
Drón, a gazda szeme
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő meghirdette a
2016/17-es tanévre az Út a tudományhoz programot, amelynek célja a középiskolás tanulók tehetséggondozása oly
módon, hogy a tanulók mentori támogatással kipróbálhassák magukat egyéni és csoportosan végzett kutatásokban
is. Az FM DASzK Vépi Középiskolája a pályázat során 750 000 Ft támogatást nyert el, amelyből  beszereztek egy
DJI Phantom 4 agrodrónt. (2. oldali képünkön)

A kutatási programban négy tanuló vesz részt közvetlenül: Molnár Csaba, Balazsin Dominik, Horváth Gábor

Zsolt és Józsa Róbert (2. oldali képünkön). Emellett természetesen minden tanulónknak lehetősége nyílik megtan-
ulni a drón kezelését, valamint megismerni az agráriumban való használatának lehetőségeit. 

Mi is a drón? Pilóta nélküli légijármű, amellyel leggyakrabban koncerteken, fesztiválokon és nagyobb ren-
dezvényeken találkozhatunk, mint „repülő kamera”. Mi a mezőgazdasági célú használatával foglalkozunk
elsődlegesen. A növénytermesztő gazdáknak nagy utat kell megtenni ahhoz, hogy ellenőrizzék szántóföldjeiket,
megnézzék a vetést, a fejlődő növényállományt stb.

Tamás atya ezüstmisés
Megható és felemelő jubileumi szertartás helyszíne

volt 2017. július 2-án a vépi plébániatemplom.

Németh Tamás vépi plébános ezüstmiséjén, papi
szolgálatának 25 éves évfordulóján (képünkön) adott

hálát a Jóistennek az elmúlt időszak kegyelmeiért. A
szentmise kezdetén Kiricsi Miklós (3. oldali
képünkön) az Egyházközségi Tanácsadó Testület
világi elnöke mondott köszöntőt. Köszöntötte a meg-
jelent paptestvéreket, hozzátartozókat, rokonokat, a
társegyházközségekből érkezőket, illetve a vépi
híveket. Beszédében ő is hálát adott és köszönetet
mondott. Hálát adott Istennek, hogy mindig jó
plébánosokat adott a településnek és köszönetet mon-
dott a Plébános Úrnak lelkiismeretes, odaadó és
hűséges munkájáért.         

Felidézte Tamás atya életútját, hogy 1992. június
16-án szentelték pappá, majd a kőszegi kápláni szol-
gálat után 1999-ben, immár 18 éve a vépiek
lelkipásztora.

VÉPIVÉPI
XVIII. ÉVFOLYAM  7. SZÁM  2017. JÚLIUS

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA

3.  Ica s ikere  •   4.  Bozzai   •   5 .  Csepregben  •   6 .  Gyémántdiploma  •   7 .  Jó szezonzárás 

Utcák felújítása, városházi
rekonstrukció

Tizenegy utca burkolatát újítják meg az idén abból a 112
millió forintból, melyet a hitel nélküli takarékos

gazdálkodás elismeréseként kapott a város az idén is.
Egyúttal folyik a munka a Városháza átalakításán is. 

KRÓNIKA
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MOZAIK
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Nagy János:
Sikertelen egérút

Hol kanyarog a gyalogút,
pici pocok fűben fut:
- Cini,- cini – cin-cin- cin!
A legszebb szürke szín,
fenni kell a fogaim,
valamit hát bekapok!

Keresgél a kis pocok,
a maggal fogat köszörül,
feje fölé árnyék ül.
De messze a pocoklyuk!
- Cin-cin! Sikerül az egérút?

Alighogy ezt kimondja
ragadozó rá lecsap:
- Hiééé, hiéé!- visongat.
Otthon vár három éhes fióka!
Kié, kié! Mindenkié!

- Ci-nyici! Nyííí! – sír a pocok,
máskor légy óvatosabb!
Az ölyv ügyesen viszi,
csőrében a friss falat…

Haláleset: Hodács Gyuláné sz.
név: Cseresznyák Erzsébet  (1943)
Kossuth u. 63.
• Takács István   (1951)
Alkotmány u. 19.
•  Cserkuti Józsefné  sz. név: Borsos
Erzsébet  (1950)  Kossuth u. 45.

Anyakönyvi hírek 
Születés: Imre Zsolt és Szalay
Réka leánya Zoé     
 • Szabó Gábor és Nagy Dorina
leánya Szófia
• Kovács Sándor és Bőtsch Enikő
leánya Anna
• Maizner Tamás és Csipkés
Alexandra leánya Tamara

folytatás az 1. oldalról

Drón, a gazda szeme
A drón lehetővé teszi azt, hogy kényelmesen, akár több száz vagy
ezer kilométerre lévő területet is megfigyeljenek. Felülről 50–100 m

magasságból a táblák teljesen más képet festenek, mintha mellettük
állnánk. A magasból készült nagy felbontású fotókon, videó-
felvételeken jól láthatók a technológiai hibák, a növénybetegségek
előfordulása, tápanyag- vagy vízhiány, esetlegesen a vadkár.
Számítógépes programokkal az elkészült felvételeket kielemezzük,

és ez alapján tudunk tanácsokat adni célirányos növényvédelemre
vagy tápanyagpótlásra, ami egyrészt környezet-, másrészt
pénztárcakímélő megoldás. A technika fejlődésével várható a drónok
egyre szélesebb körű alkalmazása, mind a mezőgazdaságban, mind
az élet más területein is.

Fazekasné Marton Mónika projektfelelős

VÉPIKRÓNIKA
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Kiemelt aranyérem Icának
Kiemelt aranyérmet kapott Tóth-Vásárhelyi Ica a 7. Országos

Nyugdíjas Könnyűzenei Fesztiválon. A június 13-án rendezett kétna-
pos salgótarjáni versenyre négyen jutottak be a Vas megyei döntőből.
A könnyűzenei blokkban huszonegy produkciót hallgatott meg a
zsűri. A  szakmai vélemények szerint a hét éve éneklő Ica hozta a
szokásos, magas színvonalú formáját, melynek alapján produkcióját
oklevéllel és serleggel is jutalmazták.

Ica a részleteket firtató kérdésünkre azt mondta: - Tudod, évek
óta sikerrel veszek részt a nyugdíjas szövetség kulturális ren-
dezvényein. 

A fellépéseim során mindig a legmagasabb elismerésben volt
részem. Ez nagyon jó érzéssel tölt el, s újabb ösztönzést ad arra, hogy
fellépéseket vállaljak országszerte, tette hozzá. 

Gratulálunk! gyz
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Tamás atya ezüstmisés
Az ünnepi szentmisében – melyet az ünnepelt a Mária-légiótól kapott gyönyörű „Máriás” miseruhában, valamint

a vépi hívek ajándékával, egy új miséző -
kehellyel celebrált – Horváth József

(jobb felső képünkön) pápai prelátus
emlékezett a jubilánssal együtt átélt
„kálváriás” időszakra, felidézte a papi
szolgálatra  való elhivatottság időszakát,
de beszélt Tamás atya vágyairól is. A
vágyakról, az elérhető kívánságokról.
Arról, hogy minél több gyermek
nevelődjön keresztény hitben, a családok
együtt imádkozva, egy közösségben
vallják meg hitüket és minél nagyobb
számban látogassák a szentmiséket. A

jubilánst levélben köszöntötte Császár

István egyházmegyei kormányzó.

Az ünnepi szentmise végén ezüst -
misés áldásban részesítette a jubiláns a jelenlévőket, majd a művelődési

házba invitált mindenkit agapéra, szeretet-vendéglátásra. Itt először
Kovács Péter (jobb alsó képünkön) Vép város polgármestere mondott
pohárköszöntőt, majd  lehetőség volt köszöntésekre, ajándékok
átadására.

Kívánjuk ezüstmisés plébánosunknak, hogy a következő  nagy
jubileumát, aranymiséjét is itt, körünkben, a vépi egyházközség szol-
gálatában tudja ünnepelni.

Hálás szívvel mondunk köszönetet minden kedves segítőnek, akik
az ezüstmise és az azt követő vendéglátás kapcsán bármi módon segít-
ségünkre voltak. Köszönjük az adományokat,  süteményeket és a
kedves szavakat. Jó ilyen közösségbe tartozni.  

Dömötör Gábor    fotó: gyz

folytatás az 1. oldalról
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ÜNNEPSÉG

Gulyásparti Bozzaiban 
Gazdag programmal rendeztek falunapot július 8-án Bozzaiban. A nagy

meleg ellenére a programok délután kettőkor focival kezdôdtek. A
tizenegyes rúgó versenyt felnőtt kategóriában Székely Marcell, gyerek
kategóriában pedig Czene Roland nyerte. Fél négytôl a Bioritmus zenekar
lépett fel, majd a Hatos Ferenc iskola Bozzaiból való tàncosai mutatták meg

tudásukat. Eztán Dávid Luca énekelt. A kétféle gulyásos vacsorát a
polgármesteri köszöntő előzte meg. Héra- Csimadia Fanni külön köszön-
tötte 70. születésnapja alkalmából a falu díszpolgárát, Halmosi Zoltánt és
Varga Olivért. Utóbbinak kis kiállítást is rendeztek rajzaibòl. A pol-
gármester üdvözölte az elmált évben született négy gyermeket és az ötéves
jubileumát ünneplő Bozzaiak Bozzaiért Egyesület tagjait. Elnökünknek,
Süléné Bánfalvi Eszternek pedig kiemelte a közösséget építő fáradhatatlan
munkáját, és méltatta azokat is, akik részt vesznek a közösségépítésben.   A
vacsora után a programban változás volt, ugyanis a Septeam együttes nem
tudott eljönni a falunapra, így  tombolával folytatódott a program. A
faluvezető ezúttal is megköszönte a felajánlásokat. Nyolc órától az IronCats
neorockabilly trió (képünk), majd kilenctől a Hello zenekar húzta a talpalá-
valót. 

A kicsik örömét egész délután az ugrálóvár szolgálta Bozzaiak Bozzaiért
Egyesület jóvoltából. 

Héra-Csizmadia Fanni Fotó: Horváth Henriett 
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Kék fény:
szabálysértések

- Júniusban a vépi körzeti
megbízottak működési terü-
letén egy elfogás történt ittas
járművezetés miatt, a söfőr
ellen büntető feljelentés ké-
szült. Egy másik ügyben szin-
tén büntető feljelentést tettek
lopás miatt. A harmadik esetben
szabálysértési feljelentés ké-
szült köztisztasági szabálysér-
tés miatt. 

Olyan is volt, akit elővezettek
a Szombathelyi Büntetés-
végrehajtási Intézetbe, mert a
kiszabott pénzbüntetést nem
fizette be. 

Vép KMB

Városi 
ünnepség
augusztus 

20-án
Államalapító István király-
ra emlékezve tábori szent-
misével egybekötött városi
ünnepséget rendeznek
Vépen augusztus 20-án, a
templomkertben reggel 9
órától. 

A hagyományos alka-
lommal Németh Tamás
plébános szentmisét celeb-
rál, majd megáldja az új
kenyeret. Ünnepi beszédet
mond Kovács Péter pol-
gármester. 

Az ünnepi alkalomra a
szervezők tisztelettel vár-
ják a város lakosságát. 

VÉPIKRÓNIKA
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CSEPREGBEN

Vépi Csintalanok
2017. július 15-én egy kicsit hűvösre fordult időben, de nagy lelkesedéssel vett rész a Vépi Csintalanok csapata
az első Csepregi Palacsinta Fesztiválon (képünkön).

Kora délelőtt rövid készülődés után kezdődött a palacsintasütés, melyen a kiírás fölött teljesítve ezeregyszáz

palacsinta készült a feldíszített sátrunk alatt. A részt vevő csapatok a fantáziának szabad utat engedve, minden
elképzelhető töltelékű, színű és formájú palacsintát kitaláltak és kínáltak az érdeklődő közönségnek. Az apróbb
gyerekek nagy örömére palacsinta-falatkákat készítettem, mely egy pálcikán, a nyalóka megjelenéséhez hason-
ló kis palacsintát jelent. 

A csapat sikeresen szerepelt, hisz a második hely mellett elnyertük a legvidámabb csapat különdíját is. 
-KoPé-
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ÚTON AZ ÖKO VÁROS FELÉ (4.)   

Egy évben 17 millió hordó (egy hordó 160 liter) nyersolajat használnak fel PET -
palackok gyártására.

Ebből a mennyiségből közel egymillió autó üzemanyag-szükségletét lehetne
fedezni, egy éven keresztül. A palackok előállításakor nemcsak olajat használnak fel,
hanem vizet is. Egy 1 literes palack gyártásához 3 liter vízre van szükség. Mi lehet
a megoldás? Az eldobható palack helyett válassz inkább egy csinos kulacsot, vagy
vegyél betétdíjas terméket. (folyt. köv.)

-

VÉPIKRÓNIKA
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EGYHÁZ

Sinkó Pál gyémántdiplomás
Csodálatos évfor-
dulókat ünnepelt
az idén Sinkó Pál.

Egyrészt 85 éves
s z ü l e t é s n a p j á t
k ö s z ö n t ö t t é k
szűkebb és tágabb
családjában, más-
részt gyémántdip-
lomát kapott a már
n y u g d í j a s
m e z ő g a z d a s á g i
mérnök, mérnök-
tanár és citera-
művész. Az emlí-
tett díszoklevelet
nemrég vette át a
Szent István Egye-
tem gödöllői kam-
puszán. 
Ezzel ismerték el

hatvan éven át

kifejtett értékes szakmai tevékenységét.

Nem győzünk csodálkozni, hogy milyen gyorsan elmentek az
évtizedek Pali bácsi felett. Mint mondja, ma már talán nem csak
neki történelem, hogy az akkori mezőgazdasági gépészmérnöki
főiskolán 1957. december 20-án kapott oklevelet. Még arra is
emlékszik, hogy az ’56-os események után diplomaosztójuk sem
volt. Kiadták ugyan bizonyítványaikat, de  az ünnepélyes diplo-
maosztót most, június 17-én pótolták. Több, mint nyolcvanan
végeztek abban az évben az egyetemen, közülük hatot tüntettek ki
jubileumi díszoklevéllel. Ketten még Amerikából jöttek haza  az
ünnepségre.

Vépen  mindenki Pali bácsija amúgy nemcsak kitüntetések sorát
– köztük a Kiváló tanárit  – mondhatja magáénak a szakmájában, sőt
más szakmákba átnyúlóan is. Azt mondja, pedagógusként is tudott
olyat alkotni, amire büszke és öregkorára megtalálta azt, ami
boldogítja. Vagyis tanított természettudományi tárgyakat, sok szak-
mában publikált, s írt daloskönyvet a katona énekekről.  

Nekem még  szerencsém volt együtt tanítani vele az akkori
Gépészben. Nyugdíjazása óta  a magyar kultúra ápolásának is szen-
teli az idejét. A pedagógiáról, a tapasztalat-átadásról azt mondja: azt
élete végéig tudja csinálni az ember, az nem korfüggő. Nemrég
megjelent Fecskevárta című könyvét valószínűleg a néprajzosok is
értékelik majd, hiszen a régi paraszti hagyományokról is szól.
Azokat nagyon sokra tartja. Ebből az is következik, hogy az akkori
erkölcsi alap olyan erős, melyre ma is alapozni lehet, sőt kellene.
Tehát nem élt hiába, s talán az unokákon kívül mások is meríthetnek
életéből, gondolataiból, teszi hozzá.  

– a szerk.
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Egyházközségünk
augusztusi 
programjai

Augusztus 6-án, vasárnap Urunk
Színeváltozásának ünnepe, egyház-
községünk búcsúnapja lesz.
Augusztus 5-én, szombaton este 1/2 7
órakor is lesz templomunkban szent-
mise.

Búcsú napján este nem lesz szentmise!

Augusztus 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 meg-
bántásokért!
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! 

Augusztus 15-én, kedden Nagybol-
dogasszony parancsolt ünnepe lesz.
Azt a titkot ünnepeljük ezen a napon,
hogy Isten Szűz Máriát annak halála
után testestől-lelkestől felvette a
mennyei dicsőségbe.

Augusztus 20-án, vasárnap Szent
István király ünnepén szabadtéri
szentmisét tartunk a templomkertben
délelőtt 9 órai kezdettel. 
A szentmise után megáldom az új
kenyeret, amelyből jelképesen egy
szeletet mindenki kap.

Németh Tamás 
Plébános

VÉPIKRÓNIKA
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Utcák felújítása, városházi rekonstrukció
A szakemberek teljesen felújítják az
épületet, hogy az ne csak komfortosabb
legyen az ott dolgozóknak, hanem az
önkormányzati feladatok elvégzéséhez
is megfelelő elektro-nikai, műszaki és
tárgyi feltételek legyenek. 

Ezzel is segítve, gyorsítva a lakosság
és a városépítés érdekében végzett
munkát. Képeink a Batthyány és
Berzsenyi utcákban, illetve a
Városháza átépítésén készültek
július elején.   

gyz 

SPORT VÉPIKRÓNIKA
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Napközis Tábor
2017

Tisztelt szülők,
kedves gyerekek!

Július 31-től ismét nyári napközis
táborba várjuk a gyermekeket két
turnusban.

5 éves kortól jöhetnek a kicsik.
A tervezett program kézműves
foglalkozások, mozgásos felada-
tok, filmvetítés és sok-sok játék.
A gyermekeknek meleg ebédet és
uzsonnát biztosítunk.

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

folytatás az 1. oldalról

Foci: jó szezonzárás
Csapataink jól zárták a szezont, teljesítve az elvárásokat. Felnőtt

csapatunk a 6. helyen, ifjúsági csapatunk az 5. helyen zárt. A jól
sikerült bankett után minden korosztály megkezdte a nyári
pihenést. Amíg a fiúk pihennek,  az egyesületben tovább folyik a
munka. 

Szezonkezdetre felkerül a pálya mellé az eredményjelző és neki-
állnak a lelátó kivitelezésének. Új labdákkal is gazdagodott az
egyesület. Változás történt az ifjúsági csapat edzői posztján. Török
Richárd remek munkát végzett az U19 élén, sok játékost nevelt ki
az első csapat számára. 

Kívánunk ezúton is neki további sportsi-kereket és köszönjük
eddigi munkáját. Az ő helyét a Dancs Zoltán és Pajor Tamás kettős
veszi át a következő szezonban. 

Nagy játékosmozgás nem várható a csapat háza táján, érkezik
Hegykőről Kertész Áron, visszatér Pócza Gergő és Joó Bálint is
ismét sárga-fekete mezben fog játszani. A távozók oldalán Dala
Márk és Beke Bálint neve merült fel.

Edzőmérkőzéseink időpontja: július 19. Vép–Bük, július 22.
Vép–Csepreg, július 26. Vép–Vép U19, július 29. Lukács Péter
emléktorna, augusztus 3. Vép–SE Honvéd SE. 

Mérkőzéseinkre szeretettel várunk mindenkit. Hajrá Vép!
-pajor
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i m p r e s s z u m
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Hajnalig fociztak
Talán a nyár egyik legmelegebb napján,
július 8-án újra megrendezték a Kövér Ferenc
éjszakai kispályás emléktornát. Nem
véletlen, hogy az idén is nagy érdeklődés
előzte meg a meccseket. 12 férficsapat és 8
női együttes vágott neki az esti mérkő-
zéseknek. Remekül előkészített pálya,
nagyszerű csapatok és lelkes, szép számú
szurkolótábor jellemezte a szombat estét és
vasárnap hajnalt. Igazán jó hangulatban és
nagyszerű meccsekkel múltak az órák. Jó volt
ennyi embert látni a futballpályán. A nők
mezőnyében az első helyet a Vitusz FC, a
másodikat a Kópháza, míg a harmadikat a
Rehab Team csapata szerezte meg. 

A férfiaknál első helyen végzett az Anonim
FC (képünkön), második lett az Ósok csapa-
ta, harmadik helyen pedig a Béke végzett.

-pajor

Külföldiek is tanultak anno a Gépészben
Georges Kubából

- Tanár Úr! Mi lesz velem, ha a vizsga után hazamegyek Havannába? Mit mondjak majd a leendő munkáltatómnak, hogy
hol tanultam az autószerelést? Nem lesz káromra, hogy szocialista országban szereztem szakmát? – kérdezte tőlem egy
szimpatikus 18-20 éves kubai diák?
Georges még a ’80-as évek elején az ENSZ Nemzetközi Tudományos Együttműködési Irodájának (TESCO)
szervezésében itt Vépen, a Gépészben tanulta a magyar nyelvet líbiai, kuvaiti, libanoni, szíriai, dél-jemeni, szudáni, ghá-
nai, guineai, vietnami, kambodzsai vagy laoszi diáktársaival együtt, hogy majd valamelyik magyar középiskolába járhas-
son.

Elképedtem. Mit érezhet, mit vizionál ez a diák, aki éppen Fidel Castro gyámsága alól jött? Hiszen Európában még
javában állt a vasfüggöny, ám Reagan amerikai elnök csillagháborús tervei már javában szipolyozták a szovjet költ-
ségvetést, de ez a diák mégis félt valamitől. Lám furcsa fintora a sorsnak, hogy a következő évtized végére Közép-Kelet
Európából kivonultak az orosz csapatok, bekövetkezett a rendszerváltás. De Kuba még mindig szocialistának mondható.
Csak azt nem tudjuk, hogy Georges barátunk boldogult-e, s vannak-e még víziói?     gyz
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