
Zenés út és 
díszpolgárrá avatás 

Felavatták a felújított Deák- és Táncsics utcákat október
8-án. Az alkalomból ünnepi hangulatot varázsolt a város-
ban járva Szombathely Város Fúvószenekara. 

(Képünkön Kovács Péter polgármester, Táncsics Sándor
és Ágh Péter országgyűlési képviselő a nemzeti szalag
átvágásakor) Egyúttal díszpolgárrá avatták a város
mecénását, Táncsics Sándort, aki a művelődési házban
vette át a kitüntetést. A vendéget a Hatos iskola ifjú tár-
sastáncosai köszöntötték.

–  Szép munkát végeztek az útépítők, azt hittem, meg
sem élem ezt a rég szükségessé vált változást, vélekedett
a háza előtt egy korosabb hölgy. Mintha csak hallotta
volna a messzebb lévő Németh Tamás plébános szavait,
aki megszentelte az utakat és áldását adta azokra, akik ott
élnek, arra járnak.

–  Az út lehetőséget ad arra, hogy elinduljunk, s
megérkezzünk valahova. Előbbre jutást jelent. Célunk az,
hogy Vép rangjához méltó kisvárosként működjön a
megyeszékhely mellett, s lakói jól érezzék magukat,
mondta már a művelődési házban tartott köszöntőjében
Kovács Péter polgármester. Kiemelte: 112 millió forintot
kaptak a kormánytól, melyet a Török Sándor képviselő
által rég szorgalmazott két utca elviselhetetlenül rossz
burkolatának felújítására fordítottak. Amolyan két igazi
városi, európai utca lett itt, tette hozzá megköszönve az
építők munkáját és a lakók türelmét.
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A hatvanadik évfordulón
Történelmi leckét adtak a résztvevőknek az 1956-os
forradalom 60. évfordulóján a DASzK 10. évfo-
lyamos gépész, gazdaasszony-képzős és rendészeti
szakos hallgatói október 21-én. A felkészítők Pathyné
Lasits Éva, Kovács Katalin és Gyarmatiné Husz
Annamária tanárnők voltak.

Az irodalmi, zenés, és vetítettképes összeállítás
tükrözte a forradalomban, majd a szabadságharcban
történteket. Sorba vették a II. világháborút követő
politikai változásokat a Rákosi rendszer kialaku-
lásától a vasfüggöny leereszkedéséig, a függetlenségi
törekvésekig. Láttatták a békés tüntetések és a
fegyveres harc kialakulásának okait, a „Ruszkik haza,
és Függetlenséget” követelő plakátokat.

KRÓNIKA

foly. a  2. oldalon

Rendben zajlott a 
népszavazás

Az október másodiki reggeli mise után sokan keresték
fel a szavazóköröket Vépen, ahol rendben zajlott a
népszavazás, melynek kérdése ez volt: „Akarja-e,
hogy az Európai Unió az Országgyılés hozzájárulása
nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok
Magyarországra történő kötelező betelepítését?"

foly. a  3. oldalon

foly. a  8. oldalon
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VÉPIKRÓNIKA

folytatás az 1. oldalról Zenés és 
díszpolgárrá avatás 

–  Nagy szív, nagy lelkesedés jellemzi a városka lakóit, akik leveleik szerint is vártak erre a beruházásra. Az
igények és a lehetőségek találkoztak egymással, kezdte beszédét Ágh Péter országgyűlési képviselő, aki méltat-
ta a jó koncepciót és a város adósság nélküli gazdálkodását, melyek eredményeként a kormány is segíteni akart
a célok megvalósításában. Tehát kellett a központi támogatás, a lakosság igénye és összefogása, valamint az
önkormányzat odatette magát minden feladathoz, mondta. Kifejezte azt a reményét is, hogy az ősszel újabb
hasonló forrás áll a házhoz, hogy újabb utcákat lehessen felújítani. Ígérte: partnere lesz Vépnek újabb támogatá-
sok elnyeréséhez, mert sok feladat vár még a helyiekre, tette hozzá.

A Vépi Himnusz hangjai után Kovács Péter emléklappal és ajándékkal köszönte meg az útépítők – Varga
Elek Balázs, Takács Balázs, Soós László, Kviring József, Bokor János és a három ügyvezető, Prelogh István,
Erős Miklós és Varga Elek – munkáját. Ezt követően Vásárhelyi-Tóth Ilona dalolva szórakoztatta a jelenlévőket. 

Díszpolgárrá avatták Táncsics Sándort
A jelenlévők vastapsa közepette díszpolgárrá avatták Táncsics Sándort (képünkön), aki számos alkalommal

jelentős összegekkel járult hozzá a város, a tűzoltó
egyesület, a Tudás Fája Alapítványon keresztül a
helyi gyermekek, más civil szervezetek
fejlődéséhez, valamint az utcák felújításához
hangoztatta Iszakné Koszorús Judit. A
művelődésiház-igazgató ismertette a mecénás élet-
rajzát. Kiemelte: az ünnepelt itt végezte általános
iskoláit, középiskolát Szombathelyen, majd
Budapesten, a Marx Károly Közgazdasági egyete-
men szerzett diplomát. 1956-ban fejsérülése után
Ausztriába menekítették. Onnan Németországba
került, ahol folytatta közgazdasági tanulmányait.
Családot alapított. A Siemens vezérigazgatóságán,
az IBM-nél és egy Brókerbanknál dolgozott
magas beosztásokban. Teniszezőként, golfozóként

is nemzetközi bajnok volt. Szívesen
hallgat komoly- és cigányzenét.

A méltatás után Kovács Péter, Ágh
Péter társaságában átadta az ünnepelt-
nek a díszpolgári oklevelet és érmet. A
mecénás a kitüntetést megköszönve azt
mondta: szeretett dolgozni, imádta szak-
máját. Büszke rá, hogy a világ öt leg-
nagyobb cégénél dolgozott, és Willy
Brandt vendége is lehetett. Az
adományairól – köztük a mostani újabb
5 millió forintról a Tudás Fája részére -
viccesen így szólt: egy bankos fizessen!
Mivel nincsenek unokáim, az összes
vépi iskolás az én unokám, miért ne
támogatnám őket? A legnagyobb
ajándék, egy iskolás tabló, az összes
gyerek aláírásával, melyet a Hatos iskola vezetőjétől, Molnár Krisztinától kaptam, mondta. A helyiek
meglepetése pedig Batyi Árpád cigányzenekara volt, melynek tagjai kedvenc dallamaival köszöntötték Táncsics
Sándort, aki nemcsak dalra fakadt, de táncra is perdült.

Az ünnepség fogadással zárult, melynek finomságait helyi asszonyok készítették.                                 gyz

AKTUÁLIS

folytatás az 1. oldalról
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KÖSZÖNTÉSKRÓNIKA
VÉPI

Népszavazás
A 2-es szavazókörben Kiss Martin –
aki első szavazóként voksolhatott –
kérdésünkre szűkszavúan azt mondta:
reméli, hogy szavazata hozzásegít a
sikerhez. Minden bizonnyal
legidősebbként tette szavazólapját az
urnába a 96 éves Novák Lajosné. Ã
határozott véleménnyel volt:  ne vál-
tozzon meg semmi, maradjon így min-
den. Neki jó ez a Magyarország,
mondta.

Szijj Vilmos alpolgármester felesé-
gével együtt járult az urnához

(képünkön). Kérdésünkre elmondta: a
80-as években részese volt a külföldi
diákok magyar nyelvre tanításának
Vépen. Köztük máshonnan érkezett
külföldi állampolgárok mellett libia-
iak, palesztinok, szíriaiak is voltak. 
– Sajnos, akkor az volt a
tapasztalatunk, hogy tőlünk eltérően
mind-egyiknek más volt a kultúrája,
viselkedése. Ebből aztán rengeteg
probléma és konfliktus keletkezett. E
tapasztalatok birtokában hoztam meg
döntésemet, tette hozzá az alpol-
gármester.(Képünkön Katalin asszony-
nyal az urna előtt) 

Az összesített adatok szerint Vépen
a névjegyzékben 2747 választópolgár
szerepel. Közülük a négy szavazókör-
ben szavazóként 1331-en jelentek meg
az urnák előtt.  Érvénytelen szavazatot
33-an adtak le, így az érvényes
szavazólapok száma 1298 volt.
Mindössze 12-en szavaztak igennel. 

Szépkorúak köszöntése
93 éves lett Kupi Zoltánné, akit születésnapján virággal és kis ajándékkal
köszöntött Kovács Péter polgármester. Paula néni éppen 20 éve költözött Vépre
Egervölgyről lányához, vejéhez. Jó
körülmények közt, saját lakrészében
tölti mindennapjait. Gyakran emlék-
szik vissza háztartásbeli múltjára: a
család korábbi mezőgazdasági, állat-
tenyésztési viszonyaira. Mint mondja,
anno sokat dolgoztak, de szép volt a
régi időszak. Manapság gyönyör-
ködik a virágokban, kiül a teraszra,
tévét néz, rádiót hallgat. A zene, a
nóták, a kívánságműsorok a kedvencei. Bölcs asszony benyomását kelti,
amikor megszólal. Egészsége ugyan hagy némi kívánnivalót maga után, de
gyomra jó: a tésztafélék a kedvencei. Miként két unokája és négy dédunokája
is sok örömet okoznak neki. Kívánjuk: Isten éltesse a továbbiakban is jó
egészségben!  

Vörös Jánosné 96 éves lett: Kovács Péter polgármester illően köszöntötte,
majd szépen elbeszélgetett Róza nénivel, aki olyan fitt volt, hogy csuda. Vagyis
mindenre emlékszik, főként az egervölgyi régmúltra, mely az életének korábbi

időszakát jelentette. A gazdálkodást,
régi ház emlékét, a mezőgazdasági és
állattenyésztési munkákat emlegeti.
Ennek megfelelően ma is fogja a
metszőollót és gondozza a rózsáit.
Vagyis még mindig dolgozni akar, bár
azt mondja: régen már szombaton sem
dolgoztak. Mint mondja: volt, hogy
gyalog tette meg a 27 kilométeres
távolságot Vépre. Manapság néha
unatkozik is, kiáll a kerítés mellé, s
nézi jön-e valaki ismerős. Szeret min-

den jót enni. Tv-t néz, rádiót hallgat, imádkozik. Hihetetlen akaratereje van,
mely óriási adottság betegségei ellenére. Tíz unokája, 15 dédunokája van,
akiket szeretettel vár mindig. S jönnek is, ha tudnak, tette hozzá. Neki is jó
egészséget kívánunk. Gyz

folytatás az 1. oldalról
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KRÓNIKA
VÉPIKÖNYVTÁRI NAPOK

Vas Megyei Könyvtári Napok Vépen
Rangos esemény, az Országos, illetve a Vas Megyei Könyvtári Napok megnyitója zajlott Vépen október első hetében a
művelődési házban. A vasi könyvtárak vezetőit előbb Iszakné Koszorús Judit művelődési-ház igazgató, majd Szijj Vilmos
alpolgármester köszöntötte. A zsúfolásig megtelt teremben kedves műsort adtak a Hatos iskola társastáncosai. 

Bevezetőjében Nagy Éva ( képünkön Szijj vilmos és Koszorús Judit mellett), a Berzsenyi Dániel megyei könyvtár igaz-
gatója hangsúlyozta: a könyvtár ma már nemcsak a
könyvek, hanem minden más hordozón megjelenő
tartalom- gyűjtő, megőrző és szolgáltató intézménye,
bárki számára hozzáférhetővé teszi a tudást és az infor-
mációt. A virtuális információszolgáltatás előretörésének
korszakában is többletet jelentenek a fizikai terek, a
könyvtár, mint közösségi hely sokféle találkozás
helyszíne, értéksemleges színtér. A szolgáltatások
hasznosulását vizsgálták több európai országban, az
eredmény azt mutatta, ott a legnagyobb a hasznosulás,
ahol a legtöbbet fektetnek az intézmények fejlesztésébe.
A könyvtár a közösségfejlesztés fontos intézménye, a
helyi társadalom életének egyik központja. Támogatja a

digitális írástudás fejlesztését, a szociális és fizikai hátránnyal élők integrációját, az élethosszig tartó tanulást és a szabadidő
értelmes eltöltését. 

A témához kapcsolódva Fenntartható közösségek- fenntartható vidék- fenntartható ország címmel tartott mélyenszántó
előadást prof. Dr. habil. Dinya László (képünk jobb felső sarkán), a gyöngyösi Károly Róbert főiskola egyetemi tanára. A
közösségi építés feladatairól szólva hangsúlyoz-
ta: a társadalmi kultúra hordozója a helyi
közösség, melyet csak alulról lehet szervezni
helyi véleményformálókkal, megfelelő
kultúrával rendelkező emberekkel. Ãk indítják el
szakmai és személyes motivációval a folyamatot,
hogy majdan reményeink szerint gyer-
mekeinknek, unokáinknak válaszolva elmond-
hassuk: mindent megtettünk-e annak érdekében,
hogy élhető országban éljünk. – Lesznek-e ehhez
források? - kérdeztük. – Nemcsak pénzről van
szó, hanem arról, hogy a közösségépítés az a
tevékenység, melyhez a pénzen kívül elsősorban
helyi emberi erőforrásokra van szükség. Tehát
kulturális szempontból is nagy a kihívás a ten-
denciák meghatározásához, a lehetőségek kidol-
gozásához, a 21. századi kihívásoknak megfelelő
megoldások megtalálásához, mondta többek közt
a professzor.

A megyeszerte ismert felkért előadók – Szekér
Tamás, a Herényi Kulturális és Sportegyesület
elnöke, Garas Kálmán, a répcelaki Nyitott Tér
Közhasznú Egyesület vezetője, Filipovits
Rajmund, a szentpéterfai IKSZT vezetője, illetve
Iszakné Koszorús Judit, a házigazda
intézményvezető, vagy egy másik rendezvény
vendége, Pallosiné dr. Toldi Márta - bemutat-
ták a helyi közösségek munkáját, értékeiket. A
sorba illeszkedett a vépi Értéktár megtekintés
éppúgy, mint a felújítás előtt álló vépi Erdődy-
kastély megtekintése, vagy az iskolások
ökovetélkedője. – Gyz
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KÖLTŒ LETTVÉPI

Voltam…, leszek:  Katzler Hilda
könyvbemutatója

Egész életében művésznő, énekes vagy
színésznő akart lenni, vallotta meg első ver-
seskötetének bemutatóján Katzler Hilda
(képünk) október 7-én a művelődési ház közön-
ségének.

A gyerekkori vágyak, a családi akarat vagy
az élet sodra aztán más vizekre, a pedagógus
pályára evezte. S talán ez a mi, vagyis a vépiek,
a Hatos Ferenc művészeti iskola, s annak a sok-
sok diáknak és a művelődési ház szakköreinek,
az irodalmi színpadnak a szerencséje. Hilda
ugyanis nemcsak tanított, hanem szervezett,

javítgatott is mindent, ami a művészetekkel volt kapcsolatban. És írt, olvasott,
énekelt, zenélt. Az ő esetében tehát nem igaz a
mondás: aki nem tudja, az tanítja. Tudta és
tanította, jó példával járt elő, melynek évtizedes
eredményei megmaradnak a település
kulturális életében. 

Erről beszélt a moderátor Iszakné Koszorús
Judit, és ezt erősítette meg Molnár Istvánné
akkori iskolaigazgató is.  S ez való neki, vallot-
ta maga is a Voltam címet viselő verses-
kötetének bemutatóján, mely szerelmes
verseinek gyűjteménye. – Ég és föld között
lebegtél velem, idézte a mély érzelmeket kitáró
sorokat Tancsics Anett. S mi is lebegni
kezdtünk a sorok hitelessége hallatán, melyeket
hasonló módon egészítettek ki a Mérei Tamás
(képünk)csellóművész által előcsalt Bach-
futamok.

A költő a világ varázsainak mérnöke, vallotta József Attila. S a varázsok
közt az egyik legfontosabb érzelem a szerelem, mely kendőzetlenül tör fel
Hilda verseiben. Miként a gyötrelmek is, melyek nem kerülték, nem
kerülhették el az ő életét sem. Melletted a bajban .. Ariadné fonalába
kapaszkodom….hangzott. Közben kiderült Judit és Tóth- Vásárhelyi Ica
közös produkciójából, hogy  … egy eltévedt angyal… van köztünk. Meg az
is, amit Dávid Kornél idézett:… Mindig feszül a húr, az önvád keserű…, s
mégis tudjuk, hogy ez ajándék…
Persze bizonyos technikai segítséget is kapott az értő közönség a vers vagy
novellaírás nehézségeiről. Ugyanis számtalan gondolatkísérlet, gyötrelmes
javítgatások, teleírt papírhalmazok jelzik a mű megszületését térben és időben.
S mégis: amikor az ember boldog kevésbé ír verseket. Ha jönnek a gondok
szomorú, csalódott az ember. Akkor nagyobb az írnivaló erő.

Akárhogy is van: már …behúztad mosolyod függönyét.., s ez nem ereszt
soha. Tehát létigei vagyokból lett a hasonló kategóriájú Voltam… Őszinte mű
született. Már bizonyos, hogy a következő versek, kötetek is csellóba valók
lesznek a hangok hátán.   gyz 

KRÓNIKA

Október 6 – a 
nemzet gyásznapja

– Mérföldkő a magyar nép történetében az
1848-49-es polgári forradalom és
szabadságharc. A túlerő azonban legyőzte a
hősies küzdelmet, melynek következtében a
ma-gyar sereg 1849. augusztus 13-án
Világosnál letette a fegyvert. A szabad-
ságharc elbukott. Már 25-én Haynau osztrák
tábornok alá is írta a súlyos ítéleteket,

szavalták a Hatos Ferenc  iskola, dráma- sza-
kkörös IV., VI., és VIII. osztályos tanulói
azon a templomkerti megemlékezésen,
melyet a nemzeti gyásznapon tartottak a
hősök kopjafájánál (képünk). A felkészítő
tanár Pusztai Fanni volt.

Megtorlás és elrettentés következett,
melynek százak, ezrek estek áldozatul.
Elsőként a fővárosban gróf Batthyány Lajos,
az első felelős miniszterelnök, majd a 13
aradi vértanú következett, akiknek ítéletét
Haynau egy levélben ekként közölte: „-  fel
fogom köttetni a lázadó vezéreket, a tiszteket
pedig agyon fogom lövetni. Ez az egyetlen
mód, hogy intő példát szolgáltassak minden
jövendő forradalomnak” írta. 

Ezen a hideg, esős napon emberfeletti
bátorsággal fogadta a kilenc hős hon-
védtábornok a kötél általi, míg négyen a
golyós kivégzést. Batthyány Lajos három
nyelven mondott utolsó szavai ezek voltak:
éljen a haza!  

Október hatodika a magyar nemzet gyász-
napja, melyen minden alkalommal méltón
emlékeznek a hősökre, akik a nemzet
függetlenségéért és szabadságáért szentelték
életüket. 

A jelenlévők Kovács Péter polgármester-
rel, Szijj Vilmos alpolgármesterrel és Molnár
Krisztina iskolaigazgatóval az élen megko-
szorúzták a hősök emlékére állított kopjafát.

- gyz 
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Vép Város Önkormányzat GAMESZ pályázatot hirdet takarító
munkakör betöltésére. Részletek a www.vep.hu és a 

kozigallas.gov.hu oldalakon.
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Játszóvár az iskola udvarán
Felavatták a Hatos Ferenc Általános Iskola és AMI udvarán felépített biztonságos játszóteret, melynek 850
ezer forintos költségét a Tudás Fája Közhasznú Alapítvány állta. A forrást a város mecénásának, Tancsics
(Réti) Sándornak köszönheti az iskola.

A szeptember 30-i átadón Molnár
Krisztina igazgató köszöntötte a
jelenlévőket. Kovács Péter polgármes-
ter avatóbeszédében kívánt sok örömet a
gyerekeknek a játszótér használatához.
Arról is szólt, hogy a játék egész életünk
része, mely a gyermek születése után
meghatározza a mozgást, a test- és
jelbeszédet, a továbblépés, a fejlődés
irányát. Kitért saját életére is, melyben
elemezte kapcsolatát az első hazai
számítógéppel, a kép nélküli Commodor
64-el, melynek játékprogramja óriási
örömmel, izgalommal töltötte el.
Mondandójának filozófiáját Hankiss
Elemér egykori szociológus játékról
írott gondolataival fejezte be, melyek
szerint a játék adja annak is alapját,
hogy szabadok vagyunk, hogy fel
tudunk építeni egy jobb világot. 

Az építményt megáldotta Németh
Tamás plébános, aki a Jóisten nevében
sok örömet, izgalmas szórakozást, bale-
setmentes játékot, s általa észbeli
gazdagodást kívánt minden tanulónak.  

Ezt követően az iskola
igazgatójával együtt a nemzeti színı sza-
lag átvágásával megnyílt az út ahhoz,
hogy a gyereksereg birtokba vegye a
saját várát az iskola udvarán.  

gyz 

A Hatos Ferenc
Általános Iskola és A MI 

novemberi programjai:
Október 29 – November 6 – ig Őszi szünet
November 10. 16:30 – 18:00    Fogadóóra
November 14. 17:00 Szülői értekezlet a
továbbtanulással kapcsolatban a 8. osztá-
lyosoknak 
November 17. „Egészség nap” az ANTSZ
szervezésében 
November 19. 10:00  Iskola előkészítő
foglalkozás a leendő első osztályosoknak
November 25. 15:00-tól „ADVENTI
FORGATAG” a Szülői Közösség
szervezésében
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Nyugdíjas klub: művészeti sikerek
Sikert sikerre halmoztak a tavasztól őszig tartott térségi és országos
fesztiválokon, művészeti bemutatókon a különböző vépi egyesületek tagjai.

Elismerés illeti a Kortalanok Társaságának tagjait Hendéné Valit, Horváthné

Marikát, Tóth Vásárhelyi Icát és Pájer Lajost a színpadi produkciókért. Május
3-án a szentgotthárdi kistérségi forgatagban szintén nagy sikerrel léptek fel –
Ságiné Ica, Sinkó Pál, Gál Pál és Kovács János - éppúgy, mint a környékbeli
szociális otthonokban Acsádtól Hegyfaluig. 

Salgótarjánban, június 15-én, az Országos Könnyűzenei fesztiválon dalaival
arany minősítést kapott Tóth-Vásárhelyi Ica . Egy hét múlva Harkányban ismét
rátett egy lapáttal az országos Ki? MIT? Tud? versenyében a Retronagyik
(képünkön)  kórusa– Hendéné Vali, Csillagné Kati, Kovácsné Klári, Lakicsné
Éva, Marótiné Éva és T. Vásárhelyi Éva -  ezüst minősítést érdemeltek.
Versmondásban viszont aranyat kapott Hendéné Vali, kiemelt arany fokozatot
pedig Tóth- Vásárhelyi Ica. Gratulálunk! gyz

Szüreteltek az óvodások
Szép hagyomány, hogy a Vadvirág óvodában megtanítják a kicsiket a szőlő tiszteletére, s arra, hogy a finom gyümölcsből

hogyan lehet mustot, bort készíteni. Ez egyút-
tal szüreti mulatsággal, a kézműves termékek
megismertetésével, énekléssel és eszem-
iszommal, felvonulással is jár. Vagyis a szőlőt
– melyet adományként a szülőktől kapnak –
szemezik, majd préselik, hogy levet eresszen.
Aztán az udvar díszítése után indul a szüreti
mulatság. Traktorra, pótkocsira szállnak a
gyerekek, akiket egy nagy körre elvisz a
gazda, hogy érezzék: ők a fő vendégek. Majd
a Pipitér és a Búzavirág csoport tagja műsort
adnak. Énekelnek, verselnek, vastapsos elis-

merés mellett. Ilyenkor jön a mustkóstolás, a szülők által prezentált finomságok elfogyasztásával, egyéb zsákbamacskás
szórakozással. Ezúttal is tanulságos, jó móka volt. gyz

Az óvoda hírei
A Bóbita Óvodai Egyesület köszönetét

fejezi ki az adó 1%-ának felajánlásáért. A
befolyt összeget, 306.000 ft-ot játék
beszerzésére, fejlesztőjátékok vásárlására,
bábszínházi előadás szervezésére fordítot-
tuk. Köszönjük a felajánlásokat, és további
támogatásukra számítunk.

Adószámunk: 18889916-1-18
Köszönettel: Szalai Katalin a Bóbita Óvodai
Egyesület elnöke

Szeretnénk megköszönni az óvodának
nyújtott támogatásokat.
Németh Péternek, hogy udvari fa ját-
szóházat ajándékozott az ovis gyer-
mekeknek.

Némethné Pék Ildikónak köszönjük az
óvoda udvarának gyönyörű virágosítását.

A szüretünkhöz nyújtott segítséget és
támogatást köszönjük: a Szülők
Közösségének a finom sütiket, szőlőt, Sül-
Már Pékségnek, Vitamin Kft-nek a felaján-
lását, valamint Takács Rolandnak, Szalai
Györgynek és Németh Péternek a segít-
ségét.
Novemberi program: Márton nap novem-
ber 11  • Egészségnap november 23. •
Színházi előadás november 2. felében

óvodavezető

Nemzetközi Faültetési Nap
Iskolánk csatlakozott egy nemzetközi természetvédelmi szervezet, az ENO faültetési projektjéhez. A szervezet célja 100 mil-
lió fa ültetése a világon 2016-ban. Szeptember 21-én minden országban, -Japántól, Hawaiig- iskolások ezrei csatlakoztak e
programhoz. A tanulóink által elültetett két növény emlékeztet minket a természet fontosságára, szimbolizálja a jó kapcsola-
tot az iskolák és emberek között a világon. Mivel ezen a napon van a béke világnapja, legyen ez a két fa a béke jelképe is egy-
ben.  Köszönjük a Pogácsás Díszfaiskolának a felajánlást!   -isk
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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
17.00 - 18.00 Hastánc kicsik Jáde Gyöngyöcskéi
17.30-18.00       Színjátszó próba

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

Péntek: 18.00 - 19.00     Gyógytorna Ildivel 
19.00 – 20.00    Aerobic  

Egyéb programok:
November 09. Baba-mama klub
November 12. Tűzoltó Bál
November 18. Önkormányzati nyugdíjasok
találkozója
November 19. Karitász teadélután
November 21-25 Motoros kiállítás

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

A Nefelejcs Nyugdíjas Klub programja:
November 3.  Kosztolányi Dezsőre emlékezünk
November 10. Márton nap
November 17. Névnap, születésnap
November 24. Játékos vetélkedő

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

8

Sági Józsefné elismerése
Vas Megye Közgyűlése Elnökének Emlékplakettjét adomá-

nyozták az Idősek Világnapján
Sági Józsefnének, a vépi
Nefelejcs Nyugdíjas Klub
vezetőjének. 

A szombathelyi ünnepségen
elhangzott méltatásban kifejtet-
ték: Sági Józsefné 2011- ben
csatlakozott a vépi Nefelejcs
Nyugdíjas Klubhoz. Már kezde-
tekben tevékeny tagja lett a klub-
nak és tagjaiból alakult kis
csoportnak, akik rendszeresen
műsorral színesítik a megem-
lékezéseket és elmaradhatatlan
résztvevője a település ren-
dezvényeinek. A közösség
tagjává válva jó példával szolgál

kortársainak, hatására fiatalodott a tagság.
2014 szeptemberében hagyta rá a klub vezetését Horváth

Józsefné. Szervezőkészségének és talpraesettségének köszönhe-
tően a vépi nyugdíjas klub ma is működik és lelkesedésük vál-
tozatlan. A fiatalabb tagság igényeihez igazodva szaporodtak a
kirándulások, szabadtéri főzések. A vépi nyugdíjasok részt
vesznek a város vérkeringésében. Gratulálunk az elismeréshez.
További jó munkát, és erőt egészséget kívánunk !   

Itt említjük meg, hogy hasonló elismerésben részesült Vécsey
Ernő, az egykori Gépész testnevelője, aki a szombathelyi Arany-
korúak Sport és Egészséges Életmód. Egyesület alapító tagjaként
több sportág szépségeivel ismertette meg az aranykorúakat.

gyz

Peltzer Gézával találkoztunk
Író-olvasó találkozón vettem
részt társaimmal együtt október
4-én. Az előadó Peltzer Géza
zenész és újságíró (képünk)
érdekes történeteit hallgathat-
tam meg. Mélyen belevezetett a
zenei művészetbe és az új-
ságírás rejtelmeibe. Hosszasan
beszélt gyerekkori élményeiről
és a zene iránti szeretetéről.

Csodálatos harmonikájával
mutatta be több ország zenei
műfaját. Sok élménnyel gazda-
godtam ezen a délutánon.

Balázsi Bálint  Daszk,  9/B

A hatvanadik 
évfordulón

Valójában Dávid kezdett harcolni Góliáttal,
vagyis a hazánkban állomásozó szovjet
csapatokkal.  Hallhattuk Nagy Imre min-
iszterelnök felhívásának részletét, majd az
egyedül maradt ország
szabadságharcosainak a túlerővel szembeni
reménytelen küzdelmét. Véres csaták után
aztán elbukott a forradalom. Kétezer halott,
kivándorlás és börtön várt a résztvevőkre.

A diákok szerint nem volt hiába a
küzdelem. 1989 október 23.-án kikiáltották
a köztársaságot. Köszönet a
forradalmároknak! 
A megemlékezést követően Kovács Péter

polgármester vezetésével megkoszorúzták a
forradalmárok emlékművét.                                                                                                                     

- a szerk

folytatás az 1. oldalról
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Boros Viktória EB bronzérmes
Bronzérmet szerzett a Lengyelországban rendezett szeptemberi súlyemelő Európa

Bajnokságon a vépi Boros Viktória (képünk). 
Micsoda tehetség, hiszen még csak 15 éves, és

mindössze két éve barátkozott meg a mázsás
súlyokkal a Haladás versenyzője. De akaratereje,
fizikai ereje és taktikai érzéke is megvan ehhez a
sporthoz, mondják a hozzáértők. Viktóriától meg-
tudtuk: 2014-ben egy Savaria egyetemi
sportágválasztón figyelt fel rá Márkus Erzsébet. A
serdülő U15-ösök közt a + 69 kilogrammos súlycso-
portban kezdte. Vagyis mindössze fél évig tanulta a
technikákat. Aztán a területi, majd az országos válo-
gató versenyeken bizonyított, vagyis válogatott

kerettag lett.  A 2015. évi Olimpiai Reménységek lengyelországi versenyében
tavaly ugyancsak Lengyelországban a csapatversenyben bronzérmet szerzett.  Majd
az idei, Tamásiban rendezett országos bajnokságon már a dobogó legfelső fokára
állhatott. 

Eztán következett az eddigi legnagyobb megmérettetése: a már említett Európa
Bajnokságon  szeptember 16-án egyéniben 151 kilóval bronzérmet nyert súlycso-
portjában. Összetettben pedig negyedik lett szakításban és lökésben. Azt mondja:
nagy élmény volt spanyol ellenfelét legyőzni. Bizonyára. Tervei közt szerepel a
következő évi Ifjú Olimpiára kijutni. Gratulálunk a teljesítményéhez! 

A Savaria Szakgimnázium 9D/2 osztályába járó diáklány rendészeti fakultáson
tanul. Természetesen a tanulást sem hanyagolja el. Tehát, ha megnő vélhetően
rendőr lesz. De addig is birkózik a súlyokkal.  Később jaj lesz a bűnözőknek.

gyz

Az első roma napról
A roma hagyományok bemutatása és a népesség összejövetele, foci és gyerekprog-
ramok  jellemezték az első alkalommal rendezett roma napot október 8-án, mondta

Nyári Jó-
zsef, a roma
önkormány-
zat helyi
elnöke, aki-
nek a szer-
vezésben segített Kányási Gábor alelnök
és Tamás István főszervező.

Mint minden buliban a kulináris
hagyományoknak megfelelően itt is
sütöttek, főztek az asszonyok és a férfi-
ak. Titkos recept alapján készült például
a lecsós tészta, vagy cigánytészta,
melyről csak azt lehetett megtudni, hogy
van benne csirkehús is. De a jó ebédhez
szólt a nóta egy igazi cigánybanda,
Horváth Béla zenekara jóvoltából.

Délután pedig tele volt a játszóvár, volt rajzverseny a kicsiknek és Ki? Mit? Tud? a vállalkozó szelleműeknek.
A roma koncertet pedig a szombathelyi Árkádia trió prezentálta. 

A szervezők szerint mintegy 20 család, vélhetően 200 fővel vett részt az első roma napon Vépen.
Gyz

KRÓNIKA

15 tonna
elektronikai

hulladék 
Az előző évekhez hason-
lóan a Szomhull Non-
profit Kft-vel közösen
történt meg a városban
az elektronikai hulladék
összeszedése és
elszállítása.

Az összeszedési
időpontok 2016.09.29-
én, 30-án valamint
10.01-én voltak.
Előzetes bejelentés
alapján a házaktól a
GAMESZ-traktorral  hat
pótkocsi elektronikai
hulladékot szállítottak be
a polgármesteri hivatal
udvarára. A lakosságnak
két napig volt lehetősége
a beszállításra.
A Szomhull október 3-án
és 4-én az összegyűjtött
elektronikai hulladékot
elszállította szombathe-
lyi Körmendi úti
telepére. Ott válogatás
után átadták a kezelőnek
az újrahasznosítónak tar-
tott anyagot, mely
összességében 15410 kg
és kb. 120 m3 volt.                      

– kajcsos-
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A vépi templom 1756-ban 
A vépi templomot az egyik legrészletesebben leíró  visitatiot 1756-ban
tartotta Batthyány József, a későbbi hercegprímás. Leírja, hogy a
templom nagyon régi időktől fogva fennáll, és 1734-ben renoválták az
egyház költségén. Régi titulusát – mely Szent András apostol – megvál-
toztatták, új titulusa  a Transfiguratio, azaz Jézus színeváltozása. A tem-
plomot csak megáldották, felszentelve nincs. A templomnak a szentélye
és a sekrestyéje boltozott, a hajó felett fa födém található, mely Szűz
Máriát megdicsőülését ábrázolja.  A hajó teteje fazsindellyel fedett, a
szentély tető pedig cseréppel. Nyugat felől áll még a két kőből épült
torony, közöttük van a főkapu, amelyet külön tető fed. 

1755-ben gróf Erdődy László özvegye Illésházy Anna Mária grófnő
új sekrestyét épített a templomhoz dél felől. 

A főoltár képe a Tábor hegyi jelenetet ábrázolja, hasonlóan a mai
oltárképhez. Megjeleníti  Mózest, Illést és a három apostolt,  Pétert,
Jánost és Jakabot. A kép felett az Illésházy címer található. Az oromzaton
a Szentháromság festett képét helyezték el. Az oltárt több helyen angyal
szobrok díszítik, de megtalálható még  Szent Anna Máriával és Szent
Krisztina szobrai is. A tabernákuluma fából készült aranyozott és
ezüstözött, az antependium (az oltár elő-és oldalfalainak díszítése) szin-
tén fából van, színes márványozással. 

Az evangéliumi oldalon (északi oldal) lévő oltárkép festett, rajta a
Keresztre feszítés látható, Szűz Máriával és (Ev.) Szent Jánossal,
Magdolnával és egy angyallal, aki Krisztus vérét egy kehelyben fogja fel.
Az oromzatban szintén festett kép van az Atya ábrázolásával. Az oltáron
kísérő szobrokként angyalok láthatók, valamint ezen az oltáron áll a Szűz
Mária hétfájdalmát ábrázoló szobor. (Ez minden bizonnyal megegyező
lehet a korábbi, 1697 és 1713-as visitatiokban, a főoltáron említett ábrá-
zolással.) 

A másik, episztola oldalon (déli oldal) álló mellékoltáron Vigasztaló
Szűz Mária festett képe látható, felette Moger úr és testvére Klára
Dalponai (?) címere. ( előkelő vépi polgárok, ők adományozták az oltárt)
Az oromzatban itt is festett kép található, amely a Szentháromságot ábrá-
zolja. Négy szobor díszíti még a mellékoltárt, ezek Nepomuki Szent
Jánost és Szerafi (Assisi) Szent Ferencet, valamint Szent Klárát és
Padovai Szent Antalt jelenítik meg. Az oltáron a tabernákulum helyén egy
Immaculata kép van, az antependiumon a Keresztet meglátogató Mater
Dolorosa, Ev. Szent János és Mária Magdolna látható. Az oltáron még
további kis szobrok állnak: Nepomuki Szent János, Szent Rozália, Szent
Borbála és Szent Katalin, valamint 2 angyal. 

A szószék fából készült, ezüstözött és virággal díszített. 
A keresztelő kút fából van, a tetején Ker. Szent János megkereszteli
Krisztust szoborcsoport található. 

A templomnak orgonája van mely 5 változatú, ezen kívül még több
szobor, hordozható körmeneti szobor, processziós kereszt és festett kép
(24 db), baldachinok stb. található. 

Mindkét tornyában található harang,  a nagyobb a Szent Szűz, a kisebb
Szent Szűz és Szent György tiszteletére készült. 

(Forrás:  Dr. Haris Andrea Művészettörténeti dokumentációja a vépi
templomról, illetve korábban segítséget nyújtott dr. Sill Aba Ferenc az
egyházlátogatási levél fordításában)   -dömötör

KRÓNIKA
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Adomány
Továbbra is lehet adományokat elhe-
lyezni a templomi kitett perselynél,
illetve a hónap első vasárnapi (nov.6.)
perselyezés alkalmával.

Lehetőség van továbbá a plébánia
számlájára történő befizetésre is.

Számla szám: 11747006-20203975.
Hálásan köszönjük az eddigi adomá-
nyokat, valamint a következő idő-
szakokban történő hozzájárulásokat is.

A Jó Isten fizesse vissza száz-
szorosan! DG

Nagy János: Nézd!
Nézd, te is az ablakodon

utolsó pompáját az ősznek,
most a felhők raja is tovafut

az ökörnyál fehér koszorút
a levelek piros palástot szőnek!

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

Nézd, lábad elé az októbervég
már teríti színes szőnyegét,

s egyre szorosabbra húzzák
a ködkabátjukat a fák!

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

Halálozás: Márk Péter (1982)
Alkotmány út 42

Anyakönyvi hírek 
Születés: Takács Balázs és
Dombai Viktória leánya Mia Anna •
Tátrai Ádám és Varga Júlia leánya
Hanna • Beke Tamás és Hopka
Zsanett fia Kristóf • Zsizsik Gergely
és Kajtár Petra fia Ádám
Bozzai: Mikula János és Kelemen
Zsuzsa leánya Leila • Holdosi Péter
és Gáll Adrienn fia Milán
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20 éves az Aerobic klub
Éppen két évtizede alapította a meg Vépen az Aerobic klubot néhány társával Nemesi Ildikó. A születésnapon,
vagyis szeptember 24-én ünnepélyes keretek közt pezsgővel, tortával, süteményekkel és természetesen tor-
nagyakorlatokkal ünnepelték meg az időközben kiváló kollektívvá lett csapat tagjai a kerek évfordulót. (képünk)

– Volt olyan időszak is, amikor csak néhányan jöttek össze a heti két alkalommal tartott edzésekre, mondja
mindenki Ildije, aki időközben minden szükséges felsőfokú képesítést is megszerzett ahhoz, hogy tudományos

alapokkal felvértezve vezethesse a gyakorlatokat.  A sportág megszállottja szerint ugyanis eme torna- és tánc-
gyakorlatok javítják az egészséget, oldják a stresszt, miközben szórakozva fejlesztik izmaikat. 

Aztán ahogy teltek, múltak az évek, 20-30 fős egységes klub baráti társasággá vált, melynek legfiatalabb
tagja nyolc, míg a felső korhatár szinte végtelen. Látszik a lányok alakján a szépítő mozgás, arcukon a mosoly,
a jókedv. Nem véletlen, hogy szeretik, amit csinálnak. De nemcsak ők, hanem a kistérségbeli közösségek is,
ugyanis számtalan meghívásuk van falu- és városnapokra, klubokba, egyesületek rendezvényeire. És ők
szívesen mennek másokat is szórakoztatni mozgásművészetükkel.

Gratulálunk az elmúlt húszévnyi fittséghez. A klub tagjainak pedig további jó erőt, egészséget és megbot-
hatatlan együttműködést kívánunk.                                                                                             -gyz 

11

Egyházközségünk novemberi programjai
Október 30-án, vasárnap hajnalban igazítják vissza az órákat. Az esti szentmisék e naptól kezdve este 1/2 6
órakor kezdődnek. November 1-én, kedden Mindenszentek ünnepe lesz. Az ünnepi szentmise 8 órakor kezdődik
templomunkban. Délután 3 órakor a temetőben megemlékező ájtatosságot tartunk a megholtakról. A szertartás
után megáldom az új síremlékeket. November 2-án, szerdán Halottak Napja lesz. Ezen a napon este 1/2 6 órakor
kezdődik a szentmise templomunkban. Búcsúnyerési lehetőségek: Aki a temetőt ájtatos lélekkel meglátogatja,
és legalább lélekben imádkozik a megholtakért, november 1 - 8-ig minden nap teljes búcsút nyerhet. Feltételek:
Szentgyónás, szentáldozás és imádság a pápa szándékára. Másik búcsúnyerési lehetőség: Akik Halottak
Napján meglátogatnak egy templomot vagy nyilvános kápolnát, szintén teljes búcsút nyerhetnek a szokott
feltételekkel. Látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell elimádkozni. Ez a búcsú elnyerhető
megelőző, vagy következő vasárnapon és Mindenszentek ünnepén is. November 6-án, vasárnap az este 1/2 6
órakor kezdődő szentmise után imádságos megemlékezést tartunk az 1956-os forradalom és az azt követő meg-
torlás áldozatainak emlékére a templomkertben. Aki tud, hozzon magával gyertyát, vagy mécsest! November
13-án, vasárnap 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 5 órai kezdettel rózsafüzért imádkozunk, majd a szentmise keretében ünnepélyes
körmenettel hordozzuk körül Szűz Mária Szeplőtelen Szívének kegyszobrát. A körmenetre gyertyát, vagy méc-
sest is hozzunk magunkkal! Minél többen halljuk meg Mária kérését és vegyünk részt ezeken az engesztelő
ájtatosságokon! Németh Tamás plébános
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Tíz éves a vépi horgászklub
Nagyszabású horgászversennyel ünnepelték meg a 2006-ban alakult helyi horgászklub 10 éves évfordulóját a
helyiek. A 60 - 70 tagot számláló, a szabadidő hasznos eltöltését kedvelő felnőttek és gyerekek kétfordulós
versenyét szeptember 25-én jó fogások jellemezték.

A felnőttek versenyében 8.5 kilogrammos fogással első lett Táncsics Tamás. Második Bezdi Balázs 5.4 kló-
val, míg harmadik Habda Gábor 1.9 kilóval. A gyerekek közt az élen végzett Vilics Márk (2.2 kg) ezüstérmes
lett Fazekas Gergő( 0.94 kg), bronzos pedig Fazekas Bence (0.20 kg).

Nem véletlenek a jó fogások, hiszen a tagság rendszeresen gondoskodik a ponty, kárász és apróhal telepítésről
a Gépész területén lévő tóba, mondta Bezdi József szervező.     – gyz

Bezdi Vince emléktorna
Hét, amatőr játékosokból álló focicsapat – Táplánszentkereszt, Vép Öregfiúk, Padrino Pizzéria, Berek, 5+1

Vép, Béke u., Pacsirta Fc - küzdött meg a trófeákért szeptember 24-én, a Bezdi Vince Emlékversenyen. A
körmérkőzések után az első helyezést a Padrino Pizzéria érte el. Második az Öregfiúk, míg a bronzérmes a Béke
csapata lett. Az egész estébe nyúló rendezvényen mintegy 150-200-an vettek részt.                                gyz

Kék fény hírek
A vépi körzeti megbízottak működési területén szeptemberben két szabálysértőt vezettek elő a Szombathelyi
Rendőrkapitányságra, mivel a kiszabott pénzbüntetést nem fizették be, valamint a szabályszerű idézésre nem
jelentek meg. Egy másikat pedig biztonsági intézkedés végett a Markusovszky Kórházba szállítottak, mivel
közterületen magatehetetlenül, ittasan feküdt. KMB
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