
Felavatták a dr. Zmertych
Aurél Gondozási Központot

Ünnepélyes keretek közt avatták fel a dr. Zmertych Aurél
Gondozási Központot szeptember 10-én. Az intézmény-
ben Vép város és Bozzai község lakosai kapnak segít-
séget a gyermekjóléti szolgáltatás, a családvédelem, a
házi segítségnyújtás és az idősek nappali ellátása érdeké-
ben, mondta elöljáróban Kovács Viola intézményvezető.

A jelenlévőket – köztük Ágh Péter országgyűlési
képviselőt – nívós kulturális műsorral tisztelték meg a
szervezők. Dávid Lászlóné felolvasta dr. Tüske
Zsuzsanna háziorvos levelét, aki kezdő gyógyítóként dol-
gozhatott a névadóval, aki magas szintű munkát végzett,
s partnerként fogadta el a kezdő orvost. Rögtönzött kon-
certet adott Tóth-Vásárhelyi Ilona és a Retró-nagyik,
alkalmi verset mondott Kovács János és Szalainé Németh
Erzsébet, fellépett Dávid Luca táncdalénekes és a Hatos
Ferenc Általános Iskola, és Ami tánckara. Vastaps kísérte
a produkciókat.   
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Komplex mezőgazdasági
szakképzés a DASzK-ban

Az élethez igazították a mezőgazdasági szakképzést:
a fiatal gazdászok, illetve az idősebb mezőgazdasági
végzettség nélküliek is lehetőséget kapnak a
különböző pályázatokon való sikeres indulásra,
melynek feltétele, a megfelelő szakképzettség meg-
szerzése. Emiatt nappali szakgimnáziumi, szak-
középiskolai, illetve esti tagozatos technikus képzés
is indult ebben a tanévben a DASzK helyi
középiskolájában, ahova a tavalyinál 50-nel többen,
vagyis 406-an járnak.

Hollósi Éva igazgató elmondta: a szakközépiskolát
felváltó szakgimnáziumban
négy év helyett 5 évig tanul-
nak a fiatalok. Négy év után
érettségi vizsgát tesznek, s
egy szakmai bizonyítványt is
szereznek. Az agrárgépész
ágazaton tanulók agrárvál-
lalkozó képesítést kapnak az
érettségi bizonyítvánnyal
együtt, majd az ötödik évben
mezőgazdasági gépésztech-
nikusokká válnak. Mondani
sem kell, hogy az új rend-

szer óriási előnyt jelent annak gyakorlati haszna
mellett, mert megfelelő szakképzettség nélkül kevés
az esély a pénzügyi és egyéb támogatások el-
nyeréséhez.

Az új technológiák elsajátításához és használatához
segít hozzá az is, hogy újra indították a mezőgaz-
dasági gépjavító képzést, hogy a korábban mezőgaz-
dasági gépészként végzettek begyakorolják a diag-
nosztikai rendszerek használatát, megismerjék és
meg tudják javítani például az öntöző-, aprító-, arató-
vagy gyümölcsszedő berendezéseket. 

KRÓNIKA

foly. a  2. oldalon

foly. a  2. oldalon

Megkezdődik a naperőmű építése
Az ország negyedik legnagyobb naperőművét tervezik
felépíteni Vép külterületén, melynek munkálatai még az
év végén megkezdődnek, közölte lapunk kérdésére
Pusztai Péter projektmenedzser. A szakember elmondta: a
tervezett erőmű teljesítménye 3,6 megawattos lesz, mely
azt jelenti, hogy a kisváros elektromos energia ellátását
teljesen zöldenergiával tudná fedezni. Az építmény
egyébként 5,5 hektárt foglal majd el a megyeszékhely és
Vép közötti ipari parkban, tudtuk meg.

gyz

Ágh Péter, Kovács Péter, Derdákné Rózsa Hajnalka
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Komplex 
szakképzés

A tananyag komplex ismeretére szük-
sége van egy magánvállalkozásnak a
hatékony és minőségi munkavégzés-
hez, de a pénzügyi ismeretek megta-
nulása sem nélkülözhető. Utóbbi isme-
reteket minden szinten, még a falusi
vendéglátó és a gazdaképzésben is
tanítják.

Hasonló lehetőségük van a koráb-
ban érettségizett, de a szakmában
gyakorlatilag végzettség nélkül
dolgozó, tapasztalt idősebbeknek is, ha
mező-gazdasági gépésztechnikusi
vagy mezőgazdasági technikusi
oklevelet kívánnak szerezni. Ehhez esti
tagozaton egy év alatt, heti három alka-
lommal kell iskolapadba ülniük. A
kurzusra 48-an jelentkeztek a környező
megyékből. Ennek a végzettségnek a
megszerzése életkortól függetlenül
diákkedvezményekkel jár és szintén
ingyenes. 

Újdonság az is, hogy a korábbi
rendészeti szakközépiskolai osztály is
szakgimnáziumi lett. A tanulók rendé-
szeti képzést kapnak közszolgálati
ügyintéző végzettséggel, így például
ügyviteli alkalmazottak lehetnek köz-
intézményekben, kormányablakoknál.

Az átalakult mezőgazdasági szak-
képzés bevezetése természetesen azt
jelenti, hogy a tananyagban jelentősen
növekedtek a szakmai, műszaki,
mezőgazdasági és közgazdasági isme-
retek, egyúttal lényegesen csökkentek
a közismereti tárgyak óraszámai.
Vépen azonban sikerült úgy áttérni az
új rendszerre, hogy nem kényszerültek
megválni egyetlen tanártól, szak-
embertől sem, tette hozzá Hollósi Éva.

- gyz

VÉPIKRÓNIKA

folytatás az 1. oldalról

Felavatták
Kovács Péter polgármester visszaemlékezett rá, hogy az épületben
évtizedekkel ezelőtt mıködött az orvosi és fogorvosi rendelő, s még lábbal
hajtották a fogfúrógépet. Szerették a helyiek dr. Zmertych Aurélt, aki belgyó-
gyászként, fogorvosként és szülészorvosként is a nap 24 órájában
rendelkezésünkre állt. Mindenkiről gondoskodott. Sőt, neki és leendő
feleségének is adott tanácsokat házasságkötésük előtt. Emléke tiszteletre
méltó minden helyi előtt. Hozzátette: mikor a várossá válás után az
önkormányzatnak kötelező feladatává vált, hogy létesítsenek egy idősek
ellátását szolgáló intézményt, akkor döntöttek a megüresedett, korábbi orvosi
rendelő és lakás átalakítására erre a célra. Jó döntés volt. Eleinte ugyan volt
némi idegenkedés a nappali ellátással kapcsolatban, de az a humánus és barát-
ságos légkör okán egyre elfogadottá vált és beépült a város intézményeinek
sorába. Időközben azonban kiderült, hogy a Pátria Kft nem tudja tovább

vállalni az idősek házigondozását, ezért úgy döntöttek, hogy a gyermekjóléti
szolgáltatással és gondozással, és az idősek nappali ellátásával együtt hozzák
létre az új gondozási központot. Jó közösség alakult ki, melynek nevet kellene
adni, tette hozzá. Nevet viszont annak szoktunk adni, akit szeretünk, aki a
szívünkhöz közel áll. Így döntöttek a korábbi körzeti orvos dr. Zmertych
Aurél emlékét megörökítve, mely kötelez a humánus és minél magasabb
színvonalú szolgáltatás elvégzésére, mondta.

Ágh Péter, a térség parlamenti képviselője a helyi öntudat erősítésének
szükségességéről szólt. Arról, hogy az önkormányzat és a település polgárai
a várossá válással, az intézmények jó mıködtetésével, a megélt élményekkel
bizonyították, hogy jól szolgálják a települést. Ennek alapja az is, hogy
büszkék lehetnek az itt élt emberi nagyságokra, például az említett orvosra.
Ezáltal is növekszik a városi öntudat, melyhez néha állami segítségre is szük-
ség van.  Bejelentette: a Belügyminisztérium idén 18 millió forintos
támogatást ad a Városháza belső felújítására és az akadálymentes bejárat
meg-építésére. De korábban 112 milliót ítéltek meg az adósságnélküli gazdál-
kodásért, melynek segítségével el lehetett kezdeni az utcák felújítását. Erre a
támogatásra a továbbiakban is számíthatnak, tette hozzá. Szerinte ezek a
kormányzati döntések is erősítik a városlakók öntudatát, és erősítik a
közösséget, melyet időnként meg is kell védeni. Felhívta a figyelmet rá, hogy
az október 2-i népszavazáson dönteni kell arról, hogy nemmel szavazzanak a
migráns áradat betelepítése ellen, vagyis helyi erőforrásokat meg kell őrizni
azzal is, hogy Vép és az ország olyan maradjon, amilyen ma, mondta.   

Ezt követően  lelepleztek a névadó emléktábláját.     gyz

AKTUÁLIS

folytatás az 1. oldalról folytatás az 1. oldalról

2

2016szept_2016szept  2016.09.27.  18:42  Page 2



KÖSZÖNTÉSKRÓNIKA
VÉPI

3

Légy Vépi!
Több esetben is tapasztaljuk a hivata-
los dokumentumok áttekintése során,
hogy sokan vannak olyanok, akik már
több éve, évtizede Vépen laknak, de
mégsem jelentkeztek még be a város-
ba, állandó lakcímük nincs Vépen.

Sokan gondolják azt, hogy ez meg
miért probléma? Nos azért, mert a
város a normatív támogatások egy jó
részét a statisztikai létszám alapján
kapja, ami viszont az állandóra beje-
lentkezett lakosságszám. Ha sokan
választják azt, hogy igazából Vépen
laknak, de nem Vépen vannak beje-
lentkezve, akkor lényeges támogatási
összegektől esik el önkormányzatunk,
amit különböző fejlesztésekre, karban-
tartásokra, szociális célokra fel-
használhatnánk. 

Kérjük ezért azokat a vépieket, akik
úgy gondolják, hogy ez a bejelentkezés
nem fontos, semmit sem jelent, hogy
vizsgálják felül véleményüket, és
legyenek hivatalosan is vépiek.
VÉP VELED!

-önkormányzat-

Szépkorúak hete
Az év 36. hetében négy vépi polgár is születésnapot tarthatott, és mind-
annyian olyat, mely 9-cel kezdődik. A hagyomány szerint mindenkit
meglátogattam, és kicsit elbeszélgettünk az élet nagy kérdéseiről.

A látogatás a Kinizsi utcában kezdődött, Józsa Lászlóné, Margit néni
93. születésnapja alkalmából. A Budapestről Vépre költözött ápolónő
nosztalgiával emlékezik vissza a pesti, kórházi eseménydús időszakra.
Elmondta, hogy sajnos a látása
már nem tökéletes, ezért már
korábban kedvenc időtöltése, az
olvasás sem maradt meg számára.
Még azon a napon töltötte be 95.

születésnapját Pados Józsefné,
Mari néni a Vasút utcában. Mari
néni a sok kórházi kezelés, meg-
próbáltatás ellenére szinte felpat-
tant a foteljából, érkezésünkre.
Nagy bánata, hogy a lábai már
nem teszik lehetővé, hogy napon-
ta elsétáljon a templomba. Hálával beszélt azokról, akik segítik min-

dennapi életében.
Két napra rá 91. születésnapja

alkalmából kerestük fel Balikó
Sándorné, Panni nénit, aki már
nagyon várt bennünket.
Elmondta, hogy sokat köszönhet,
azoknak az ismerősöknek és bará-
toknak, akik segítenek neki a
bevásárlásban és a ház körüli
munkákban. A kertet is igyekszik
még rendben tartani, ahogy mond-
ta egyik kezében a bot, másikban

a kapa. Büszke rá, hogy szellemileg teljesen rendben van, mindenre
tisztán vissza tud emlékezni, ami
a múltban történt.

Másnap lépett be a 90-esek
táborába Nemes Sándorné, Vilma
néni a Rákóczi utcából. Pár hete
vesztette el egyik fiát, és még friss
a fájdalom. Elmondta azonban,
hogy lánya rendkívül jól gondos-
kodik róla és úgy tervezi, hogy a
háborús megpróbáltatásokért
várható kárpótlásból kis házat
vásárol szülőfalujában, Horvátzsi-
dányban és odaköltözik.

Mindig jó betérni ezekhez az idős emberekhez, mert azt tapasz-
talom, hogy sokkal békésebben, sokkal nagyobb nyugalommal és
felesleges indulatok nélkül viszonyulnak a világ dolgaihoz. A múltról
is mindig kapok egy-egy új információt, egy régen feledésbe merült
történetet. Mindnyájuknak további békés, nyugodt éveket kívánunk, a
város valamennyi polgára nevében. -polgármester-

Tisztelt
Ingatlantulajdonosok!

Az elkövetkező hetek folyamán Vép
város szennyvízcsatorna-hálózatán
karbantartó csatornatisztítást végzünk
az alábbi utcákban:
Kinizsi u., Ady u., Alkotmány u., Petőfi
u., Kossuth u., Széchenyi u., Táncsics u.,
Batthyány u., Berzsenyi u., Toldi M. u.,
Arany J. u., Rákóczi F. u.

A művelet során a nyomáskiegyen-
lítődés az ingatlanok szennyvíz-
csatornáinak tetőszellőzőin keresztül
tud végbemenni. Amennyiben ez nincs
kiépítve, a bűzzárak kilökődésének
elkerülése érdekében kérjük, távolítsák
el ideiglenesen az ingatlanon belüli
szennyvíz tisztítónyílások fedelét.
Köszönjük közreműködésüket!

Szombathelyi Szennyvíz-szolgáltatási
Üzemmérnöksége
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Az önkormányzat gazdálkodásáról
A város önkormányzatának első félévi gazdálkodásában, a feladatok
ellátásában nem volt fennakadás, a szükséges pénzügyi eszközök ren-
delkezésre álltak, állapították meg a vépi és bozzai képviselők együttes
ülésén a szeptember 21-i közgyűlésen. 

A tanácskozáson többek közt aktualizálták, vagyis módosították a
költségvetési rendeletet a tényadatok változása, vagyis az előre nem
tervezett bevételek és kiadások miatt. Munkájukról beszámoltak az
intézmények vezetői, megtárgyalták az adóztatás helyzetét,
felülvizsgálták a köztemetői díjakat, és elfogadták a város szociális
szolgáltatásszervezési koncepcióját. 

Elhangzott: az első félévben 315 millió 521 ezer forint volt a bevé-
tel, a kiadás pedig 266 millió 670 ezer forint. A bevételek legnagyobb
arányban a központi támogatásokból adódtak 35 százalékban. Ez 111
millió 799 ezer forintot jelentett. A működési bevételek legnagyobb
hányadát pedig az adóbevételek jelentették. A kiadások között a leg-
nagyobb volument a személyi juttatások és járulékaik adják, melyek
összege 94 millió 765 ezer forint. A dologi kiadások 42 százalékban
teljesültek, mely 51 millió 471 ezer forintot jelent. A végleges pénzü-
gyi átadás, egyéb támogatás jogcím, különféle szervezetek,
alapítványok, egyesületek támogatás, valamint a társadalom-és szo-
ciálpolitikai juttatásokat foglalja magában. Teljesítésük 39 százalékos,
mely önkormányzati szinten 12 millió 220 ezer forintot jelent.  A
felhalmozási jellegű kiadások 29 százalékos arányúak, 75 millió 319
ezer forintot tesznek ki. A Deák és Táncsics utca felújítása folyamat-

ban van (képünkön az aszfaltozás), megtörtént az erdővásárlás, továb-
bá a sportcsarnok területének előkészítése. -gy

4

A sebesség
bűvöletében

Jól halad az utak burkolati felújítása a
városban. Terveink szerint 2017-ben a
még fennmaradt utcák új burko-
latzárása is elkészül, mellyel teljesen
megújul a város úthálózata.

Ez egyrészt jó hír, másrészt újabb
csábítást jelent az autósoknak,
motorosoknak, kerékpárosoknak, gör-
deszkásoknak és görkorcsolyásoknak. 

Egyre gyakoribbak a lakosság
részéről az olyan telefonok, amelyek
az utakon száguldozó járművekről és
emberekről szólnak. A mai, korszerű
járműpark teljesítménye olyan, hogy
az arra hajlamos vezetőknek, kihívást
jelent a kiváló minőségű utakon a
padlógáz melletti száguldozás. Sajnos
sokan élnek ezzel a kihívással és nem
törődve a motor fokozott zajával, nap-
pal és éjjel. Ne töltsön senkit büsz-
keséggel el, hogy milyen rettegett
sofőr lett belőle, kérjük, ne ilyen
módon büszkélkedjünk vezetési ruti-
nunkkal, járművünkkel és teljesít-
ményével.

Sokszor látni felelőtlenül kerék-
pározókat, gördeszkával és görkor-
csolyával száguldozókat. Ez is egy
baleseti forrás. 

Vigyázzunk a lakókörnyezetünkben
bármikor felbukkanó gyalogosokra,
játszadozó gyerekekre. Ne tegyük ki
magunkat és egymást ilyen veszély-
nek.

Hangsúlyozom, hogy ezeket a
sorokat nem felhívásnak szánjuk az új
utak kipróbálására! 

Minden utcába nem lehet forgalom-
lassító eszközöket bevetni. Sokkal
jobban örülnénk, hogyha a megfontolt
városi közlekedésre a fejükben állná-
nak át, a biztosan magukra ismerő
emberek.

-KoPé- 

Kék fény hírek
Augusztusban a Vépi Körzeti Megbízottak mıködési területén egy embert
fogtak el, mivel ellene körözés lett kiadva lopás bıncselekmény miatt. Egy
másik ellen büntető feljelentés készült szintén lopás okán. Egy harmadik
pedig 30.000 Ft. helyszíni bírságot kapott ugyanis megszegte a teherszál-
lítás szabályait.

Vép KMB.
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MOBILITÁSI HÉTVÉPI

Új tanárok a Hatosban
„Véget ért a nyár, a strand is üres már... nézd, az iskola vár, integet
már” – az FLM együttes slágere szólt a hangszórókból – megidézve a

gondtalan nyarat, előkészítve a tanévet. Így hívogatták a Hatos iskola
kosárpályájára az elsősöket és szüleiket augusztus utolsó napján. Jöttek
a terepet már jól ismerő alsósok és felsősök is, tanítók, tanárok és
meghívottként a város elöljárói, képviselő-testülete, intézményvezetői.
Az iskolába járó, felsőbb éves testvérek, a legidősebb diákok vagy
tanító nénik kísérték le a pályához vezető lépcsőkön a legkisebbeket,
akik a kezdeti elfogódottságuk után hamar feloldódtak. Az ovisok is
készültek bemutatkozó műsorral, és hamisítatlan tanévnyitói hangula-
tot teremtettek a szavalt versek is.

Molnár Krisztina – aki augusztusban ötéves igazgatói kinevezést
kapott az intézményfenntartó Kliktől – nyitotta meg ünnepélyesen az új
tanévet.  – A jó iskola a szabadság iskolája – mondta, majd folytatta: A
jó iskola az, amelyben jól érzi magát a diák, a pedagógus és a szülő is.
Utalt arra, hogy az iskola nem hagyja magára a szülőt, átvállalja a gyer-
mek oktatását, segít a nevelésében, és arra is, hogy olyan jövőt
szeretne, amelyben az intézményt mindenki a sajátjának tekinti. Az
elsős kisdiákokkal egyenként is kezet fogott; őket a város és Bozzai
polgármestere is köszöntötte,  jelképes ajándékkal is kedveskedve.

Bándoliné Pájer Éva igazgatóhelyettes a statisztikai adatokat sorol-
ta és bemutatta az új kollégákat.  Tizennégy osztályban 229 tanuló, 36
elsős kisdiák kezdi Vépen az évet. Az 1. a és 1. b osztályfőnökei
Tancsics Gáborné, illetve Pusztai Krisztina. Új pedagógusokat is
köszöntöttek: Pusztai Fanni magyar nyelv és irodalom tárgyat tanít,
Bodáné Szabó Andrea éneket másodiktól nyolcadikig, Kovácsné
Csákvári Beatrix testnevelést, és a napközisek is találkozhatnak vele.
Boldizsár Katalin az 1. b napközise, Stifter Lívia tanítónő pedig a 4. a
osztályfőnöke lett. Az igazgatóhelyettes jó hírként közölte, hogy négy
napközis csoportot is ki tudtak alakítani; a tanévnyitó idején a
művészeti iskola még várta a beiratkozókat. 

Seregély Krisztina személyében új zongoratanárt is köszöntöttek. A
Miért várjátok az iskolát? címmel indított rajzversenyen Nagy Lilien
elsős tanuló nyert, neki is gratuláltak, majd a Szózat meghallgatása
után végérvényesen, visszavonhatatlanul kezdetét vette a 2016/17-es
tanév.                                                                                      -tk

KRÓNIKA

Tegyünk együtt a
biztonságért

Megismertették a diákokat a rendőrség, a
katasztrófavédelem, valamint a mentők
szerepével és munkájával az Európai
Mobilitási Hét keretében szeptember
második felében Vépen, illetve a hatósá-
gok telephelyén. Ezen kívül biztonságos
kerékpáros közlekedési és ügyességi

versenyt szerveztek az iskolában.
(képünkön)
Unger Zsuzsanna gyógypedagógiai
asszisztens, a rendezvény főszervezője
elmondta: arra is törekedtek, hogy a Hatos
Ferenc iskola diákjait felvilágosítsák a
szombathelyi rendőrkapitányság szakem-
berei az internet és a drogok veszélyeire.

A rendőrtisztek előadásából kiderült: a
terror a neten, például a facebook oldalon is
fenyeget. Vagyis például az iskolai
megfélemlítések új szintre léptek: a cyber-
bulling, azaz a kiber-megfélemlítés a
világháló legnagyobb előnyét, a folya-
matos elérhetőséget fordítja a kipécézett
áldozatok ellen. A csúfolódások és fenye-
getőzések a nap bármely percében utolér-
hetik áldozatukat. A rendőrök konkrét
példákat is mutattak. Egy 13 éves angol
lány felakasztotta magát aztán, hogy róla
intimfotók szivárogtak ki. Azokat koráb-
ban barátjának küldte, azonban a képeket a
fiú megoszotta a neten, így hat iskola diák-
jai csámcsogtak a fotókon. Ráadásul az
ismeretlen zaklatók egy MySpace oldalt is
létrehoztak, melyen folytatták a lány terro-
rizálását. Az általános iskolás szégyenében
felakasztotta magát. S ez csak egy tragédia
a sok közül.  

Tehát előre gondoskodj a saját
biztonságodról, mielőtt bármit, bárhol köz-
zéteszel! gyz
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TOBORZÁS KRÓNIK
VÉPI

Hirdessen a vépi
honlapon is!

Egyre sırıbben keresnek meg bennün-
ket mailben, vagy telefonon, hogy
tudunk-e Vépen eladó ingatlanokról.
Ilyenkor mi csak azt a választ tudjuk
adni, hogy sajnos az önkormányzatnak
erről nincs információja, mert ilyen
bejelentési kötelezettség nincs.
A www.vep.hu honlapon, van egy
lehetőség a hirdetések megjelenítésére,
amit térítésmentesen felajánlunk az
eladni szándékozók részére.
Szolgáltatásunkkal szeretnénk segíteni
a vépieknek, de szeretnénk segíteni
azoknak a vevőknek is, akik először a
vépi oldalt keresik fel vételi
szándékukkal.
Várjuk ajánlataikat az onkormany-
zat@netkabel.net címre, vagy szemé-
lyesen a városházán, ügyfélfogadási
időben. - vep.hu -

Honvédség: szolgálat és
munkalehetőség

- Önkéntes alapon, fizetésért is lehet védeni a hazát annak szeretetével
együtt. Tehát a mai bizonytalan munkaerő piaci viszonyok közt
kiszámítható, biztos jövő, megalapozott életpálya várhat azokra a fiatalokra,
akik változatos, kalandos életre is vágynak. Ez hangzott el a Magyar
Honvédség Vas megyei toborzó irodájának elsőként Vépen tartott prezentá-
cióján.
Hol vagyunk már a sorozott, kötelező katonai szolgálattól, annak pozitív és

negatív tapasztalataitól. Egy azonban biztos: a hazát, a határokat védeni kell.
Ha másként nem, akkor szerződéses katonaként, mondta előadásában Ferge

László őrnagy a megyei toborzó iroda vezetője, illetve munkatársa Kovács
Tibor zászlós (képünkön) szeptember 5-én a művelődési házban, ahol
mindössze öt érdeklődő jelent meg. Egyikük azonban komolyan érdeklődött
a lehetőségek iránt.

Az önkéntes vagy szerződéses katonai szolgálatnak évezredes hagyo-
mánya van a világban. Ez váltotta fel a 2004-ben megszűnt sorozott
állományt hazánkban is. Ezzel úgymond új profi védelmi szakma
teremtődött nálunk is az alaptörvény rendeleteinek megfelelően. 

Lehet oldani a hadseregtől való félelmet a 18 évet betöltött fiatalok közt
azzal is, hogy ki-ki szakmájában is megtalálhatja a munka örömét, hiszen a
honvédségnél nemcsak lövészekre, felderítőkre, aknamentesítőkre, hanem
gépkocsivezetőkre, szakácsokra, térképészekre, orvosokra, ápolókra vagy
villanyszerelőkre és raktárosokra is szükség van, hangzott el. S óriási az
előrelépési lehetőség a ranglétrán éppúgy, mint a fizetésben. Csak meg kell
tenni az első lépést: vagyis 18 éven felüliként, magyar állampolgárként, akár
általános iskola végzettséggel, büntetlen előélettel, megfelelő egészségügyi
(pszichikai, fizikai alkalmassággal ) jelentkezni lehet a szolgálatra például
Szombathelyen a Deák Ferenc utca 76-os toborzó irodában.

De nézzük a kezdő fizetést: a legalacsonyabb kezdő bér 110 ezer nettó
forint, melyhez pótlékok és például 200 ezer forintnyi kafetériához hasonló
kiegészítés jár. Van utazási költségtérítés, ingyenes szállás, szociális, étkezési
és egészségügyi ellátás, a család segítése, kedvezményes üdülési lehetőség.
S akkor még nem beszéltünk a rendfokozati előrelépésről, egyéb pótlékról és
például a külföldi szolgálat kiemelkedő bérezéséről. 

A szervezők szerint érdemes tehát elgondolkodni azon, hogy a privát szféra
ma még természetesnek tartott bizonytalanságai a honvédségnél nem
léteznek. Arról nem is beszélve, ha valaki csak mondjuk autószerelőként öt
évre köt szerződést a sereggel, akkor utána a megszerzett szakmai tapaszta-
latokkal biztos vállalkozást nyithat otthonában.                           –gyz
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Halálozás: Szép Imréné  sz. név:
Németh Ilona (1929)   Vasút u. 9.
•  Szalai Zoltán (1949)   Rákóczi u.
87.

Anyakönyvi hírek 
Házasság:Takács Gyula Márk és
Sárközi Renáta
Születés: Pék György és Segyevy
Nóra fia: Bence

Véradás
Szeptember 16-án, pénteken a
mıvelődési házban véradást tartottunk.
Sajnos csak 16 fő tudott megjelenni, de
ami nagy öröm, hogy megint volt  két
első véradónk! A polgármesteri hivatal
dolgozói közül négyen is adtak vért, de
az időpont nem volt megfelelő, mert
többen a korábbi időpontra szervezett
Galambos Transznál adták vérüket.
Köszönet minden új és a már meglévő
véradónknak a segítségükért!                                                  

-Vali
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KIRÁNDULÁS

Meghívó
Vép Város Önkormányzata és Tancsics (Réti) Sándor

tisztelettel meghív minden vépi lakost
a 2016. október 8-án 11:00 órakor tartandó útavató ünnepélyre, 

melynek során hivatalosan átadjuk a hitel nélkül gazdálkodó önkormányzatoknak nyújtott támogatás és
Tancsics (Réti) Sándor adományából felújított Táncsics és Deák utcákat.

Program:
10.45-től Gyülekezés a Deák utca Alkotmány utca felöli végén.

11.00 órakor Szombathely Várós Fúvószenekarának kíséretében végigvonulunk a Deák utcán, majd a
Táncsics utca torkolatánál átvágjuk a felavatás szalagját Ágh Péter országgyűlési képviselőnk

közreműködésével.
Az útavatás alkalmából megtisztel bennünk látogatásával Tancsics Sándor, kisvárosunk mecénása, akit

ünnepélyesen városunk díszpolgárává avatunk.

A továbbiakban kis műsorral, színes programokkal (aszfaltrajzverseny, műanyag motoros verseny,
kerékpáros bemutató, cigányzene) és egy kis vendéglátással kívánunk kedveskedni minden vépi lakosnak az

utcák lakói és az önkormányzat jóvoltából.

Várunk mindenkit, ünnepeljük meg együtt ezt a rég várt eseményt!
Részletesebb program: www.vep.hu oldalon
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VÉPIKRÓNIKA

Menetrend szerint
Kétévente szervez zarándokutat egyházközségünk Máriacellbe.

Idén is megtelt két busz az öt település hívő polgáraival. A több mint 120 utas között sokan voltak, akik már
nem először tettek eleget hitük felhívásának. Az út során, ahogy ez illik, egyházi énekeket, imákat adtak elő a

busz utasai, Kovács László
gyakorlott vezetésével.

A csepergélő esőben először,
Mária Schutz zarándok temp-
lomát látogattuk meg. Tamás
atya elmondta, hogy ez a
Máriacellbe gyalogosan zarán-
dokló hívek, köztes megálló-
jaként alakult ki, majd vált a
passionista szerzetes kolostor
részévé.

Innen már egyenesen a célig
haladtunk, ahol csepergő eső
fogadott bennünket. A délután
fél négyes miséig, mindenki
szabad programot kapott,
melybe belefért az alpesi város
gyönyörű épületeinek megte-
kintése, a keresztút végig já-
rása és természetesen egy kis
kóstoló a helyi nevezetesség-
ből, a Mariazeller Magenlikőr-

ből is.
Mindezek után a parkolóban gyűlt össze a társaság, ahonnan énekelve vonult fel a kegytemplomba, az előre

leszervezett misére. A misén részt vett  Zalaszentgrót város zarándok csoportja is, akik gitárzenével adtak egye-
di hangulatot a két csoport híveinek szertartásához. KoPé-
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KRÓNIKA
VÉPIMOZAIK

A Vépi Mıvelődési 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
17.00 - 18.00 Hastánc kicsik Jáde Gyöngyöcskéi
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:
Október 3-8. Országos Könyvtári Napok
Október 6. 13.00 órakor a kopjafánál megemléke-
zést tartunk az 1848-49-es forradalom vértanúinak
emlékére.
Október 8.   11.00 Deák és Táncsics utca útavató
Október 17. 13.00 órakor Karitasz Szociális Vásár
Október 21. 10.00 órakor megemlékezést tartunk az
1956-os forradalom eseményeiről (FM DASZK)
Október 22. 19.00 órától Retro Ifjúsági klub
találkozó

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:
3-tól- 7-ig: Idősek hete
3-án 14.00 óra:  Ãsz versek
4-én 14.00 óra:  Séta a kastélyparkban 
5-én 14.00 óra:  Idősek napja
6-án 14.00 óra:  Ãszi díszek készítése
11-én 14.00 óra: Kézimunkázás - horgolás 
18-án 14.00 óra: Játékos vetélkedő
26-án 14.00 óra: Kreatív foglalkozás – ajtó és asz-
taldísz készítése
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Az ebek oltása mindenkinek fontos
Elégedett az ebek oltatásával Komálovics András állatorvos.
Ugyanis a szeptember közepi időpontban Vépen 231-en,
Bozzaiban 49-en vitték el a házi kedvencet a veszettség elleni
oltásra, mely alkalommal féregmentesítésre alkalmas gyógyszert
is kaptak a tulajdonosok, akik étellel adhatják be a gyógyszert
kedvencüknek. ( De az is igaz, hogy nagyon sokan nem jelentek
meg az oltáson. Nekik külön kell majd erre lehetőséget találniuk,
mondták a szervezők)
– Meglepő, hogy milyen sokan elhozták az ebeket, s az is, hogy
szinte mindegyik chippel is el van látva, közölte a doktor. A sza-
kember arra is felhívta a figyelmet, hogy a veszettség elleni oltás
nemcsak a kutyát védi egy súlyos betegségtől, hanem az embert
is egy halálos veszedelemtől. Ugyanis a veszettség állatról
emberre is terjedhet azáltal, hogy a kutya például rókával
találkozva elkaphatja a betegséget, majd netán megharapja a
gazdáját.  

Ott jártunkkor Csek István éppen Kitty nevű kutyusát oltatta.
Mint mondta, neki nagyon fontos, hogy az állat egészséges és
védett legyen. De nemrégiben a kertje alatt megsajnált és befo-
gadott egy kivert ebet is, melyet az állatvédők nem tudtak elhe-
lyezni. De Roxit is megmutatja majd az állatorvosnak, tette
hozzá. gyz

Elektronika hulladékgyıjtés
Tisztelt Lakosság!
A SZOMHULL Nonprofit Kft. a helyi települési
önkormányzattal együttmıködve évente egyszer külön térítési díj
nélkül elekt-ronikai hulladékgyıjtést szervez. 

Mi számít elektronikai hulladéknak, mit lehet leadni az önkor-
mányzat által kijelölt e-gyıjtőpontokon (Vépi Közös Önkor-
mányzati Hivatal udvarán)?
• háztartási kis- és nagyberendezések: kávéfőző, vízforraló,
mikrohullámú sütő, szendvicssütő, porszívó, konyhai kisgépek,
hıtőszekrény, mosógép, mosogatógép, villanytızhely, 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, körfırész, 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.

Együttmıködésüket köszönjük!
Vépi Közös Önkormányzati Hivatal
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FELHÍVÁSVÉPIKRÓNIKA

Mozgásfesztivál 2016 – vépi győzelem
Több mint hatezren – köztük Vas megye képviseletében a vépi csapat – vettek részt szeptember 11-én
Budapesten a 18. Coca-Cola Testébresztő Családi Mozgásfesztiválon. A Magyar Szabadidősport Szövetség által
megrendezett eseményen közel száz sportágat és mozgásformát próbálhattak ki ingyen az érdeklődők.

A  Családi Mozgásfesztivál az idei Európai Sporthét budapesti központi eseménye volt, így Navracsics Tibor
az Európai Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa nyitotta meg. A hivatalos meg-
nyitón jelen volt Kozmann György, az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért felelős helyettes
államtitkára, és Czene Attila, a Magyar Szabadidősport Szövetség elnöke is. A Kopaszi-gáton több élsportoló-
val találkozhattak a kilátogatók, többek között jelen volt családjával Imre Géza, többszörös olimpiai érmes,
világ- és Európa-bajnok vívó is.

A megyék közötti pontversenyt sikerült hatalmas előnnyel megnyerni. Egyéniben is remek eredmények
születtek. A 60 éven fellüliek versenyét Pék Jánosné nyerte, a 45 év felettiek versenyében holtversenyben Török
Lászlóné és Balikóné Németh Katalin végzett az élen. A 26-44 év közötti kategóriában második lett Csanádi
Csilla, harmadik Némethné Novák Renáta. A 13 év alatti lányok versenyében Takács Eszter második, Németh
Noémi harmadik helyezést ért el. A fiúknál első lett Németh Áron, harmadik Pék Kevin.

Hogy ne történjen 
tragédia

Nemrég baleset történt a temetőben. Egy nehéz sírkő
borult rá egy benne megkapaszkodó gyermekre. 

Szerencsére nem történt tragédia, de a baleset
figyelmeztető jel mindenki számára, hogy figyeljen
az általa gondozott temetői síremlékek
állékonyságára, állapotára. Kérjük a temető láto-
gatóit is, hogy amennyiben ilyet látnak, azt jelezzék
felénk. Városunk GAMESZ szervezete is meg fogja
vizsgálni a láthatóan ferdén álló és labilis
szerkezeteket és felszólítja a tulajdonosokat a szük-
séges intézkedések megtételére. Amennyiben a fel-
szólításra nem érkezik válasz, úgy a veszélyes ele-
meket leemeljük, és a síremlék mellett elhelyezzük. 
Kérjük megértő közreműködésüket.

- gamesz –
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A HATOS FERENC ÁLTALÁNOS
ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

MÙVÉSZETI ISKOLA OKTÓBERI
PROGRAMJAI:

Október 6. 13:00 – Megemlékezés az aradi vér-
tanúkra / Dráma szakkörösök - Felkészítő: Pusztai
Fanni /
Október 13. 8:00 – 11:00 – Nyílt tanítási nap 1-8.
osztályig
Október 20. 10:00 - „Tegyünk együtt a biztonságért”
projekt 4. programja – Szombathelyi Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet Tóth Tamás Tibor bv.
dandártábornok bv. tanácsos parancsnok előadása a
8.osztályosoknak 
Október 21. 10:00 – 1956-os forradalom ünnepe a
FM Daszk Vépi Középiskola nagytermében
Október 29. November 6. Őszi szünet /Első tanítási
nap: november 7./

2016szept_2016szept  2016.09.27.  18:42  Page 9



EMLÉKHELY VÉPI

A Visitatio Canonicákról
Az egyházközségek, templomok történeti kutatásainak egyik leg-
fontosabb forrása a Visitatio canonica, magyarul Egyházlátogatási
jegyzőkönyv. Az egyházmegyék vezetői fontosnak tartották, hogy a
területükön található plébániákat, működésük idején legalább egyszer
személyesen felkeressék, s ott tájékozódjanak a templom állapotáról,
a javadalmakról stb., s ezt jegyzőkönyvekbe is foglalják.
Elképzelhetetlenül fontos kortörténeti dokumentumokat hagytak így
az utókorra. Vép esetében a legkorábbi jegyzőkönyv 1674-ből való –
az ellenreformáció utáni első –  Tormássy Péter kapornaki apát
végezte. A következő látogatást 1697-ben Kazó István vasvári pré-
post, szombathelyi plébános tette. Ez a két jegyzőkönyv rövidebb ter-
jedelemben készült, de lényeges elemeket tartalmaz.  Hasonlóan az
1713-ban Scacchi András nagyprépost által készített okirathoz.
Tartalmazzák a templom állapotáról, a helyi papról, templom
szerekről, jövedelmekről való leltárokat, feljegyzéseket. 

Az egyik legnagyobb és legértékesebb kánoni látogatásról szóló
jegyzőkönyvet gróf Batthyány József – a későbbi hercegprímás –
állította ki a győri püspök megbízásából. Ebben olvashatunk a
templom történetéről, titulusáról, a templomi építkezésekről, a
kegyúri családról, a templom berendezéséről, oltárokról, a templomi
felszerelésekről, a templom és a plébánia földjeinek területi
elhelyezkedéséről és nagyságáról, az iskoláról, az iskolamesterről,
annak jövedelméről, a bábákról, a harangozóról stb...

Helytörténetileg is fontos adatokat tartalmaz, hisz a templom és a
papi birtokok felsorolásában régi dűlő neveket, szántóföldi táblákat
nevez meg. Megnevezi továbbá a területek szomszéd birtokosait is,
így adva forrás anyagot a vépi családokról, család történetekhez. Ez a
jegyzőkönyv 1756-ban készült. Szinte ugyanilyen elrendezésben és
szerkesztésben, de lényegesen kevesebb adattal készült 1780-ban a
Szily János-féle, 1815-ben a Somogyi Lipót-féle püspöki látogatás
jegyzőkönyve. Az eddigi Visitatió Canonicák mind latin nyelven
íródtak. Az első magyar Egyházlátogatási Jegyzőkönyvet 1841-ben
Bőle András püspök készítette.

Pár darab néhány oldalas irat, de több száz év történetét, építészetét,
művelődéstörténetét, a település földrajzát jeleníti meg idézi a
szemünk elé. Egy kutatónak ez izgalmasabb, mint bármilyen kaland
regény. -dg

KRÓNIKA
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Egyházközségünk
októberi programjai

Október hónap a Boldogságos
Szűzanya hónapja. Ebben a hónapban
az esti szentmisék előtt 6 órától
rózsafüzér ájtatosságot tartunk.
Október 7-én lesz a hónap
elsőpénteke. Engeszteljük Jézus
Szentséges Szívét  szentgyónásunkkal
és szentáldozásunkkal!
Október 7-én, pénteken a
Boldogságos Szűzanyát mint
Rózsafüzér Királynőjét, október 8-án,
szombaton pedig, mint Magyarok
Nagyasszonyát ünnepeljük.
Október 13-án, csütörtökön 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 rózsafüzért
imádkozunk, majd a szentmise
keretében ünnepélyes körmenettel
hordozzuk körül Mária Szeplőtelen
Szívének kegyszobrát. Minél többen
halljuk meg Mária kérését és vegyünk
részt ezeken az engesztelő ájtatossá-
gokon! A körmenetre gyertyát, vagy
mécsest is hozzunk magunkkal!
Október 20-án, csütörtökön ünnepli
az Anyaszentegyház Szent Vendel
remetét, aki az állattenyésztő emberek
és jószágaik védőszentje. 
Október 23-án, vasárnap, az este 1/2
7 órakor kezdődő szentmise után
ünnepélyes körmenettel vonulunk ki a
Dózsa György utcai Szent Vendel
szoborhoz, hogy ott kérjük a segít-
ségét. 
Október 30-án, vasárnap hajnalban
igazítják vissza az órákat.
Az esti szentmisék e naptól kezdve
este 1/2 6 órakor kezdődnek.  A
rózsafüzér ájtatosság 5 órakor
kezdődik.

Németh Tamás plébános 

Adomány
A templom felújítására továbbra is lehet adományokat elhelyezni a
templomi kitett perselynél, illetve a hónap első vasárnapi (okt.2.)
perselyezés alkalmával.

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

Hálásan köszönjük az eddigi adományokat, valamint a következő
időszakokban történő hozzájárulásokat is.

A Jó Isten fizesse vissza százszorosan.                                                          
– DG-
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Hírek
Szeptember 6-án összeült a Vépi Közmű Társulat, mely a Bartók utcai belső lakótömb kialakítása során alakult
meg. A munkák elkészülte, illetve a bankkal történt elszámolás következtében a társaság további működtetése
már nem indokolt, ezért a régi vezetőség a megszüntetési folyamat lezárásáig elszámolási elnökséggé alakult át. 

*
Szerdán, 7-én tartotta társulati megbeszélését a Weep Színpad tagsága. A beszélgetés során az évad terveiről,
vásári komédiák színpadra állításáról és fellépési lehetőségekről esett szó.
Továbbra is várják, szerepelni vágyó vépiek jelentkezését. Korhatár nincs.

*
Szeptember 9-én műszaki átadás volt a Galambos Logistic Kft telepén. A vállalkozás növekedéséhez egy új
trafóállomásra van már szükség. Ennek az átadása történt meg a kivitelezők részéről.

*
Alpolgármester úr vett részt szeptember 17-én az ünnepélyen Répcelak várossá válásának 15 éves évfordulója
alkalmából. A rendezvény során Vép város polgárai nevében ajándékot adtunk át polgármester úrnak, jegyző
asszonyt pedig virággal köszöntöttük.

Családi nap, ovi-motor verseny
Szerteágazó szervezés és programok jellemezték a már említett mobilitási hét rendezvényeit, melynek célja
főként, hogy ne szennyezd a környezetet, járj gyalog, s még a biciklidet is tedd le, mondta Iszakné Koszorús
Judit művelődési-ház igazgató a szeptember 17-i családi napon. 

A szombati művelődési házban tartott programra, talán az eső miatt  nagyon kevesen érkeztek.  A Capito
gitárklub zenélt és tartott bemutatót - a vezetőjük dalokat hívott segítségül, hogy megmutassa, milyen szintre

juthatnak el az első, a második, a harmadik évfolyamot végzett tanítványok.  Volt rajzverseny az általános
iskolában és az óvodában, valamint ovisok „kismotor” versenye (képünkön). Utóbbi alkalmával sokszor zúgott
többek közt a „hajrá Bence” buzdítás.

Egyszóval játékosan mozgalmas és hasznos volt a rendezvénysorozat, melynek eredményeként kicsik és
nagyok egyaránt tettek egészségükért.                                                                                  -gyz, -tk

Óvoda programja
Október 21. - Orsolya napi vásár a vépi Vadvirág Művészeti Óvodában 

KRÓNIKA

2016szept_2016szept  2016.09.27.  18:42  Page 11



i m p r e s s z u m

Vépi Krónika (Vép Város Önkormányzatának lapja)   •   Kiadó: Vép Város Önkormányzata  (onkormanyzat@netkabel.net)  •   Digitálisan elérhető a www.vep.hu

oldalon •  Felelős kiadó: Kovács Péter polgármester    •    Lapzárta: minden hónap 15-én • ISSN 2060-1832    •  Felelős szerkesztő: Györe Zoltán (gyorez@gmail.com.) 

• Nyomda:  FM  DASzk  Vép,  Nyomda   

Foci:  edzői dilemmák
A csapat a nyári felkészülés után két kupamérkőzéssel kezdte el az idei szezont.

Eredmények: Vép-Kőszeg 2:1, Vép-Körmend 0:0 tizenegyesekkel 6:7 
Az első bajnoki mérkőzésünket Uraiújfaluban kezdtük. Az első félidőben mutatott jó játék után a második

félidőben számomra érthetetlenül rosszul játszottunk, szerencsére előnyünket meg tudtuk őrizni, így
győzelemmel kezdtük az új bajnokságot. Ekkor még nem sejtettem, hogy a második félidei játékunkkal egy
folyamat fog elindulni.

A következő négy mérkőzés forgatókönyve hasonlóan íródott. Minden mérkőzésen mezőnyfölényben játszot-
tunk, helyzetek sokaságát dolgoztuk ki, ziccereket hibáztunk. Vagy a kapus, vagy a kapufa, vagy a mi impoten-
ciánk miatt nem sikerült a helyzeteket gólra váltani. Hátul viszont nagyon is gólképesek voltunk. Hatalmas
védelmi hibáinkat ellenfeleink könyörtelenül kihasználták. Kapusunk jóformán csak akkor ért labdába amikor
kiszedte a hálóból.

Eredmények: Vép-Szentgotthárd 0:2, Egyházasrádóc-Vép 2:1, Rum-Vép 2:1, Vép-Kőszeg 2:3
Véleményem szerint a csapatban sokkal több van, mint amit a jelenlegi helyezés mutat. Akik végignézték a

mérkőzéseket, láthatták, hogy csapatunk rendre mezőnyfölényben játszik, és a játék képe alapján legalább kilenc
ponttal többnek kéne lenni. Lehet látni, mit akarunk játszani! Mégis úgy néz ki, hogy a sikerhez ez nem elég.
Mentális téren van bőven fejlődni. Mivel amatőr csapat vagyunk, nem tilthatok meg dolgokat a játékosoknak, de
páran elgondolkodhatnának azon, hogy milyen állapotban jönnek el a mérkőzésekre. A jelenlegi helyzetben úgy
érzem, valami másra van szüksége a csapatnak, amit én, úgy néz ki, nem tudok megadni. A Kőszeg elleni
mérkőzés után jeleztem a vezetők felé, hogy felajánlom lemondásomat. Ha az elnökség úgy dönt, akkor foly-
tatom a munkát, ha nem, akkor sok sikert az utódomnak!                                                 Takács Csaba edző 

Cseh szén AKCIÓ!
október 31-ig.

4.900,-Ft/q ömlesztve,
5.500,-Ft/q zsákos. 

Vép Gazdabolt
Tel: 06/30/3483094

Nagy János: Nyári zápor

Vad villám villan, mennydörög az ég,
fájón búcsúzik a levél az ágtól,
veri a nyári út porát a zápor,
s ezernyi gömb a vízen a buborék…

Hajtok haza, meleg tócsákban mezítláb;
baktat, csapát hagy a négy jámbor tehén,
nem vár senki, a víz szívemig ér,
és nyakamba vág egy vízzel teli ág…

Tisztára mosta testem, lelkem, s ahányszor
elállt, kisütött szívemben a fényes nap,
s fejem fölé új szivárvány hídja nőtt…

Egyszer csak vége van minden szép nyárnak!
Szívemben készül az utolsó zápor,
Mely egybemossa a teret és időt… 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2016. október
3-tól a Vépi Közös Önkormányzati Hivatalban az
ügyfélfogadási idő – a települési ügysegédek ügyfélfo-
gadási idejéhez igazodva – az alábbiak szerint módosul:

HÉTFÃ: 8:00 – 12:00 és 13:00 - 16:00
KEDD: 8:00 - 12:00
SZERDA: 8:00-12:00
CSÜTÖRTÖK: 13:00-16:00
PÉNTEK: nincs ügyfélfogadás!

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal
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