és
finanszírozott a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer. Az
estére hangolódás jegyében a táncos műsorokat Szekeres Benedikta és
Csáki Levente táncbemutatója kezdte, amelyet a Hatos Ferenc
Általános Iskola és AMI táncosai folytattak és a Jáde Hastánccsoport
zárta. Eljött a 20.00 óra, a sokak által várt tombolán sok nyeremény
talált gazdára, amelyeket ezúton is köszönünk a felajánlóknak, támo-
gatóinknak. Az este fénypontjaként eljött hozzánk a Jó Lacibetyár, aki
hangulatos műsorával megalapozta az este további jó hangulatát, ame-
lyet a Hello Bulizenekar garantált. Az időjárás is kegyes volt hozzánk,
hiszen csak jóval éjfél után szakította meg esővel a rendezvényünket.
Jó hangulatban telt a délután, ahol reméljük mindenki megtalálta a
kedvére való programot.

Zárásként szeretném itt is megragadni az alkalmat, hogy mégegy-
szer megköszönjük azt a sok segítséget, amelyet kaptunk, hiszen sokan
kivették a részüket nem csak a szórakozásból, hanem az azt megelőző
szervezésből és előkészítésből is, hogy szép, rendezett környezetben
ünnepelhessük ezt a napot, illetve külön köszönet a Bozzaiak
Bozzaiért Egyesület tagjainak, hogy mindig számíthatunk rájuk!

Csizmadia Fanni

6

Igazgatási szünet
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Vép Város Önkormányzat
Képviselő-testülete igazgatási szünetet rendelt el a Vépi Közös Önkor-
mányzati Hivatalban 2016. augusztus 1-től augusztus 19-ig.
Ezen időtartam alatt a rendes szabadság kiadásra kerül a hivatal dol-
gozói tekintetében.
A zavartalan ügymenetet és a folyamatos feladatellátást
ügyfélfogadási időben biztosítjuk.

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal

Véradás
Véradás volt Vépen 2016. május
23-án. Köszönjük a részvételt,
minden kedves meglévő és új
véradónknak, azért, hogy a
kánikula ellenére is segítettek.
Sajnos most a két első véradó
ellenére is kevesebben voltunk a
megszokottnál, de remélhetően ez
csak átmeneti jellegű. Ezúttal 19
véradó nyújtotta a karját,de külön
öröm volt, hogy jelentkeztek fiat-
alok. Nagyon örülnénk, ha a
közeljövőben minél többen
lennénk, ugyanis mindenki
számít! Köszönjük szépen a segít-
ségüket!     - vali
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KRÓNIKA
VÉPI SPORT

Kövér Ferenc éjszakai 
labdarúgó torna

A zord idő ellenére szép számmal vettek részt a csapatok a
tornán, és sok érdeklődő is megtekintette az eseményt.

A lányoknál 4 csapat indult, és a körmérkőzések után a végső
sorrend a következő:
I.Csepreg. II.Vép, III. REHAB, IV. Devecser

A fiúknál 11 csapat nevezett. Két csoporton belül
körmérkőzésekkel dőlt el a 2-2 csapat továbbjutása.
Az első csoport végeredménye:I.Ósok, II.Szlamb, III.Vépi fiúk,
IV.Tökmindegy, V.Berek,
A második csoport végeredménye: I.Béke, II.Bajnok, III. Steffl,
IV.Vép öregfiúk, V.Rugó FC, VI.5+1
Az elődöntők: Ósok – Bajnok 4:2, Szlamb – Béke 2:1, 3. helyért:
Bajnok – Béke4:1,
Döntő: Szlamb – Ósok 0:0  Büntetőkkel 5:4
Nagyon jó hangulatú izgalmas este volt. Jövőre találkozunk.

Bezdi József szervező

Polgármesteri napló
2016.06.25.
Sport szoboravató
2013.06.30.
Iskolai ajtó tár-
gyalás
2016.07.06.
Állampolgári eskü
2016.07.08.
Mácsik Fesztivál
első nap
2016.07.09.

Mácsik Fesztivál második nap
2016.07.13. Testületi gyűlés
2016.07.16. Nefi kirándulás Szeged
2016.07.17. Nefi kirándulás Szeged-
Makó -polgármester-

Halálozás: VARGA TIVADAR
(1952) RÁKÓCZI u. 82.  •  VIRÁGH
JENŐ  (1933) RÁKÓCZI U. 81.  •
PETHŐ FERENCNÉ sz. név:
DOMJÁN ILONA (1921) DEÁK u.
14.  •  TÓTH GÉZÁNÉ sz. név:
JAKAB VALÉRIA ERZSÉBET
(1949) RÁKÓCZI u. 36.

Anyakönyvi hírek 
Születés: Kálmán Felicián és Bősze
Eszter fia Bálint  •  Horváth László és
Czene Dóra fia Milán  •  Németh
András és Szelenczei Zsuzsanna fia
András

Lovasoktatás vépi gyerekenek
Már csak a lovaglás hiányzott a vépi iskolásoknak: lám arra is
lehetőséget kaptak a Pata-tanya, a Tudás Fája Alapítvány, a

szülők és az önkormányzat
jóvoltából. Május elejétől a
vakáció megkezdéséig ugyanis
56 gyerek tapasztalhatta meg,
hogy milyen érzés lovon ülni.
Nemcsak ülni, hanem kezdeni
lovagolni is.

Az említettek együttműködése
alapján iskola utáni szakkörben
volt lehetőség a pacikkal ismer-
kedésre. Ami a költségeket
illetni, azok megoszlottak a
szerződő felek között. 

Egy-egy alkalom 500 forint-
jába került a szülőknek, melyhez

a Tudás Fája Alapítvány ugyanennyit tett hozzá. Az önkor-
mányzat pedig kisbusszal szállította a lovardába, s vissza a nebu-
lókat.     

Óriási élmény volt, melynek nemcsak az iskolai testnevelés
kiegészítése volt a célja, hanem annak az érzékeltetése, megta-
pasztaltatása, hogy a kutya után az ember állatvilágbéli második
legjobb barátja ezúttal miként viszonyul kis gazdájához. És
fordítva. Születtek is barátságok, sőt! Németh Lászlóné, a Pata-
tanya tulajdonosa szerint sokat fejlődtek a gyerekek, s talán
egyik, másik már nem is tudja abbahagyni a lovaglást.
Tehát megvan az alapja annak, hogy a következő tanévben újra
jelentkeznek a nebulók a „paci-iskolába”.

Fesztivál támogatók
GAZDABOLT VÉP
GEOMÉ KFT.
GIPSZERÉP KFT.
GRÓF RUDOLF
GYERMELYI KFT.
GYÖRFALVAI SÁNDOR
HALKER KFT.
HITTALER CSABA ÉS CSALÁDJA
HORVÁTH TIBOR FERROSÜT KFT.
ifj. SZALAI LÁSZLÓ
INTERSPORT
KAJCSOS GYÖRGY
KANIZSA PÉKSÉG
KATONA KENYÉR PÉKSÉG
KIS-ALMÁS BT
KISS ÁBC

7
foly. a  9. oldalon
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KRÓNIKA
VÉPIKIRÁNDULÁS

8

Mácsik után paprika és hagyma!
Még szinte ki sem pihentük a Mácsik Fesztivál megpróbáltatásait, máris buszra szállt a Nefelejcs Nyugdíjas
Klub népes csapata.

Idén Szeged, és Makó lett a kétnapos kirándulás úticélja és ezt a programot sikerült is teljesíteni a lelkes
kirándulóknak. Eső áztatta utakon értünk Szegedre, de az idegenvezetés időpontjára már gyönyörű napsütést
kaptunk. Több mint 3 órás séta során ismertük meg Szeged nevezetességeit, hallottunk történeteket Szeged
nevezetes személyeiről és természetesen a szegedi paprikáról, tettünk rövid túrát a Tisza gátrendszerén, a
felkészült idegenvezetőnek köszönhetően.

A sétát követően mindenki egy kicsit leülhetett, az előadás idejére, ami bemutatta a Szőreg környéki rózsater-
mesztést, annak hagyományait, eszközeit. Ennek eredményeként a világ majd minden tájára eljutnak az itt
beoltott és nevelt bokorrózsa tövek. Ezeket aztán másnap a busz ablakain keresztül sikerült megcsodálni is, az
út melletti rózsaföldeken. 

A vasárnap reggel harmatozó esővel kezdődött, így majdnem elmaradt a szegedi füvészkert meglátogatása,
de a nyitásra, kilenc órára, elállt az eső, és több mint egy órát sikerült sétálgatni, felüdülni, felfrissülni a
gyönyörű parkban, az évszázados fák alatt. Igazi élmény ez a gondozott, csodálatos természeti környezet, tró-
pusi üvegházaival. A pénztáros örömmel üdvözölt bennünket, és elmondta, hogy a múlt héten még Vépen volt
jógatáborban. Immár több éve résztvevője a rendezvénynek és nagyon szeret városunkban táborozni.

Makó felé útba ejtettük Kiszombort is, ahol a templom és a jóval régebbi rotunda megtekintése, valamint a mi
várunkhoz hasonló sorsra jutott Rónay kastély mellett is elhaladtunk. Makóra beérve már várt bennünket az
idegenvezető, aki alapos és érdekes ismeretanyaggal rendelkezett a kisváros múltjáról és jelenéről.
Megtekintettük az országban nem sok helyen található ortodox zsidó templomot, megismertük Makó és a hagy-
ma összekapcsolódásának történetét, majd bővebben foglalkoztunk a város és Makovecz Imre építész és tervező
stúdiójának kapcsolatával. Az országban itt található egyben a legtöbb épülete a világhírű építésznek, és
követőinek, akik az organikus, természetközeli építészet elveit vallják. A csoport tagjaiból önkéntelenül fakadt
ki a mondat több esetben is, hogy nem is gondoltam volna, hogy Makó egy ilyen gyönyörű és érdekes kisváros!
Sok utazással, de élményekkel és makói hagymával teli puttonnyal álltunk meg hazafelé Soltvadkerten, a híres
fagyizóban és egészítettük ki csomagunkat, a sok ínycsiklandozó süteménnyel, aminél csak arra kellett vigyázni,
hogy a cecei dinnye meg ne nyomja. -KoPé-
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ISKOLAVÉPIKRÓNIKA

Fesztivál támogatók
KISS KÁROLYNÉ
KÓBOR ATTILA
KOÓSZ EGYED
KOVÁCS JÓZSEF
KOVÁCS LÁSZLÓ
KOVÁCS PÉTER ÉS CSALÁDJA
KOVÁCSNÉ SZEMES
GYÖNGYVÉR ÉS CSALÁDJA
MAD-MEX MEXICAN GRILL
AND BAR
MARASZTÓ GYULA
MIZDA BÁLINTNÉ
NEFELEJCS ESZPRESSZÓ
NEFELEJCS NYUGDÍJASKLUB
NÉMETH MIKLÓS
NÉMETH TIBOR ÉS CSALÁDJA
NÉMETHNÉ VÖRÖS MARGIT ÉS
CSALÁDJA
OTP BANK
PADOS GÁBOR ÉS CSALÁDJA
PADOS ISTVÁN ÉS ISTVÁNNÉ
PADOS RÓBERT ÉS CSALÁDJA
PANNON VIDÉK-ÉRT KFT.
PÉNZES LÁSZLÓNÉ
PLÉBÁNIAI KARITÁSZ VÉP
POGÁCSÁS DÍSZFAISKOLA
PRAKTIKER
RAABA SERVICE KFT.
RAINER ZSOLT PURINA
ROZNÁR RÓBERT
SÁGI JÓZSEFNÉ
SÁGI ZOLTÁN ÉS CSALÁDJA
SALVATOR GYÓGYSZERÉSZETI
BT
SFL TECHNOLOGIES VÉP
SPORT 36
SPORT PRESSZÓ BARÁTI KÖR
SÜLMÁR KFT.
SZABÓ JÓZSEF
SZABÓ SZILVIA Méretes szabóság
SZALAI LÁSZLÓ
SZIJJ VILMOS ÉS CSALÁDJA
SZIJJÁRTÓ RÓBERT ÉS
CSALÁDJA
SZOMBATHELYI COOP
TAKÁCS LÁSZLÓNÉ ÉS
CSALÁDJA
TANCSICS JÁNOS
TOLVAJ DEZSŐ
TÓTH HENRIETTE

9
foly. a  10. oldalon

Új vezetők lesznek a Hatosban
Varga Gyula, Török Sándor képviselők, valamint Kovács Péter pol-
gármester is beszélt arról, hogy ideje lenne megtudni az iskola körül
kialakult bizonytalan helyzet megoldását, hisz alig egy hónap van már
csak addig, míg a nevelőtestületnek és az új igazgatónak meg kell kez-
deni az induló tanév közvetlen előkészítését. Mint mondták, mindentől
függetlenül az iskola ügyeinek nyugvópontra helyezését szeretnék
mind a gyerekek, mind a pedagógusok, a szülők és a kisváros lakossá-
ga érdekében. 

A testület (képünk) első változatban tárgyalt a Zöld Város
Pályázatról, mely a TOP keretében önerő befektetése nélkül teremt
lehetőséget a városi zöld területek megújítására, kulturált pihenést
szolgáló és vállalkozásösztönző központi tér kialakítására. A rész-
leteket a pályázatot elkészítő szakági tervezőket összefogó tervezői
csoport vezetője, Kovács Jenő mérnök mutatta be. A tervezet szerint
összesen 150 millió forint pályázati pénzből kialakulhat egy, az eddi-
ginél korszerűbb központi rendezvénytér, színpad, új térburkolatok,
parkolók, utcabútorok, vizes csobogó, a terület csapadékvíz kezelése
és más fejlesztések. A cél az is, hogy olyan funkciót is ellásson a
terület, mely a környező vállalkozók tevékenységét segíti, a helyi

termékek értékesítését lehetővé teszi.
Arról is döntöttek a képviselők, hogy pályázatot nyújtanak be egy

kisebb és egy nagyobb nyílt tornapálya kialakítására, a Pacsirta rétre,
illetve a művelődési ház víztorony közötti területre elhelyezve. A
pályázathoz csak a területet kell biztosítani, a központi költségvetés
által biztosított kivitelező fogja leszállítani, és a megfelelően
kialakított burkolatra a felnőtt torna eszközöket elhelyezni.

Lakatos Péter és Hetyei Tamás kérelmet nyújtott be a város
vezetésének, hogy támogassák egy, az általuk tervezett roncs-derbi
pálya megépítését, melyet ők a régi bánya és korábbi hulladéklerakó
területen képzelnének el. A dunántúli vagy országos versenyek ren-
dezése nagyban hozzájárulna a város hírnevének növeléséhez,
mondták. A képviselők Derdákné Rózsa Hajnalka indítványára úgy
döntöttek: a várható környezeti hatások miatt, kérjék ki írásban a
Hunyadi, Kinizsi, Béke, Jókai, Ady, Alkotmány és Szent Imre utcák
lakosságának nyilatkozatát a terv megvalósításához. A polgárok
véleményét is figyelembe véve döntenek az ügyről.  -gyz-

folytatás az 1. oldalról
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EMLÉKHELY VÉPI

Templomunkról
A Vépi Krónika korábbi számában már beszámoltunk arról, hogy
templomunk külső felújítási munkáihoz kapcsolódó előkészületi
munkálatok között, a templom mıemlék volta miatt művészettörténeti
dokumentáció elkészítése is szerepel. A tudományos dokumentációt Dr
Haris Andrea művészettörténész és Ivicsics Péter okleveles műemlék-
védelmi szakmérnök, okleveles építészmérnök készítette. Munkájuk
sok korábbi kutatásunkat megerősítette, de sok új, érdekes és értékes
dolgot is feltárt. Ezek közé tartozik a két mellékoltár építése, illetve az

oltárképek keletkezésének története
is. Az alábbiakban a mıvészet-
történészek munkáját alapul véve
állítottuk össze.

A vépi Római Katolikus templom
története, építése a XII-XII. Századra vezethető vissza. Természetesen
közben többször átépítették, átalakították. A z egyik nagyobb mértékı
átalakítás az 1800-as évek közepére esett, amikor templomunk –
többek között – megkapta a két oldal, illetve kereszthajóját. A régi
Számadás könyv alapján már az 1830-as évektől folyamatos
készülődés, az anyagi eszközök gyıjtése mutatkozik. 1848-tól elindult
az építés amely 1853-54-ig tartott. 

Ebben az időszakban készültek az új mellékoltárok az új kereszt
hajókba. A két kis oltár asztalos költsége 264 forint 10 krajcár, az ara-
nyozásért, oltárfestésért-márványozásért 467 forintot fizettek. 
(Érdekességként: az oltárok mögötti falrészt szoborfülkével alakították
ki). Az oltárokat díszítő képek festése is az 1850-es évek elejére
datálható. Mindkettő másolat. A Fájdalmas Anya jelenetét ábrázoló fest-
mény eredetije Bécsben található Lodovico Cardi di Cigoli alkotása, a
Jézus megkeresztelése témájú festmény eredetije pedig Firenzében,
Paolo Veronese munkája.   Mindkét oltár titulusánál figyelembe vették a
templomban korábban meglévő régi oltárokat, hisz a Keresztelő Szent
János oltár valamikor mellékoltárként már szerepelt, ugyanígy a
Fájdalmas Anya titulus sem először jelenik meg templomunkban. Régi
Visitatio Canonicák szerint a főoltárt díszítette a Mater Dolorosa, a
Fájdalmas Anya. A templom építészeti és belső díszítésének
elkészültekor a jelenlegi főoltár még nem készült el, ezért a felújítási
munkák végén Szency Ferenc megyés püspök 1854-ben ideiglenesen
felszentelte a templomot. A Fájdalmas Szız Anya oltára ekkor már
készen volt amint azt az oltárkövön elhelyezett pecsételt felirat bizonyít-
ja. A másik mellékoltárt István Vilmos püspök szentelte fel 1908-ban.
(Szintén az oltárkövön lévő pecsételt okirat alapján). Folytatjuk.

Dömötör Gábor

KRÓNIKA

10

Fesztivál támogatók
TÓTH ISTVÁN
TÖRÖK LÁSZLÓNÉ
TÖRÖK SÁNDOR ÉS CSALÁDJA
VARGÁNÉ HÁBETLER VIKTÓRIA 
VASI AGROCENTER KFT.
VÉPI FOLTVARRÓK
VÉPI NOSZTALGIA HOBBIJÁRMŰ
EGYESÜLET
VÉPI SPORTKÖR
VITAMIN KFT. LÁSZLÓ TIBOR
ZÁTONYI ZOLTÁN

Köszönjük a támogatást!

A kerékpárútért teker...

Adomány
A templom felújítására továbbra is
lehet adományokat elhelyezni a temp-
lomi kitett perselynél, illetve a hónap
első vasárnapi (aug. 7.) perselyezés
alkalmával. 

Lehetőség van továbbá a plébánia
számlájára történő befizetésre is.
Számla szám:  11747006-20203975.

Hálásan köszönjük az eddigi
adományokat – ezekről a következő
Krónikában számolunk be – valamint
a következő időszakokban történő
hozzájárulásokat is. 

A Jó Isten fizesse vissza száz-
szorosan. - DG
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ÖSSZEÍRÁSVÉPI

TISZTELT VÉPI LAKOSOK!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény alapján a települési önkormányza-
tok ebrendészeti feladataik elvégzése érdekében és a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira
való tekintettel - háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végeznek, mely alapján elektronikus
nyilvántartást kell vezetni az ebre és tulajdonosára vonatkozó adatokról.

Az eb tulajdonosa és tartója az eb-összeíráshoz köteles a Vépi Krónikában található ADATLAPON lévő
adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Aki ezen kötelezettségének nem tesz eleget,
állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.

Ha nincs kutya abban az esetben az adatlapra csak nevet, címet és dátumot kell írni, illetve azt alá kell
írni.
A kivágott adatlapokat a Vépi Közös Önkormányzati Hivatalba 2016. augusztus 31-ig kell
eljuttatni!

Azon ingatlanok esetében, ahol a tulajdonos vagy a használó nem nyilatkozott, helyszíni ellenőrzés során
gyűjti be a hivatal az adatokat.

Az ebtulajdonosok – az összeírást követően - kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat
bejelenteni!
Az adatlap letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.vep.hu) is.

Kérünk minden lakost, nyilatkozatával segítse elő az ebek összeírásához szükséges munkafolyamatok
elvégzését.
Köszönjük! Vép Közös Önkormányzati Hivatal

KRÓNIKA
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Foci: távozók és érkezők
Felkészülést az új bajnokságra július 5-én kezdtük el. Heti három edzés és edzőmérkőzések szerepelnek a
programban. A keret, jelentős változáson ment át. Vannak már távozóink és érkezőink egyaránt, de az átigazolási
időszak végéig még történhet változás a keretben.

Távozók: Illés Dániel (Ausztria), Szemes Balázs (Pecöl) , Szalai Márk (Vasszécseny), Ceglédy Richárd
(Lukácsháza) Nekik sok sikert kívánok új egyesületükben!

Érkezők: Bezdi Balázs (Ausztria), Nagy Imre (Ausztria), Markó Marcell (Ausztria)
A keret átlagéletkora jelentősen csökkent. A fiatalok egyre több lehetőséget fognak kapni, remélem élnek is

vele, úgy ahogy tette azt Varga Olivér az előző szezonban.
Sok időnk nincs, a rendelkezésünkre álló négy-öt hétben kell elvégeznünk azt a munkát, amely által sikeresen

tudunk majd szerepelni az előttünk álló bajnokságban. 
Nehéz szezonra számítok, de ha mindenki beáll a sorba, akkor nem lehet gond a bajnokság folyamán. Csak

alázatos, koncentrált, fegyelmezett játékkal tudunk majd eredményeket elérni. Bízom a fiúkban, azt üzenem
nekik, hogy Ők is bízzanak magukban!!
Az eddig lejátszott felkészülési mérkőzéseinken nem értünk el jó eredményeket, de ezeken a mérkőzéseken az
eredmény másodlagos, a lényeg, hogy tanuljunk a hibáinkból, és hogy megtaláljuk azt a játékot, amelyet majd a
csapat játszani fog tétmérkőzéseken.

Edzőmérkőzések eredményei: Welgersdorf – Vép 5:1 gól: Illés Ádám, Vép – Sárvár 0:6
Takács Csaba 

2016 julius_2016 julius  2016.07.25.  18:48  Page 12


