
Augusztus 20.- a siker
reményének ünnepe

Folytatni kell Szent István
művét, mert ez a siker
reményének ünnepe. 
Szent István napja a
kenyér, az öröm és a lelki
megújulás ünnepe. Ez a
két vezérgondolat alapoz-
ta meg – Németh Tamás
plébános, illetve Kovács
Péter polgármester  ünne-
pi szónoklata  – augusztus
20-án a Templomkertben
tartott tábori mise hangu-
latát, az új kenyér
megáldását és kóstolásá-
nak misztériumát.
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Búzagyűjtés 
a Magyarok Kenyeréhez

Vépen, a Pusztavámi-birtokon is gyűjtötték a búzát a
Magyarok Kenyeréhez augusztus 5-én. A Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara megyei rendezvényén dr.
Pusztavámi Márton kamarai elnök köszöntötte a
résztvevőket, köztük V. Németh Zsolt agrár-
gazdaságért és hungarikumokért felelős államtitkárt,
Császár István egyházmegyei kormányzót és Marton
Ferenc megyei közgyűlési alelnököt. A rendezvényen
részt vett Kovács Péter polgármester is. Műsort adott
a Rábagyarmati Kavalkád Néptáncegyüttes

– Tavaly országosan 440 tonna gabonát ajánlot-
tak fel a Magyarok Kenye-
re program során ahhoz,
hogy minden hazai és
határon átnyúló terület rá-
szorultjainak is jusson ke-
nyér. Várhatóan ugyan-
ennyi lesz az idén is,
mondta dr. Pusztavámi
Márton (képünkön). Az
augusztus 20-i ünnep
keretei közti támogatás a

nemzet egységét is jelenti. A kenyérgabonát szeptem-
ber 20-án, a Gyermekek
Világnapján osztják szét,
tette hozzá.

– V. Németh Zsolt
államtitkár (képünkön)
emlékeztetett rá: 2011 óta
augusztus 20-a a legna-
gyobb állami nemzeti ün-
nep, melyhez kapcsolódik
a kenyér ünnepe.
Előzményei kapcsolódnak
az Árpád-házi királyokhoz is.

KRÓNIKA

foly. a  2. oldalon

foly. a  2. oldalon

Egy kis India Vépen
Augusztus 28-án vasárnap délután nem csak az indiai
hőség, hanem Loyd atya
személyében India hangulata
is beköltözött a művelődési
házba.

A plébánia családi közös-
sége szervezésében megis-
merkedhettünk Loyd atyával,
aki jelenleg Vasváron lát el
missziós szolgálatot. Az indiai
fiatalember most már jól be-
szél magyarul, de mint el-
mondta, ez jelentette számára
a legnagyobb kihívást. Az első három hónap után majd-
nem feladta a nyelvtanulást, de aztán a vezetői unszo-
lására maradt még 3 hónapot, majd egy évet és most már
három éve él Magyarországon. 

Előadásában bemutatta röviden a hatalmas országot,
Indiát. Elsősorban az emberek szokásaira, életvitelükre,
étkezési hagyományokra tért ki. Megismerhettük a sok
vallású ország előnyeit is, ami az iskolás gyerekeket érin-
ti, mert ahogy Loyd atya elmondta, majd` minden hétre
jutott egy ünnepnap, amikor nem kellett iskolába menni.
Aztán kitért a családi eseményekre, a házasságkötés in-
diai hagyományaira, ahol a szülők választanak párt a
gyereküknek. Gyakran előfordul, hogy a házassági
szertartáson találkoznak először a fiatalok. Egy más, egy
teljesen új világ képe tárult fel a hallgatóság előtt, a több
mint másfél milliárd lakosú ország életéről. 

foly. a  9 oldalon
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Magyarok Kenyere
Szent Erzsébetről jegyzik fel, hogy a
kötényében átváltozott búzából kenye-
ret osztott a szegényeknek, betegek-
nek, majd tüzet rakatott. Az adomány-
tól és a melegtől pedig vidámak lettek
az emberek. Ez a mai akció is ezt
célozza meg, tömegeket tehetünk
vidámmá, boldog-
gá, mondta: De
szólt a gazdászok-
ról, a földművesek-
ről is, akik a kenyér
alapanyagát is elő-
állítják, s akik gon-
dolnak másokra, az
elesettekre. 

– Ebben az
egymásnak feszülő
világban különösen
szükség van békére,
önzetlenségre, talán
annyira, mint egy
falat kenyérre,
zárta beszédé.

Az alkalomból az idei termést megál-
dotta Császár István (képünkön) egy-
házmegyei kormányzó.             –gyz

VÉPIKRÓNIKA

folytatás az 1. oldalról

Augusztus 20.
Államalapító királyunk szobra
árnyékában Németh Tamás plébános
(képünk) szentbeszédében kitért a
magyar nyelvben és a közgondol-
kodásban honos kenyeres pajtás szim-
bólumának jelentésére. Arra, hogy
akivel megosztanánk kenyerünket, azt
szívünkbe fogadjuk, vele egy asztal-

hoz ülünk, vele lelki-
leg azonosulunk.
Ezáltal tiszteljük az
alkotót, a kenyér
alapjainak megte-
remtőjét, remény-
kedünk a jó aratás-
ban és tárolásban,
mert ez az alapja a
következő jó termés-
nek is. Ezért lehet
Szent István napja az

öröm és a lelki megújulás ünnepe, mondta. Ezt követően megáldotta az
új kenyeret (képünk), melyet mindenki megkóstolhatott egy-egy
pohárka ital kíséretében.

Kovács Péter polgármester (képünk) nagy ívű beszédében kitért rá:
az évezredek során rengeteg nép próbálta
megszilárdítani hatalmát a Kárpát-
medencében. Ez csak ideig-óráig sikerült. A
magyarok érkezését is számtalan oldalról
fenyegették. Mégis sikerült nemcsak
megtelepedni, de ezer évvel ezelőtt is az
volt a kérdés Szent István király előtt,
hogyan lehet egy modern államban
egyesíteni a szabadabb életmódhoz szokott
törzseket. – Augusztus 20-a talán az
egyetlen olyan nagy ünnepünk, mondta,
mely arról szól, hogy valami sikerült.
Vagyis az akkor évtizedekig tartó
építőmunka eredményeként – templomok, városok, vármegyék, ren-
dek és dinasztiák alapításával – létrejött és megerősödött
Magyarország. A szónok azonban figyelmeztetett is: a nagy király
művét nekünk nemcsak megőriznünk, hanem folytatnunk is kell azzal,
hogy családot, barátságokat, munkahelyeket, vagyis minden más
fontosat kell alapítanunk. Így építhetjük tovább a nagy művet, mely
által minden nehézség és balsors ellenére, egy sikeres vállalkozás tag-
jai maradhatunk, zárta beszédét a polgármester.  - gyz

AKTUÁLIS

folytatás az 1. oldalról folytatás az 1. oldalról
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Előkészítették 
a tanévet

Már augusztus eleje óta dolgoztak a
Hatos Ferenc Általános Iskola, és
AMI új vezetői azért, hogy
megfelelően előkészítsék az új
tanévet. 

Molnár Krisztina igazgató – aki
augusztus 19-én átvette kinevezését  –
és Bándoliné Pájer Éva igazgató
helyettes elmondták: a szükséges kar-
bantartásokat, kisebb felújításokat a
szakemberek elvégezték, a régi épület
lábazatát kijavították, a takarító sze-
mélyzet pedig egész augusztusban
dolgozott.

A tanári kar augusztus 22-én
megkezdte a tanévet, mindenki átte-
kintette leendő feladatait,
tantárgyainak és osztályainak
megfelelően. 

A tankönyvek időben megérkeztek,
s előkészítették azok átadását is. A
tanári kar öt új kollégával bővült. A
nyugdíjba vonult Gutmann Judit
tanárnő utóda Stifter Lívia lesz, aki
eddig vépiként a szombathelyi Neu-
mann iskolában dolgozott. Most volt
alkalom a hazajövetelére. A meghir-
detett testnevelés, magyar és ének
szakra pedig pályázat alapján vesznek
fel egy-egy új kollégát. 

Idén is két első osztályt tudnak indí-
tani 36 kisdiákkal. Mivel most négy
napközis csoport indul, ezért lehe-
tőséget kaptak egy új tanítói állásra, is
közölte az igazgatónő. Az iskola tanu-
lói létszáma hasonló lesz a tavalyihoz. 

A tanévnyitón természetesen külön
köszöntötték a kis elsősöket, s rész-
letesen ismertették a feladatokat,
bemutatták az új kollégákat a
szülőknek is. 

Egyúttal meglepetésként felavatták
az iskola udvarán felépített játszóteret
a játszóházzal, melynek 820 ezer
forintos költségét pályázati úton, a
Tudás Fája Alapítvány, a mecénás
Tancsics Sándor, illetve az önkor-
mányzat összefogásával teremtették

Búcsúzunk tőled Gyuri bácsi!
Nehéz szavakat találni akkor, amikor még pár hete élénk beszélgetést
tudtunk folytatni a városban történt, tervezett eseményekről, a régmúlt-
ról és a jövőről egyaránt. Nehéz szavakat találni egy olyan
meghatározó egyéniség távozása kapcsán, aki olyan széles körben
ismert, és aktív volt a település életében, hogy szinte bárhová nyúlunk,
mindenhol találkozunk aktív közreműködésével, kezdeményezéseivel,

azok eredményeivel.
Nehéz lenne teljes
képet adni az iskolában
a tanításban és a
t e h e t s é g e k
felkarolásában, a
kötelező órák felett
vállalt ifjúságszervező,
nevelő akcióiról, a
különböző szakkö-
rökről.

Aktív szervezője volt
a sportkörnek, a tűzoltó
egyesületnek, és még ki
tudja hány olyan
feladatot látott el lelki-
ismeretesen, határozot-
tan és eredményesen,
ami megalapozta azt is,

hogy Vép városi rangot tudott kapni.
Én, mint polgármester, (hajdani általános iskolai tanítványa) min-

denképpen arra kell leginkább fókuszálnom, hogy tőle vettem át az
alpolgármesteri megbízatásomat. Előtte már több éven át dolgoztunk
együtt a képviselő testületben. Máig említésre kerülnek egyes
„kötelező” határozat kapcsán, summás hozzászólásai, melyek arra
vonatkoztak, hogy gyakran olyan ügyekről kellett utólagos döntést
hozni, amelyek már visszafordíthatatlanul megtörténtek. Ilyenkor
szokta azt mondani, hogy akkor — Lapozzunk, ezen már úgy sem
lehet változtatni. 

Ez a józan gondolkodás, a dolgok egyértelmű és igazságos
megítélése jellemezte minden tettét, melyre büszkén és bátran nézett
vissza. Erre minden joga megvolt Gyuri bácsinak, mert bármelyik
tanítványával is kerültem kapcsolatba, mindenki csak a legnagyobb
tisztelettel, és szeretettel emlékezett azokra az évekre, amikor az isko-
lai padban ülve tapasztalta könyörtelen, makacs elhatározását, és tet-
teit, melyekkel a tananyag elsajátítását elvárta minden diákjától. Nem
volt mese, nem volt kivétel, ott mindenkinek tudni kellett a képességei
szerinti maximumot. 

Hiányozni fog sok-sok jó tanácsa, megfontolt gondolata, a
focimeccsek objektív ítélete, bátor bírálatai, jókedvű kacaja.

Nehéz elhinni, hogy a Gyémánt Diplomás tanár többé már nincs
köztünk, de talán ő ezt mondaná, hogy: 

Ilyen az élet! Tanár Úr! Emlékedet megőrizzük.
- péter-
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VÉPIKÖZÚT

Ha augusztus 15, akkor Tasnád
A Romániában munkaszüneti nap, augusztus 15-én tartotta városnapját
Tasnád a romániai Szatmár megye kisvárosa, Vép testvérvárosa.

Az idén is meghívást kaptunk a rendezvényekre és a kapcsolat
további lehetőségeinek megbeszélésére. Tekintettel arra, hogy 15-e
hétfőn volt, így ebben az esetben Romániában is egy hosszú hétvége
alakult ki, amit a városnap szervezésénél is figyelembe vettek. 

A szombati út során mi vittük vissza, az előző héten érkezett tasná-

di gyerekeket is, így szinte megtelt a nagy busz, hiszen a társastánco-
sainkat is kivittük, fellépni a városnapi színpadon.

A program kisebb műsorokkal, és a vendégek fogadásával
kezdődött, melyen rajtunk kívül még a szintén magyar Nagykálló és
egy lengyel küldöttség is részt vett.

Vasárnap, az összes küldöttel, meglátogattuk Kölcsey szülőházát,
ahol jelenleg pályázati pénzből egy látogatóközpont épül. Idén is ko-
szorút helyeztünk el a költő szob-
ránál. Délelőtt még bejártuk a
folyamatosan fejlődő romániai
SFL üzemet, ahol Sándor László
igazgató úr ismertette a tevé-
kenységüket és a terveiket. 

Délután a csoport (képünkön)
készült az esti fellépésre, mely
nagyon nagy sikerrel zajlott le.
(Ráadásként a szállodánk igaz-
gatója a szállóvendégek részére is
kért egy előadást hétfő estére). Hétfőn bejártuk a Károlyiak kastélyát
Nagykárolyban, majd koszorút helyeztünk el Ady Endre szülőházánál.

A sok utazás és program mellett sokat beszélgettünk a kapcsolatban
rejlő lehetőségekről, a civil szervezetek, a sportegyesületek adta
lehetőségekről. (Képünkön Kovács Péter mellett Grieb Csaba Ferenc
tasnádi polgármester). Nagy lépés volt az idei vépi tábor, melyet
szeretnénk a jövőben is kölcsönösen megismételni.

A tasnádi városvezetés üdvözletét hoztam haza minden vépi polgár-
nak, és ha a közelben járnak, megér egy kis kitérőt Tasnád és a
szomszédban levő történelmi emlékhelyek megtekintése. -KP-

4

Az óvoda hírei

2016. szeptember 6. 
Tanévnyitó szülői értekezlet
2016. szeptember 9.
Őszi Ovi-Galéria megnyitó
2016. szeptember 23. 
Szüret

Elgondolkodtató
korunkban:

A telefonjaink - Vezeték nélküliek

A tızhelyeink - Láng nélküliek

Az autóink - Kulcs nélküliek

Az ételeink - Zsír nélküliek

Az autókerekeink - Belső nélküliek

A ruháink - Ujj nélküliek

A fiataljaink - Munkanélküliek

A kisnyugdíjasok - Pénz nélküliek

A vezetőink - Erkölcs nélküliek

A tetteink - Cél nélküliek

A kapcsolataink - Értelem nélküliek

Az ifjú párjaink - Házasság nélküliek

A hozzáállásaink - Érzés nélküliek

Az elhatározásaink - Lélek nélküliek

A fogadkozásaink - Felelősség

nélküliek

Emberi kötődéseink - Bizalom Nélkü-

liek

Jövőszemléletünk - Remény nélküliek

Az életfelfogásaink - Hit nélküliek

A babáink - Apák-anyák nélküliek

Az érzéseink - Szív nélküliek

A neveléseink - Érték nélküliek

A gyerekeink - Modor nélküliek

A plébániáink - Pap nélküliek

A templomaink - Hívek nélküliek

A népeink - Isten nélküliek
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NYÁR AKKOR BALATONVÉPI

Tasnádi gyerekek: „édes a Balaton”
– A tengerhez tudnánk hasonlítani a Balatont, melyre oly nagyon vártunk.
A különbség talán csak az, hogy édes a vize és kellemesen meleg, bár

nehezebb benne úszni mint a sós tengerben, mondták azok a magyar ajkú
tasnádi gyerekek, akik Vép romániai testvérvárosából érkeztek hozzánk
táborozni egy hétre augusztus elején. Persze e ritka szerencse ( a tenger
megkóstolása) csak azon keveseké volt, akik már jártak az Adrián. De a
többiek nem, s főleg nem ismerték a megyeszékhely menti kisvárost,
annak kastélyát, általános- és középiskoláját, kollégiumát, a
mezőgazdasági múzeumot, az Erdődy- kastélyt, Szombathely
nevezetességeit vagy Kőszeg történelmi múltját. Mindezt megmutatták
nekik és Gózner Artúr kísérő tanárnak. (Jáger Enikő tanárnőnek korábban
haza kellett utaznia, mert egy másik csoportot vitt táborozni.)  A szpon-
zorációban természetesen részt vett Sándor László, az ottani SFL igazgató
is, aki korábban Vépen vezette az itteni vállalatot. 

A partiumi területről érkezett 15 általános iskolás részére tehát gazdag
programot állítottak össze a helyiek, melynek költségeit a Bethlen Gábor
Alapítvány pályázatán nyerte meg az önkormányzat, illetve a művelődési
ház. 

Érkezésük napján a gitáriskola zenével adott ízelítőt kenyérlángossal
fűszerezve, melyet a művelődési ház vezetője Iszakné Koszorús Judit és
munkatársai sütöttek a sportcentrum kemencéjében. Akkor ismerkedtek
meg a vépi gyerekekkel. (képünk) 

Páth Viki, Demeter Tibor és testvére Annamária, Buchmüller Teodóra,
Pászti Viktória Johanna és Maier Petra Andrea, Aiben Tamara szerint jó
volt látni néhány hegyet is az otthoni alföld után, meg napozni, kártyázni,
röplabdázni, beszélgetni, sőt a Derdák Marcellék lézerfegyvereivel csatát
vívni az itteni új barátokkal. De soha nem felejtik a kőszegi nagytemplo-
mot, melynek belsejében nincsenek szobrok, inkább csak freskók,
domborművek és gyönyörű ólomüveg-ablakok. Tanulságos volt az a
művelődésiház-béli csapatjáték is, melyben azt gyakorolták, miként kell
elfogadni és törődni a fogyatékosokkal. Azt sem gondolták volna, hogy
ruhafestő „tanfolyamon” vesznek rész, melynek eredményekét saját
készítésű szép sállal, asztaldísszel vagy fejkendővel mehetnek haza. De a
kézműves játékok közt Kiricsi Józsefné Vali néni művészi segítségével
beletanulhattak a csuhébaba készítésbe is. No meg az a mézes reggeli,
amit Varga Gyula bácsi prezentált nekik méhészetét is bemutatva. S ha
már a finomságoknál tartunk az ebédeknél a palacsinta, a túrós tészta és a
pörkölt vitte el a pálmát.

Ezek szerint nemcsak a Balaton volt édes…..                     gyz  

KRÓNIKA

Meghívó

A Dr. Zmertych Aurél Gondozási
Központ 2016. 09. 10-én tartja névadó
ünnepségét, ennek keretében
szeretnénk megemlékezni és kiállítást
rendezni. 

Kérjük a város lakóit, hogy akinek
bármilyen tárgy (recept, régi orvosi
papír a doktor úr aláírásával, fénykép
stb.) van a birtokában azt 2016. 09. 09-
ig jelezze a 354-345 telefonszámon,
vagy juttassa el a Gondozási
Központba, a Kolozsvári u. 3-ba. 

Együttmıködő segítségüket köszön-
jük.

Gondozási Központ dolgozói

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

5
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FELÚJÍTÁS KRÓNIK
VÉPI

Záró gondolatok 
a zárt ajtókhoz

Mint az már többek számára ismert, az
önkormányzat megnyerte a pert, mely-
ben büntetés megfizetése történt az
iskolai három ajtó bezárása kapcsán.
Mint az a különböző versenyek zsırije
is el szokta mondani, hogy nehéz volt a
döntés, a bíróságon is az hangzott el,
hogy nem volt egyszerı megoldani ezt a
minden szálában kusza történetet, ami
egy magáról elfeledkező szülő cse-
lekedetével indult, és idáig fajult.

Az ügynek vannak olyan vonulatai,
ami a jelenleg még érvényes összetett
helyzetre utal, ami az iskola mıköd-
tetése és fenntartása kérdésében köz-
pontilag sincs egyértelmıen a helyén és
vannak olyan vonulatai, amikor minden
jó szándék ellenére, rossz döntések
születnek.

Tanultunk az ügyből, és megoldottuk
az iskola őrzésének problémáját is, a
bejárati kerítés kapura beléptető rend-
szert szereltettünk, tehát a megtakarított
büntetés egy részét visszaforgattuk az
iskolára. 

Nekünk, mint a város önkormányza-
tának fontos, hogy a gyermekeit az
intézmény területén minden szempont-
ból biztonságban és jó kezekben tudják
a szülők. A zárt ajtók ügyének ezzel
számunkra vége, de a jövőben is szív-
ügyünknek tekintjük az intézmény
sorsát.  –pm- 

A Táncsics és Deák 
utcák felújítása

Augusztus első napjaiban már kész volt a Táncsics utca felújítása, a
Deákban pedig éppen a vízelvezetés és a kapubejárók betonozásával,
valamint az utca betonalapozásának pótlásával végeztek a GEOMÉ
szakemberei. Éppen ideje volt, ugyanis ez az utca volt a kisváros 

legelhanyagoltabbja mondták az ott lakók. – Meg a legforgalmasabb,
tette hozzá az egyik kapuban álló Horváth Gyuláné, aki szerint már
régen ráfért volna a felújítás erre a nagyon forgalmas szakaszra. Most
már csak azt várja, hogy a járdát is megújítják. Megnyugtattuk:
elkészül az is, miként azóta az utca új burkolata.

Mint ismeretes, a munkálatok pénzügyi alapját az teremtette meg,
hogy a kormány juttatott 112 millió forintot az önkormányzatnak
azért, mert régtől takarékosan, adósságok nélkül gazdálkodtak. Ebből
a pénzből lehetséges – és Tancsics Sándor nagylelkű húszmilliós
adományával kiegészítve – önerő nélkül elvégezni a már
nélkülözhetetlen feladatokat, tette hozzá Kovács Péter polgármester.
Utalt arra is, hogy a legutóbbi önkormányzati ülésen elhatározták:
bekerítik a sportcentrumot, mely így lesz teljesen önálló és védett. Ez

is megtörtént. Később majd felállítják a Haladás pályáról vásárolt
tribünöket, melyekkel igazi sportlétesítménnyé válik a nagypálya.
Aztán majd hozzá csatolják a mellette lévő erdőrészletet is, melyet
felvásárolt az önkormányzat, hogy amolyan pihenő ligetként szolgál-
jon a szabadidő sport szerelmeseinek is.                                      gyz

6

Halálozás: Szerdahelyi Károly
(1942) Kassai u. 12.  • Lakner
György (1935) Dózsa u. 19.  •
Nemes György (1968) Rákóczi u.
68.

Anyakönyvi hírek 
Házasság:Kovács  László Antal és
Csanádi Gabriella  •  Takács Tibor és
Horváth Renáta  •  Mike Péter és
Simon Anita  

Születés: Fritz Olivér és Németh
Kata leánya Nóra
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KIRÁNDULÁS

HELYETTESÍTÉS
Dr. Tüske Zsuzsanna háziorvos augusztus 29-től szeptember 30-ig szabadságon lesz.

Helyettesítését Dr. Morvay Adrienn háziorvos látja el.  •  Tel: 06/30/247-0927 •   Rendelés a következőképpen
alakul:    Hétfő: 8.00 – 10.00-ig   •   Szerdán: 8.00 – 10.00-ig   •  Pénteken: 13.00 – 15.00 óráig.

Magatehetetlen ittasak voltak
A 2016. júliusi hónapban a Vépi Körzeti Megbízottak mıködési területén két rongálót fogtak el. Ellenük szabálysértési körözés lett
kiadva, és rongálás bıncselekményét követték el. Három embert biztonsági intézkedésként a szombathelyi Markusovszky kórház-
ba szállítottak, ugyanis magatehetetlen, ittas, és önmagát, vagy mást veszélyeztető állapotban voltak. Vép KMB.
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VÉPIKRÓNIKA

Utazás Lengyelországba
Augusztus 23-án fél hatkor indult a 42 fős vépi csapat az idei nagy kirándulásra. Az úti cél Lengyelország volt. Szlovákián keresztül
vezetett az út, az ablakból láthattuk a felvidéki várakat és a távolbab feltűntek a Tátra csúcsai. Az első nagyobb megálló
Besztercebánya. Idegenvezetőnk a főteret mutatta be. A nevezetes épületek és a város története mellett kóstolót kaphattunk a szlovák
barna sört is. A Magas-Tátrában Egy másik világ tárult elénk. A fantasztikus magas hegycsúcsok látványa, a Csorba tó és környéke,
a Lomnici-csúcs „meghódítása” az egekbe emelte a csapatot. Kellemesen elfáradva érkeztünk Zakopanéba, de ez sem tántorított el
bennünk az éjszakai városnézéstől. 

Szerdán reggel shoping túrára indultunk a piacra, közben megcsodálhattuk a gorál építészet remekeit. A hegyvidéki népcsoport
csodákat művel a fával, amiből nincs hiány a környéken. Miután a frissen vásárolt bőrövekkel felkötöttük nadrágunkat, útnak indul-
tunk Nedec felé, ahol a történelmi Magyarország egyik legészakibb végvára volt. A Dunajec duzzasztó gátja itt kiszélesíti a folyót,
körben a Magas-Tátra csúcsai és a gótikus várkastély lenyűgöző volt. A folyón folytattuk utunkat. Tutajokra szálltunk, és másfél

órás kirándulást tettünk a Dunajec festői kanyonjában. A kb. fél méter mély víz sodrásain haladva láthattuk a Pieninyek kanyon fölé
emelkedő csúcsait, a hármas koronát, a szerelemesek szikláját. A vadvízi kaland után kisebb túrával jutottunk el a buszig. A
látványtól feltöltődve tértünk vissza Zakopanéba, ahol a helyi gasztronómia remekeivel halmoztak el bennünket. „Diétás” Gorál
vacsorát kaptunk (hurka, kolbász, sonka, káposzta, sütemény és természetesen sör) élő zenével fűszerezve.

Csütörtökön a csúcsok után a Wieliczkai sóbánya mélyébe ereszkedtünk alá. Ismét megtaláltuk a magyar kapcsolatot, hisz a
sóbányászatot Árpádházi Szent Kinga kezdeményezte a környéken. Sóból készült mesevilágot tárt elénk magyar származású
idegenvezetőnk, aki a bánya történetét, a legendákat és a magyar kapcsolatokat is bemutatta. Krakkóba indultunk tovább, ahol az
Árpádházi Szent Hedvig támogatásával alapított Jagelló egyetemet és a főteret tekintettük meg.

Pénteken elzarándokoltunk a Czestochowai Mária kegyhelyre, ennek a kegyképnek a hiteles másolata látható a vépi templom-
ban is. Hatalmas tömeg hallgatta az ünnepi misét, de sikerült a fekete Mária közelébe férkőznünk. Délután Krakkói sétával folytat-
tuk a programot, megnéztük a királyi várat, a nagytemplomot. A barbakán és a régi városfal megtekintése az esti órákra maradt, így
láthattuk Krakkót esti fényekben is tündökölni. Lengyel idegenvezetőnk így köszönt el tőlünk: "Lengyel-magyar két jó barát / Együtt
harcol s issza borát / Vitéz s bátor mindkettője / Áldás szálljon mindkettőre."

Szombat reggel indultunk hazafelé, útba ejtve Kalwaria Zebrzydovska búcsújáróhelyet. A Bernát rendi kolostor és templom
megtekintése után Árva vára felé vettük az irányt. II. János Pál szülővárosában, Wadowicében buszunk meghibásodott, igy egy
kellemes fenyő árnyékában, jó hangulatban töltöttük a következő kb. öt órát. Volt időnk átgondolni, megbeszélni eddigi utunkat.
Csodálatos élményben volt részünk, amit ezúton is köszönünk Polgármester Úrnak és Dr. Varga Zoltán idegenvezetőnknek!
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KRÓNIKA
VÉPIMOZAIK

A Vépi Művelődési Ház és Könyvtár
Hétfő: 13.00 – 17.00  Börzsönyiné Dr. Kiricsi 

Szilvia ügyvéd fogadóórája
18.00 - 19.00    Gyógytorna Ildivel 
19.00 - 20.00    ZUMBA Lucával 

Kedd: 16.30 – 19.30    Foltvarró szakkör (páros héten)
18.30 Református istentisztelet (a hónap első keddjén)
19.00 -  20.00    Aerobic 

Szerda: 8.00-12.00 Falugazdász fogadóórája
16.00-19.00       Sakk szakkör
16.30-18.00       Színjátszó próba
18.00 -19.00 Fitmix torna Hajnival

Csütörtök:14.00 -  16.00    Nyugdíjas klub
18.00 – 19.30    Hastánc Klub 

Péntek: 17.00       Hastánc kicsik Jáde Gyöngyöcskéi
16.30 - 18.00 Jóga Mecseki Ferivel 

(előzetes egyeztetés alapján)
18.00 - 19.00     Gyógytorna Ildivel 
19.00 – 20.00    Aerobic  

Egyéb programok:
Szeptember 5.   18,00 Honvédségi toborzó előadás
Szeptember 16. 16,00 Véradás
Szeptember 16-22. Európai Mobilitási Hét
Szeptember 19. KARITÁSZ szociális vásár
Szeptember 24. 20 éves a vépi Aerobic Klub
Október 3-8. Országos Könyvtári Napok

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

A Nefelejcs Nyugdíjas Klub programja:
Szeptember  1.  Szalonnasütés
Szeptember  8.  Névnap
Szeptember 15. Főzőverseny, Söpte
Szeptember 20. Kirándulás
Szeptember 22. Mobilitási hét - Közlekedésbizton-

ság
Szeptember 29. Idősek világnapja

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

Idősek Klubja programok:
10.-én 14.00 óra: Névadó ünnepség
12.-án 14.00 óra: Kreatív foglalkozás - fonalgrafika
15.- én 14.00 óra: Kabaré csütörtök
19.-én 14.00 óra: Horgolás – virágkaspó készítése

21.-én 14.00 óra: Séta a kastélyparkban
26.- án 14.00 óra: Játékos vetélkedő
28. –án 14.00 óra: Őszi díszek készítése
terményekből

A Gondozási központ dolgozói 70. születés-
napján köszöntötték Balogh Józsefné
Marikát. 
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EBOLTÁSRÓL   TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a Tisztelt Ebtulajdonosokat, hogy VÉP városban a
3 hónapnál idősebb kutyák veszettség elleni védőoltása a Vépi
Közös Önkormányzati Hivatal udvarában (Vép, Rákóczi u. 8.)
az alábbi időpontokban történik:

2016. szeptember 13-án (kedd)   15.00 – 18.00 óráig
2016. szeptember 14-én (szerda)     9.00 – 12.00 óráig
2016. szeptember 15-én (csütörtök) 15.00 – 18.00 óráig

Az eboltás díja – ebenként – 3000 Ft-ba kerül a féregtelenítéssel
együtt. 
Kérjük, hogy a kutyák eboltási könyvét hozzák magukkal!
Az eboltás elmulasztása szabálysértés és pénzbírsággal sújtható.

Vépi Közös önkormányzati Hivatal

Elektronikai Hulladékgyűjtés
Tisztelt Lakosság!

A SZOMHULL Nonprofit Kft. a helyi települési
önkormányzattal együttműködve évente egyszer külön térítési díj
nélkül elektronikai hulladékgyűjtést szervez. 

Mi számít elektronikai hulladéknak, mit lehet leadni az
önkormányzat által kijelölt e-gyűjtőpontok (Vépi Közös Önkor-
mányzati Hivatal udvarán)?

• háztartási kis- és nagyberendezések: kávéfőző, vízforraló,
mikrohullámú sütő, szendvicssütő, porszívó, konyhai kisgépek,
hűtőszekrény, mosógép, mosogatógép, villanytűzhely, villany-
bojler, ventilátor, lámpatest, asztali lámpa, 

•  szórakoztató elektronikai cikkek: tv, videomagnó, DVD leját-
szó, rádió, magnó, CD lejátszó, Hi-Fi torony, music-center,

•  számítógépek, telefonközpontok egyéb irodatechnikai beren-
dezések: asztali telefon, nyomtató, monitor, elektromos írógép,
iratmegsemmisítő, diktafon,

• elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok:
fúrógép, ütvefúró, sarokcsiszoló, körfűrész, rezgőcsiszoló,
hőlégfúvó, stb.

Az elektronikai hulladékot 

2016. szeptember 30-án (pénteken) 8 és 18 óra között és
október 1-jén (szombaton) 8 és 14 óra között
adhatják le a Vépi Közös Önkormányzati Hivatal udvarán.

Együttműködésüket köszönjük!

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal

2016aug_2016aug  2016.08.30.  16:35  Page 8



TÁBORVÉPIKRÓNIKA

Nagy János:
Választó

Vagy a bágyadt hervadó ősz
vagy a tavasz a friss erős

vagy az élet bolond zaja
vagy a csend őszinte otthona

vagy a tisztes férfi-munka
vagy a vállad robot húzza

vagy hűen hinni halálig
vagy csak kételkedni váltig

vagy cipelni kőtáblákat
vagy földre sújt gőg gyalázat

vagy reménység szivárványa
vagy a semmi semmit várva

vagy szeretni szerelemmel
vagy vágy nélkül vét az ember

állni helyben vak vágányon
vagy zöld utat nyit az álom

s elindulni jöhet bármi
a félúton nem megállni

megmaradni hű magyarnak
bár veszettül beléd marnak

vagy elkábít sok ígéret
s ölbe hullt baksis éget

vagy felnézni fel az égnek
eszmék vágyak elkísérnek

vagy hunyorogva le a földre
szemlesütve mindörökre!

Nyári napközis tábor a művházban
Augusztus 4-től két turnusban 65 gyerek töltötte szabadidejét a nyári

napközis táborban, a művelődési házban.  A 4- 14 évesek – akiknek
otthoni felügyeletét a szülők nem tudták megoldani – igazán jól
érezték magukat olyan gyermekszerető szakemberek mellett, mint
például Hende Dóri, Kiricsi Adél és Völgyi Eszter. Volt játék, sport és
játszótéri foglalkoztatás, valamint kézműves tevékenység. Ott jár-
tunkkor a fiúk és lányok például építészt játszottak. Képünkön fa
elemekből toronyházat raktak Maczó Márk(8), Antal Feri(7)

főépítészek segítségével. – Toronyház készül itt kérem, mondták azt is
hozzátéve, hogy szellősnek, átláthatónak és garázsosnak kell lennie.
Fritz Máté (6) szerint is ez a jó megoldás.

Mások tollasoztak vagy rajzoltak, festettek hajtogattak éppen. 
Aztán akik nagyon éhesek voltak, már a külön teremben vártak a

májgombóc levesre és a túrós tésztára. A nagymamák pedig megláto-
gatták a piciket egy kis sütivel, tette hozzá Iszakné Koszorús Judit
művelődésiház igazgató.                                              gyz

Szürkemarha -fesztivál: 
arany minősítés

Arany minősítést kapott a badacsonytördemici szürkemarha-fesz-
tiválon a vépi Sportpresszó Baráti Köre az általuk elkészített pikáns,
tárkonyos, tejfölös, mustáros gulyásért.

Bezdi József elmondta: a 13. alkalommal rendezett
fesztiválon 50 csapat vetett részt az ország minden
tájékáról. A főzéshez helyben kapták meg a 4-5 kiló
húst, melyből Szalai János főszakács vezérletével
készítették el a gulyást. A 15 főnyi vépi csapat tagjai
ezen kívül mint-egy 300 adag vasi dödöllével is

meglepték a vendégeket, akiknek kovászos uborkát is tálaltak a finom-
ság mellé. Gratulálunk.         Gyz

Egy kis India 
A kedvesen, mindig mosollyal a szája
sarkában beszélő Loyd atya, szívesen
válaszolt a hallgatók feltett kérdéseire,
mely elsősorban az indiai nép hagy-
ományaira, India csodálatos világára
és a személyes életútra, indíttatására
tértek ki.
Jó hangulatú, sok új információt adó
program sikeredett így a nyár utolsó
vasárnapján, délután megrendezett
teadélutánon. -KoPé-

folytatás az 1. oldalról

9
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EMLÉKHELY VÉPI

Templomunkról
Jelenlegi főoltárunkat – mint erről egy korábbi Krónikában már
olvashattak – 1862-ben szentelte fel Szency Ferenc szombathelyi
megyéspüspök. Történetét a legutóbbi művészettörténeti feltárás-
Dr.Haris Andrea – néhány új elemmel gazdagította  Fontos kutatási
forrás még a templom Számadási könyve ebből az időszakból.

Az 1840-es években az egyházközség templom bővítésre szánta el
magát. Az ehhez szükséges anyagi eszközök gyűjtése után 1849-ben
megkezdődött az építkezés, melyet 2 év alatt be is fejeztek.

Templomunk plébánosa ekkor
Tropp János, a kegyúr gróf Erdődy
Sándor, aki kastélyát szintén ezek-
ben az években alakíttatta át. Ekkor
főként épületszerkezeti átalakítás
történt, a templom belső kialakítása a következő évek munkája.
Utolsó elemként - már 1862-ben – került sor a főoltár felállítására. Ezt
már  Dr. Déghy István az új apát-plébános készíttette Bécsben 600
forintért. Onnét szállították először Sopronba majd onnan Vépre.
Sopronból jöttek az oltár-építők, aranyozók is. ( Számadási könyvben
fuvardíjak, szállás költségek) 

Az oltárképet mely Rafaello Transfigurációjának másolata   Gróf
Erdődy Sándor és sógora Gróf Hoyos Sándor segítségével Rómában
1855-ben készíttette  az egyházközség. Költségeit – közel 3000
forintot – a kegyúr előlegezte meg, s az egyházközség 1854 és 1862
között törlesztette.

Az 1996-os restaurálás során került elő a képet másoló művész
szignója, amely nehezen olvasható és akkor tévesen Lorenzo
Dodedi?Dodeski? néven jelöltek. Dr. Haris Andrea művészettörténész
mostani tudományos dokumentációjában beazonosította a művészt:
Vincenzo Podesti (1812-1895), aki testvérével a jóval ismertebb
Francesco Podestivel Rómában alkotott.

A főoltárt 1862-ben állították fel, s szentelte fel a megyéspüspök.
Restaurálása 1929-ben történt. Horváth István – aki a templomot is
kifestette – az oltárképet restaurálta, Szendrei Lajos szombathelyi
aranyozó a tabernákulumot alakította át. A költségeket ifj. Dankovics
József és özv. Gáspár Jánosné fedezte.

Az 1996-os belső restaurálás során az oltárképet restaurálta
Marosfalvi Antal, az aranyozást Herendy Károly végezte.
( A folytatásban a Visitatio Canonicá-kból válogatunk.)                                  

- Dömötör
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Adományozás
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak kik elsősorban anyagiakkal,
illetve bármely módon támogatják temp-
lomunk tervezett felújítását. Részt vállal-
nak költségeinkben , munkánkban  mel-
lyel Isten házának szebbé tételére, váro-
sunk meghatározó műemlékének új kön-
tösbe öltöztetésére határoztuk el magun-
kat. Felemelő érzés érezni a támogatást,
az összefogást, megtapasztalni, hogy a
szépért, művészettörténeti kultúránkért és
természetesen a hitünkért képesek va-
gyunk együtt tenni, áldozatot vállalni.

Közös feladatunk első szakasza, a
tervezés, a szakértői vizsgálatok, művé-
szettörténeti feltárások megtörténtek.
Ezek költsége:1,950,000 Ft, mely kifi-
zetésre került a tervezőknek, az előkészítő
munkákat lebonyolítónak. 

A költségek finanszírozásához a vépi
Önkormányzat nagylelkű, 950.000 Ft-os
támogatással járult hozzá. 

Az első vasárnapi persely adományok-
ból befolyt összeg a júniusi első gyűj-
téshez képest is, hónapról-hónapra jelen-
tősen növekednek és az eddig befolyt
összeg már eléri a 200.000 Ft-ot.  

Az egyéni adományok meghaladják
100.000 Ft-ot.
Történt befizetés a plébánia
folyószámlájára is: egy nagylelkű
adományozó 100.000 Ft-ot utalt a
felújításra.

Az adakozókat  kik ezt névvel tették
meg s hozzájárulnak a nyilvánossághoz –
Támogatóink emléklapján szeretnénk
megjeleníteni.
Az adományok a plébánia számlájára
„templom felújítás” címen befizetésre
kerültek.

A jó Isten fizessen meg minden jó
szándékú adományt.

Az adakozásra továbbra is van lehető-
ség. Hónap első vasárnapjain  a
szentmisén történő gyűjtéssel, (legköze-
lebb szeptember 4-én), a templomban
állandóan kihelyezett perselynél, illetve a
plébánia számlájára történő befizetéssel 
(számlaszám: 11747006-20203975), itt
kérjük a közlemény rovatba beírni
„Adomány templom felújításra”. 

Németh Tamás és Dömötör Gábor
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Hamisítatlan búcsúi hangulat  Vépen
Az ünnepről, a szórakozásról szólt minden augusztus első hétvégéjén: szombaton Urunk Színeváltozásának

ünnepét tartották a templomban, a
búcsúnapot pedig másnap. Vásározók
népesítették be a sportpálya melletti
zöldterületet: ahogy a korábbi évek-
ben, úgy most is jöttek céllövöldével,
körhintával, kisvasúttal, dodzsemmel,
ugrálóvárral és rengeteg gyermek-
szemnek és – szájnak ellenállhatatlan
játékkal, finomsággal. A helyi
gyerekeken kívül a városban táborozó
tasnádi iskolásoknak is élmény volt
ide kilátogatni. Akik kitartottak, este
élő zenére táncolhattak, és ha még
bírták szusszal és pénztárcával –
befizethettek egy utolsó körre a
dodzsemben. A árusok hétfőn már
szedték is a sátorfájukat.             tk

Egyházközségünk szeptemberi programjai
Szeptember 2-án lesz a hónap elsőpénteke. Engeszteljük Jézus Szentséges Szívét szentgyónásunkkal és szen-
táldozásunkkal!
Szeptember 4-én, vasárnap a 8 órakor kezdődő szentmise keretében 
lesz a Veni Sancte. A Szentlélek Úristent kérjük, segítse a tanuló gyermekeket a következő iskolai évben. 
Minden iskolás gyermeket hívok és várok erre a szentmisére!
Szeptember 8-án, csütörtökön Kisboldogasszony ünnepe, a Boldogságos Szűzanya születésnapja lesz.
Készítsünk, méltó ajándékot szívünkben mennyei Édesanyánknak!
Szeptember 13-án, kedden a Boldogságos Szűz Mária fatimai kérésének eleget téve engesztelő napot tartunk.
Igyekezzünk egész nap böjttel, imádsággal engesztelni Szűz Mária Szeplőtelen Szívét a bűnökért és
megbántásokért! Az esti szentmise előtt 3/4 6 órai kezdettel rózsafűzért imádkozunk, majd a szentmise
keretében ünnepélyes körmenettel hordozzuk körül Mária Szeplőtelen Szívének kegyszobrát.
A körmenetre gyertyát, vagy mécsest is hozzunk magunkkal!  
Minél többen halljuk meg Mária kérését és vegyünk részt ezeken az engesztelő ájtatosságokon! 
Szeptember 25-én, vasárnap lesz a Szentírás vasárnapja. Ugyancsak ezen a napon ünnepeljük meg a Rákóczi
Ferenc utcában található "Mária-ház" kápolna felszentelési évfordulóját és búcsúját. Délután 5 órára mindenkit
szeretettel várunk közös imádságra a "Mária-ház" elé.

Németh Tamás plébános 

Lukács Péter emléktorna
Méltó focitornát rendeztek a fiatalon elhunyt Lukács Péter emlékére július 30-án. Négy csapat – a Király SZE,
Vasszécseny, Vép és Fertőszentmiklós – részvételével.

A nemes küzdelemben a Király játékosai voltak a legeredményesebbek, vagyis ez a csapat lett győztes
Vasszécseny, Vép és Fertőszentmiklós előtt. 

A szervezők arról is gondoskodtak, hogy jó szokások szerint, a mérkőzések után megvendégeljék a csapatok
tagjait, azzal a finom babgulyással, melyet ezúttal is Károlyi József és Tóth Árpád készített mindenki
megelégedésére.                                       Gyz
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Bezdi Vince labdarúgó torna
Szeptember 24-én, szombaton 13 órától rendezik meg a hagyományos Bezdi Vince amatőr kispályás lab-
darúgó emléktornát a vépi sportcentrumban. A küzdelmekre kizárólag amatőr csapatok jelentkezhetnek,
közölték a szervezők.

Katonai toborzó
A Magyar Honvédség állományának feltöltésére katonai toborzó előadást tart 

szeptember 5-én 18 órakor
Ferge László őrnagy, a toborzóiroda Vas megyei vezetője a vépi művelődési házban. 

A szervezők várják az érdeklődőket.
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