
Zmertych-leszármazottak
Amerikából és Angliából

Nagyon kedves és régen várt vendégek érkeztek a
Zmertych Aurél Gondozási Központba július 26-án.
Ők a mindenki által nagyon tisztelt és szeretett
Zmertych Aurél körorvos családjának tagjai, akiket a
róla elnevezett gondozási központ bejáratánál
fogadott Kovács Péter polgármester és Kovács Viola,
az intézmény vezetője.

Iván, a doktor fia  sajnos már nem tudott eljönni,
mert idén június 30-án meghalt Londonban. Felesége

Mária, valamint a Vépen gyerekeskedett két unoka
Katalin és Sára megérkezett..

István király ünnepén
Ünnepi szentmisén emlékeztek meg államalapító
István királyunk tetteiről augusztus 20-án a vépi
plébániatemplomban. Az alkalomból Németh Tamás

atya megáldotta az új kenyeret, melyből mindenki
kapott egy fala-
tot. 

A szentmisét
követően ünnepi
beszédet mondott
Kovács Péter

polgármester. Az
ünnepi megemlé-
kezésen jelen
volt gróf Erdődy

László is.
-  Van-e még

hatása Szent
István tetteinek a
magyar keresz-
ténységre, tette
fel a kérdést
Németh Tamás

plébános, (képünkön) szentbeszédében. - Államala-
pító királyunk szavai és tettei bele vannak kódolva a
magyarságba, hiszen ezer év után is előjön a magyar
emberekből a jóság, a szeretet, a segítőkészség, az
együttműködés, mondta. A jó példa tehát erőt ad,
melynek eredménye az ország- és nemzetépítés lett, a
Kárpát-medencében összekovácsolva az együttmű-
ködő, különböző nemzetiségűek életét.  Példaként
említette azt a mai segítőkészséget is, melyet ter-
mészeti katasztrófák után tapasztalhatunk, a károsul-
tak irányába. Kiemelte az önkéntes tűzoltók mun-
káját. István királyunk szavaiban és tetteiben is
magvető volt, mely jó talajra hullt. 
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Búzagyűjtő nap Vépen
Idén is megtartották Vépen a Magyarok Kenyere
programot, a búzagyűjtő napot, mellyel rászoruló
gyerekek jutnak kenyérhez határokon innen és túl. 

Az adományozók a Pusztavámi Szövetkezet telep-
helyére szállították terményüket, melyet megáldott dr.

Székely János új megyés püspök. 
Ünnepi beszédet mondott az ötletgazda, dr. Korinek

László pécsi egyetemi professzor. Jelen volt Kovács

Péter polgármester. (képünkön)
A megjelenteket Rácz Károly, a MAGOSZ megyei

elnöke, a NAK alelnöke köszöntötte. Korinek professzor

méltatta a kezdeményezés jelentőségét, azt, hogy 2010
óta gyűjtik a kenyérnek való búzát, melyből akkor 9
tonna jött össze. 

Idén Vas megyéből 10 tonnára számítanak.

KRÓNIKA

foly. a  3. oldalon

foly. a 2. oldalonfoly. a  2. oldalon
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VENDÉGEK
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Búzagyűjtő nap
Vépen

Ez a mennyiség is része lesz annak
az országosan összegyűjtött mintegy
100 tonnának, melyből kenyér készül
a romániai Dévára, Böjte Csaba atya
árvái, a kárpátaljai református gyer-
mekotthon lakói, illetve a budapesti
Oltalom Karitatív Egyesület hajlék-
talan és szegény gyermekeinek
asztalára. Az összeöntés és őrlés után
a Veszprém megyei Nemeshanyban
készül kenyér, parajdi sóval és a
Tisza forrásánál vett vízzel. A pro-
fesszor úr a vépi kenyérhez is átadott
egy kg parajdi sót Kovács Péter
polgármesternek. (Ebből tettek a
vépi ünnepi kenyerekbe.)

Dr. Székely János püspök -
Németh Tamás helyi plébános
közreműködésével - megáldotta a
kenyérnek való búzát, mely az
emberiség minden korában az éltető
erő volt. Megköszönte a gazdáknak
az adományokat, mondván, hálát
adunk, hogy adhatunk, hiszen na-
gyobb boldogság adni, mint kapni.

–gyz

Haláleset: Soós Jánosné sz.
név: Bakos Irma (1950)
Berzsenyi u. 36.

Anyakönyvi hírek 
Házasság: Stifter Gábor és

Sipos Marianna

Születés: Rácz Roland és
Szakács Anikó fia Bertalan
• Lengyel Attila és Kiss Katalin fia
Dániel

folytatás az 1. oldalról
folytatás az 1. oldalról Zmertych-leszármazottak

Katalin és férje, Michael a három gyerekkel, Mátyással, Máriával és Vilmossal

Bostonból, Sára pedig Londonból látogatott haza.
Könnyes, de mégis mosolygós találkozás volt a helyiekkel, köztük Tóth Lajossal

és feleségével, Annuskával, akik sok-sok emléket őriznek az 1939-től körorvosként,
szülészként és fogorvosként is dolgozó nagyszerű emberről, aki 1982-ben
távozott az élők sorából.
Lajos még arra is emlékezett, hogy ’53-ban tömte azt a fogát az éjjel-nappal
szolgálatban lévő, s motorral járó doki, amit csak két éve kellett kihúzatnia.

Nagy volt a meglepetés és az öröm, amikor a bejárati előtérben, az egykori
gyógyító tiszteletére létrehozott emlékhelyet találtak. A falakon az életrajz, a
családi fényképek idézik a doktor személyiségét, munkásságát. És hogy gondo-
zási központot alakítottak ki benne, az megtisztelő, mondta Katalin. Aztán
előkerült egy nagyon személyes relikvia, az a bizonyos orvosi táska dr. Tüske

Zsuzsanna jóvoltából. Hát ezt csodaként élték meg a család tagjai.(képünkön)
- Vép nekünk is a világ közepe, nem csak a helyieknek. Ugyanis itt töltöt-

tük csodás gyerekkorunkat. Magyarország ma is évente találkozóhelye a
családnak. Ezt megkönnyíti az, hogy Michael cégének van irodája Budapesten
is. Mégis alig várjuk, hogy a balatoni nyaralóban összejöjjünk minden évben,
mint egykoron a körorvosi házban, nosztalgiáztak a vendégek.                      –gyz

VÉPIKRÓNIKA

Álláshirdetés
Vép Város Jegyzője pályázatot hir-
det a Vépi Közös Önkormányzati
Hivatalban pénzügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.
Részletek a kozigallas.gov.hu és a
www.vep.hu oldalakon.
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Elektromos
töltőállomás lehet

Vépen
Országos szándék van arra, hogy minden
városban létesüljön elektromos
meghajtású gépkocsikhoz töltőállomás.
Ennek alapján a megyei önkormányzat
vezetői kérték, hogy Vépen is vegyék
tervbe egy ilyen töltőállomás létesítését,
jelentette be a városi közgyűlés július
27-i ülésén Kovács Péter polgármester.
Az elképzelés harmonizál a Zöld város
pályázattal is – a volt Fészek vendéglő
előtti parkolótérre helyezve -, de csak
akkor lehetséges a helyi megvalósítás,
ha pályázati keretek közt, önerő nélkül
lehet azt létrehozni, döntöttek a
képviselők.

A polgármester tájékoztatást adott
arról, hogy október 30-án lejár a
SZOMHULL-lal kötött hulladék-
szállítási szerződés.  A továbbiakban is
megoldott azonban a szállítás, ugyanis a
térségben a Sopron és Térsége Környe-
zetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. végzi el a feladatot,
mellyel a város megköti a szerződést. Az
új szolgáltató miatti esetleges
változásokról a későbbiekben a lakosság
értesítést kap.

A tanácskozáson elhangzott: ősszel
összesen 70 köbméter tűzifát igényelnek
a hátrányos helyzetű családok részére. A
képviselők döntöttek arról is, hogy a
korábban elhatározott sportliget meg-
valósításához szükséges megvásárolni a
sportcentrum melletti erdőterületből 360
négyzetmétert, mely egy örökös nélkül
elhunyt személytől állami tulajdonba
került. Így lehetséges az átminősítés a
sportligeti projekt megvalósításához. 
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István király ünnepén
Felhívta a figyelmet arra, hogy ma új magvetőkre is szükség van a
jövő nemzedékeinek érdekében.

Kovács Péter (képünkön) emlékeztetett rá: 1989 óta ismét Szent
Istvánnak, országunk istápolójá-
nak hívhatjuk királyunkat, aki
sokat áldozott azért, hogy
Magyarország mint állam be-
illeszkedjen az európai orszá-
gok soraiba. Arról döntött, hogy
hazánk a kereszténység elfo-
gadásával ne szálka, ne állandó
ellenpont, ne folyamatos táma-
dásoknak kitett ország legyen,
hanem egységes, integrálható,
erős állam, mely magáénak
tudhatja Róma támogatását. De
azt is tudta, hogy nem elég
csupán az ország határain belül
megteremteni az egységes val-

lási közeget, hanem a Kárpát-medence teljes területében kell gon-
dolkodnia. Ezért legfontosabb gondolatai és céljai ma éppúgy
érvényesek, mint ezer évvel
ezelőtt. 

– Ma épp azért dolgozunk,
mint anno Szent István, vagyis
egységesíteni kell az országot,
közös nevezőre hozni a magya-
rokat, megőrizni függetlensé-
günket és így kiállni értéke-
inkért, miközben szem előtt
tartjuk európai uniós tagságunkat
is. De azt sem szeretnénk, hogy az EU vezetése több esetben ránk
erőltesse akaratát, mondta. Tehát ahhoz, hogy viszonylag szuverén
állam maradhassunk, óriási erő kell, amit Szent István tetteiből,
példáiból is meríthetünk.

A városvezető szerint ezt az elvet kell követni szűkebb
pátriánkban is, erősíteni kell az összetartozást. Tetteinket ne az irigy-
ség vezényelje, hanem a felebaráti jóakarat, a tenni akarás a barátok,
a közösség, a város fejlődése érdekében.                                        gyz  

folytatás az 1. oldalról

AKTUÁLIS VÉPIKRÓNIKA

ÚTON AZ ÖKOVÁROS FELÉ (5)  
Az eddigiektől eltérően, most egy olyan dologra hívom fel a lakosság figyelmét, amit augusz-
tus 1-én tapasztaltam, a szelektív zsákos hulladékgyűjtés kapcsán. 

Nagy örömömre, szinte minden háznál kihelyezték a zsákot, sok háznál zsákokat. Ami
feltűnt, hogy sok helyen a palackok nem voltak összelapítva, pedig csak egy apró mozdulat rálépni, és máris
lényegesen kevesebb helyet foglal. Lehet, hogy így nincs szükség több zsákra, ami már eleve egy
környezettudatos megoldás, de lehet, hogy a kukásautónak is kevesebbet kell fordulnia Vép és Szombathely
között, ami újabb megtakarítás. Ne fogadjuk el, hogy ami ingyen van, az nem érdekes, azzal lehet garázdálkod-
ni és nem gazdálkodni. Ami felesleges, az akkor is pazarlás, ha ingyen van. (folyt köv.) -öko-
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SZÜLETÉSNAP

A jóga örök - 25 éve Vépen
Éppen 25 éve tart jógaoktatást a földkerekség minden tájáról érkezetteknek Vépen a világhírű indiai Vishwaguru

Paramhans Swami Maheshwarananda. A július végétől augusztus közepéig rendezett két kurzus egyikén ezúttal
előadást tartott „a testvérek, vagyis
a szeretet, a béke és megértés
napján” Gauri Shankar Gupta,

India korábbi budapesti nagy-

követe is, aki márt nyolcadszor

látogatta meg a DASzK-béli

helyszínt. Ez is bizonyítja a
kisváros helyét a világ közepén,
mondta Krishnanand Kovács

Károly, a Jóga a mindennapi élet-
ben rendszer magyarországi
elnöke, és vezető jógaoktatóként, a
programok főszervezője. (képün-
kön középen Swami, bal oldalon
az ex-nagykövet, jobbra a magyar
főszervező.)

- A jóga a test, a lélek és a
szellem harmóniája, mely a

világmindenségben létező egysé-
gesítő elv. Az embernek az a fela-
data, hogy megtalálja önmagát,
illetve letörölje mások könnyeit,
feloldja a szenvedést. Ehhez a
sziszifuszi erőfeszítés véghez-
viteléhez járulnak hozzá a jóga-
gyakorlatok, melyek által az ember
megszabadul a feszültségektől,
jobb lesz az egészségi állapota,
tudtuk meg Kovács Károlytól a
rendszer lényegét. 

Megtudtuk, hogy egész
Európából, Indiából, az USA-ból,

Mexikóból és Ausztráliából érkeztek, akik azért szeretik Vépet, mert ideális természeti és infrastruktuális viszo-
nyok mellett, önzetlen vendégszeretetet tapasztalnak. -gyz
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VÉPIKRÓNIKA

Magdus néni 90 éves
Kilencvenedik születésnapján virággal és kis ajándékkal köszöntötte Szigeti Jánosnét Kovács Péter polgármester
(képünkön). Felolvasta Orbán Viktor miniszterelnök levelét, melyben a
kormányfő tiszteletét fejezte ki a szépkorúak iránt, s további boldog életet és jó
egészséget kívánt az ünnepeltnek.

Magdus néni viszonylag jó egészségnek örvend,  nemcsak dolgozgat, tesz-
vesz virágai között, hanem sétálgat, tévét néz s olvasgat is. Jó emlékezetét
bizonyítva beszámolt életútjáról, nagy családjáról, melyben gyerekként 12-en
nőttek fel. Szeretettel beszélt szüleik gondosságáról éppúgy, mint a régmúlt
mezei munkák nehézségeiről. A sors őt is szép családdal áldotta meg, hiszen hat
unokája és öt dédunokája van. Utóbbiak száma hamarosan kettővel nőhet, tette
hozzá mosolyogva. Születésnapján gyönyörű csokorral és tortával köszöntötték
szerettei is, akik féltve vigyázzák minden pillanatát.  -gyz
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KIRÁNDULÁS

Régi magyar vidékeken
Évi rendes útjára indult július 18-án a vépiek lelkes csapata.(képünkön)

A tavalyi lengyel út után az idén délre vettük az irányt, régi magyar területeket jártunk be, Szerbiában és
Romániában. Átszelve Magyarországot, Röszkénél léptük át a határt, majd Újvidék (Novi Sad) volt az első
állomás, ahol a várost, és a fölé emelkedő hatalmas erődítményt hódítottuk meg. A következő megálló Karlóca.
A városon keresztül sétálva jutottunk el az emlékkápolnához, ahol 1699-ben aláírták a magyarországi török
hatalmat megszüntető békeegyezményt. A kápolnát zárva találtuk, de egy, az utcában lakó, 90 éves magyar néni
segített megtalálni a kulcsfelelőst, így végül bejutottunk a nevezetes történelmi helyre. ( A néni elmondta, hogy
horvát férje volt, és még soha nem járt Magyarországon.) A kápolna helyén annak idején sátorban köttetett meg
a nevezetes béke. A környék történelmi borvidék, nevezetes borkülönlegességekkel.

A napot Belgrádban fejeztük be, majd másnap folytattuk a város, majd a vár meglátogatásával, ahol egy, a
jelentőségéhez méltatlan emlékkő található csak Hunyadi János nándorfehérvári diadaláról. Következett Szendrő
vára monumentális tornyaival, csodálatos látképével, majd a Vaskapu-szoros szerb oldalán végigbuszozva, a
duzzasztómű tetején jutottunk át Romániába, Herkulesfürdőn a Ferdinánd Hotelbe.
Pihentetőül, 3 órás hajókázás következett másnap a szorosban, a felduzzasztott Dunán. Orsován a partot érés
után meglátogattuk azt a modern kápolnát, amelynek helyén valamikor a szent koronát rejtegették. Ezt magyar
nyelvű emléktábla is őrzi.

Visszatérve Herkulesfürdőre, sétáltunk a szebb időket is látott, patinás fürdővárosban, a múlt század elejét
idéző, lepusztult állapotban is megkapó fürdőházak, paloták között. Lassan, de láthatóan, megindult a felújítás
folyamata. Este a vacsora előtt, a szálloda fürdőjében csobbantunk egyet, majd nótázással hangos búcsúestet
tartottunk, hisz a következő szállás már mindenkinek otthon volt.

Utolsó napunkon először városnézéssel egybekötött „fésülködést” tartottunk Karánsebesen, majd Temesváron
tettünk ebéd előtti gyalogos edzést. Temesvár nagyon szépen megújuló, igazi európai város. Innen Aradra utaz-
tunk, ahol megtekintettük a városban található emlékszobrot, majd virágot helyeztünk el a városszéli obeliszk
előtt, az aradi 13 vértanú emlékére a magyar és a székely himnusz eléneklése kíséretében.
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VÉPIKRÓNIKA

foly. a  6. oldalon
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KÖSZÖNET

Arany János-évfordulón
Egyik legjelentősebb költőnk Arany János, akiről születésének 200.
évfordulóján versekkel, énekkel, zenével emlékeztek meg a
Nefelejcs Nyugdíjas Klub tagjai augusztus 17-én.

Előbb Gál Pál idézte fel Petőfi kortársának és barátjának
munkásságát. Szinte teljes életrajzot adott arról a csodagyerekként
született nagyságról, aki már 3-4 évesen megtanult írni. Ebből is
következhetett, hogy géniuszának fejlődésével, később négy idegen
nyelvet ismert meg és művelt. Műfordításai közül a legjelen-
tősebbek Shakespeare műveinek átültetése. A Toldi írójának
sokoldalúságát bizonyítja, hogy volt tanár és hivatalnok, jegyző, a
Kisfaludy Társaság tagja, nemzetőr és lapszerkesztő, újságíró, majd
a Magyar Tudományos Akadémia titkára. Arany János munkássága
ma is meghatározó anyanyelvünket illetően.

Az alkalomból egy-egy verssel, balladával, történettel, énekkel

lépett fel Kovács Jánosné Klári, Bátorfy Tamásné Magdi, Horváth
Józsefné Irénke, Sinkó Pál, Kovács János, Csajbi Imréné Betti,
Hendéné Virágh Vali, illetve megzenésített műveit bemutatva nótá-
zott, a Sinkó-Gál páros (képünkön a szereplők).
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Régi magyar
vidékeken

A program méltó zárása volt Ópáloson,
Balla Géza pincészetében a hatalmas
hordók tövében, a történelmi borvidék
nyolcféle borának avatott bemutatása és
kóstolása, hidegtál kíséretében.
A hűvös pince után, a rekkenő hőségben
buszra szállva, dalos kedve kerekedett
mindenkinek, és felejthetetlen emlé-
kekkel és pár palack borral megrakodva
léptük át, immár hazafelé, a magyar
határt. Így utaztunk három határon át,
végig, régi magyar vidékeken.

Program szerint teljesítettünk min-
dent. Köszönet illeti idegenvezetőnket,

Dr. Varga Zoltánt és két buszsofőrünket,

Doma Gábort és Bárdics Mátyást.

Hazafelé már szokás szerint felmerült a
kérdés, hogy jövőre hova? Az utazók
többsége egy, az első, hat évvel
ezelőttihez hasonló, nagy erdélyi körút-
ra szavazott, de addig még van idő a
végleges döntésig. -KoPé-

VÉPIKRÓNIKA

Szabadságolás
Dr. Tüske Zsuzsanna háziorvos 2017.
szeptember 4-től október 6-ig szabadsá-
gon lesz. Helyettesíti: Dr. Morvay
Adrienn (telefonszáma: 06/30/247-
0927)
Rendelési idő: Hétfő: 8:00 - 10:00         

Szerda: 8:00 - 10:00
Péntek: 8.00 - 10:00

Helyszíni bírságok
Júliusban a vépi körzeti megbízottak
működési területén, egy személyt biz-
tonsági intézkedésként, a Szombathelyi
Markusovszky kórházba szállítottak,
mivel öngyilkossági szándékáról nem
volt hajlandó lemondani. Egy másik
személy ellen szabálysértési feljelentést
tettek, rongálás szabálysértés miatt. Két
gépkocsivezető pedig 10.000-10.000
forint helyszíni bírságot kapott, mivel
kapubejáróban várakoztak, és az előzni
tilos jelzőtáblát figyelmen kívül
hagyták. Vép KMB. 

Köszönjük a támogatást!
AKMÉ Kft.
ÁRKÁD 93 Kft. 
Bezdi József
Borostyán Rec Kft.
Bozzai Község Önkormányzata
Bödei Zoltánné és családja
Börzsönyiné Dr. Kiricsi Szilvia
Cser Ferenc
Dani Marianna
Dávid László és családja
Dömötör Gábor és családja
Dr. Hoós Anna
Dr. Tüske Zsuzsanna

Dr. Zmertych Aurél Gondo-
zási Központ
Ferencmajor Kft.
Foltvarrókör
Food Contakt Kft.
Galambos Grill Kft.
Galambos Trans Kft.
Galambos Logistic Kft.
Geomé Kft

folytatás az 5. oldalról
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GIPSZERÉP Kft.
Gróf Rudolf
Gyermelyi Kft.
Györgyfalvai Sándor
Halker Kft.
Határmenti Vigadó
Intersport Kft.
Kajcsos György 
Katona Kenyér Kft.
Kiss ABC
Kiss Péter
Kóbor Attila
Koósz Egyed és családja
Kovács László
Kovács Péter és családja
Kovácsné Szemes Gyöngyvér és családja
Magyar Vöröskereszt Vépi csoportja
Máltai Szeretetszolgálat Vépi Csoportja
Megszépít Lak
Mizda Bálintné
Nefelejcs Eszpresszó
Németh Miklós
Netkábel Kft.
Pálma virágbolt
Pogácsás Eszter
PogPerik Kft.
Praktiker
Purina
Rainer Zsolt
Roznár Épker Kft.
Salvator Gyógyszertár
SFL Technologies
Sül-Már Kft.
Szabó Szilvia
Szabó József
Szalai László és családja
Szijártó Róbert
Szíjj Vilmos
Takács Lászlóné 
Takács Zoltán és családja
Tolvaj Dezső
Tóth Henriette
Tóth István
Tóth József
Török Sándor
Vadvirág Óvoda
Vasber Zrt.
Vasi Agro Center
Vasi Chef Kft.
Vasi Forest Kft.
Vasivíz Zrt
Vépi Karitász Csoport
Nefelejcs Nyugdíjas Klub

AKTUÁLIS VÉPI
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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
Kedd: 
16.30 – 19.30  Foltvarró szakkör (páratlan 

héten jan. 3-tól)
18.30 Református istentisztelet (a 

hónap elsőkeddjén)
19.00 – 20.00    Aerobic 
Szerda:
08.00-12.00      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:
szeptember  14.   9.00 Vas megyei nyugdíjas 

főzőverseny
szeptember  16-22. Mobilitási hét 
szeptember  28. Idősek Világnapja 
október        2-4. Könyvtári Napok

Részletes program a kihelyezett plaká-
tokon és a www.vep.hu weboldalon

Nefelejcs Nyugdíjas Klub programjai:
Szept   7. Szabó Magda író 100 éve született
Szept 14. Főzőverseny (Vas Megyei Nyugdíjas 

Szövetség)
Szept 21. Névnap, születésnap
Szept 28. Idősek Világnapja

A Kismamaklub rendezvényei csak szep-
tembertől várhatók szabadságolások és
hivatalos elfoglaltságok miatt.

Vadvirág óvoda:

Szeptember 7-én 16 órakor tanévnyitó
szülői értekezlet lesz a Vépi Vadvirág
Művészeti Óvodában. 

KRÓNIKA
Vépi Sport Egyesület
Vitamin Kft.
Zátonyi Zoltán

K ö s z ö n j ü k !
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EGYHÁZ

Szentendrei kánikula

Július utolsó vasárnapján ismét buszra szálltak a Vépi Nefelejcs
Nyugdíjas Klub vállalkozó szellemű tagjai, hogy kétnapos
kiruccanáson töltsék együtt az időt. (képünkön)

Idén Szentendre, Esztergom és Komárno volt a programban.
Reggel 6 óra után indult el a busz 53 utasával. Délelőtt Szentendrén
két csoportban idegenvezetők segítették megismerni a soknem-
zetiségű város nevezetességeit, meséltek vidám és érdekes törté-
neteket a kisváros múltjáról, jelenéről. Ahány nemzetiség, annyi
templom és ahány templom, annyi torony, így nem csoda, hogy
innen is onnan is harangszó kísérte a több mint egyórás sétát. Ennek
során mindenki némileg eligazodhatott a városban, hogy a délutáni
szabadprogram keretében betérhessen étterembe, múzeumba, vagy
valami hűvös borospincébe, a rekkenő hőség elől. 

Az este 7-kor megtartott közös, cimbalommuzsikával kísért
vacsora után jókedvűen nótázott a csapat a dunai Pap-szigeten.
Másnap, reggeli után rövid buszozással az esztergomi bazilika volt
a következő megálló. Az épület bejárása után, a helyi városnéző
kisvasúttal félórás kocsikázás következett, átruccanva a Duna másik
oldalára is, Párkányba, ahonnan másik oldaláról csodálható meg a
fejedelmi építmény.

Az út következő városa Komárno, ahol szabad program kereté-
ben lehetett megcsodálni a szépen megújuló belvárost. Meg lehetett
kóstolni a szlovák ételeket és be lehetett kukkantani az Európa térre,
ahol a sok-sok európai ország jellegzetes stílusában megépült házak
ejtik ámulatba a látogatókat.

Hazafelé már a hőségtől megviselt, de a látottaktól lelkes társa-
ság kisebb hűsítő megállókkal, (sör, fagyi) teljesítette a kitűzött célt.

-NNyK-
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Egyházközségünk
szeptemberi 
programjai

Szeptember 1-én lesz a hónap első pén-
teke. Engeszteljük Jézus Szentséges
Szívét szentgyónásunkkal és szentál-
dozásunkkal!
Szeptember 3-án, vasárnap a 8 órakor
kezdődő szentmise keretében lesz a Veni
Sancte.
A Szentlélek Úristent kérjük, segítse a
tanuló gyermekeket a következő iskolai
évben. 
Minden iskolás gyermeket hívok és
várok erre a szentmisére!
Szeptember 8-án, pénteken Kisbol-
dogasszony ünnepe, a Boldogságos
Szűzanya születésnapja lesz. Készítsünk
méltó ajándékot szívünkben mennyei
Édesanyánknak!
Szeptember 13-án, szerdán 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 kezdet-
tel rózsafüzért imádkozunk, majd a
szentmise keretében ünnepélyes
körmenettel hordozzuk körül Mária
Szeplőtelen Szívének kegyszobrát.
A körmenetre gyertyát, vagy mécsest is
hozzunk magunkkal!  
Minél többen halljuk meg Mária
kérését, és vegyünk részt ezeken az
engesztelő ájtatosságokon! 
Szeptember 24-én, vasárnap lesz a
Szentírás vasárnapja. Ugyancsak ezen a  
napon ünnepeljük meg a Rákóczi Ferenc
utcában található "Mária-ház" kápolna 
felszentelési évfordulóját és búcsúját.
Délután 5 órára mindenkit szeretettel 
várunk közös imádságra a "Mária-ház"
elé.

Németh Tamás plébános

VÉPIKRÓNIKA
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Hatvan éve házasok
Hagyományteremtő szándékkal köszöntötték a nyugdíjasklubban  Horváth Józsefet és feleségét Irénkét

(betegség miatt otthoni kép), valamint Tóth Lajost és feleségét, Annuskát, akik 60. házassági évfordulójukat
ünnepelték az idén.(képünkön)

Az augusztus 8-i rendezvényen a klubvezető Sági Józsefné,
Anci szólt a jubilánsokhoz, mondván: - Két szerető lélek hosszú
évek óta együtt megy az úton. Iszakné Koszorús Judit pedig vers-
sel gratulált:
„- Együtt vív-
ni sok-sok
csatát segít az
Úristen né-
mán, csend-
ben.”  A két
párnak gratu-
lált Kovács
Péter pol-
gármester is.

A szép
szavakat és a
virágcsokro-
kat Irénke és

Lajos köszönte meg. Utóbbi egyúttal tréfásan meghívta a jelenlévőket a 70. évfordulóra is. Úgy legyen!
-gyz

Napközis tábor párakapuval, vízipisztollyal
A művelődési ház napközis táborában részt vevő gyerekek párakapu alatt, vízipisztollyal és vízibombával

hűtötték (képünkön) magukat a csaknem kibír-
hatatlan melegben, augusztusban. Persze a
kézműves foglalkozásokon is el tudtak bújni a
hőség elől, mégis talán a legérdekesebb volt
megismerkedni a háziállatokkal Kiricsi Józsefék
portáján. Takács Ramóna Zoénak (5) a kiskutyák,
Hargitai Ákos Istvánnak (10) a malacok és a csi-
bék, Bognár Mira Laurának (5) a fekete pöttyös
kiscocák, Nagy Anna Rózának (7) viszont a
szomszéd Kiss Tibor aranyhalai tetszettek a
legjobban. Bognár Emília Mártát (10) azonban
érdekes módon a mezőgazdasági gépek
nyűgözték le. A napi programot a játszótér és a
délutáni mesefilm vetítés és sok-sok játék szí-
nesítette, tette hozzá Iszakné Koszorús Judit igaz-
gató. 

Száz szónak is egy vége, két turnusban mind az 50 gyerek nemcsak biztonságban és jó helyen volt, hanem
sok mindent meg is ismerhettek Völgyi Eszter táborvezető és Kiricsi Adél családsegítő, valamint segítőik,
Hende Dóra, Palotás Liliána, Kiss Laura, Németh Boglárka és Börzsönyi Noémi támogatásával. Alkothattak
papír madarakat, karkötők készültek fonalból és bőrből, mókás könyvjelzők és apró kis kedvencek emlékeztet-
nek az itt töltött napokra.

A gyerekek reggel 8-tól délután 5-ig napi ezer forintért meleg ebédet és uzsonnát is kaptak a Gamesz-
konyhás néniktől. Mikor ott jártunk, akkor éppen tejfölös krumplifőzelék volt a menü, mely mindenkinek na-
gyon ízlett. Még egy fontos dolog: a szervezők így mentesítették azokat a szülőket, akiknek nem volt
lehetőségük otthon maradni gyermekük mellett.                                                                     Gy. Fotó: Völgyi

ÉVFORDULÓ VÉPIKRÓNIKA
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INFORMATIKA

Kuvasz tenyészszemle Vépen
A Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület, mely egyben a fajta

államilag elismert tenyésztői szervezete, július 29-én, tenyész-szem-
lét tartott városunkban. A rendezvényre nyugat-dunántúli
tulajdonosok, tenyésztők és leendő tenyésztők kérése alapján került
sor, annak érdekében, hogy ne kelljen az ország távoli településeire
elutazniuk kutyáikkal. Az MKFE szakmai stábja kérésünkre látoga-

tott el hozzánk. A tagjai Pischoff Ferenc elnök, nemzetközi

munkakutya bíró, Dr. Hudák Péter tenyésztésvezető és Hódosi

József nemzetközi küllembíró, pásztorkutyák elismert szakértői. Az
ő feladatuk volt annak elbírálása, hogy a bemutatott egyedek tulaj-
donságaik alapján részt vehetnek-e a fajta törzskönyves állományá-
nak fenntartásában.

A sokak által ismert kiállításoktól eltérően, a tenyészszemle két

részből áll. 
Az első részben egy küllemi bírálaton vesznek részt, (képün-

kön) ahol megvizsgálják az egyed mennyire felel meg a fajta stan-
dardjában rögzítetteknek. Itt az egyes testrészeket (testsúly, mellkas-
szélesség, koponyamagasság) mérik is. A kutyáktól DNS. mintát is
vesznek, egy DNS-térkép és adott bázis felállítása érdekében. 

A második rész az alaptermészet vizsgálat, melynek során
egyszerűnek tűnő feladatokon keresztül, a kutya reakcióiból, a
gyakorlott munkakutyabíró feltérképezi a kutya jellemét azzal a cél-
lal, hogy kifogástalan idegrendszerű egyedek kerüljenek tenyésztés-
be. A sikeres nap végén, egy közös ebéd elfogyasztása mellett
lehetőség nyílt baráti beszélgetésekre, kérdések feltételére a bíró
urakhoz.
Sokan közülünk nem is tudják, hogy Magyarország kilenc nemzeti
fajtával büszkélkedhet, a kuvasszal együtt, amelyek a nemzeti
történelmünk és kultúránk részét képezik, a fennmaradásuk mind-
annyiunk érdeke is egyben. A rendezvény létrejöttében megköszö-
nöm Vép város polgármesterének, Kovács Péter úrnak, és Iszakné
Koszorús Juditnak, művelődési ház vezetőjének, hogy méltó helyet
biztosítottak ennek a programnak.                          -Tancsics Antal
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Nagy János:  A magányos 
Sötétbarna, kerek képe,
virág nyílik éj-szemébe!
Naponta oldja és köti 
a félelem, mit örökölt.
Az indulat görcsbe rántja,
józan eszét el is veszti,
kicsúszik alóla a föld,
ha kezét az örök körben
mindenki elereszti.
Maga köré húz falakat,
titkot őrző, bezárt lakat,
lelke zugait sorra menti,
egy értelmes, nyitott könyv,
s nem olvas belőle senki.

VÉPIKRÓNIKA

INGYENES 
INFORMATIKAI
KÉPZÉS VÉPEN

Egy pályázat lehetőséget ad arra, hogy
ki-ki megtanulja a számítógép
használatát.
A pályázat elnevezése: „A digitális sza-
kadék csökkentése” - GINOP-6.1.2-15.
Képzések: Két képzésre nyílik
lehetőség. Miután elvégezte a hallgató
az első tanfolyamot, eldöntheti, hogy
jelentkezik-e a másodi képzésre is. (nem
kötelező)
- „IKER1” szintű képzés: „Első lépések
a digitális világba”,
- „IKER 2” szintű képzés: „Önállóan
használom az informatikai eszközömet”

Jelentkezés feltételei:
Magyarországi lakóhellyel rendelkezik,
18 - 65 éves kor
Általános iskolai végzettséget szerzett,
A tankötelezettségi kort betöltötte,
Nem áll tanulói/hallgatói jogviszony-
ban,
A képzéssel párhuzamosan nem vesz
részt más informatikai képzésben.
A tanfolyamokat a TUDOMÁNY
NYELVISKOLA szervezi.

JELENTKEZÉS ÉS INFORMÁCIÓ:
A Művelődési Házban személyesen,
vagy az 543-052 és a 06-30/419-9799
telefonszámon.  Szeptember 5-ig.
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Baptista gyerektábor 
Egész Dunántúlról
érkezett baptista
felekezetű gyerekek
táboroztak szüleikkel
együtt Vépen a DASzK
területén július máso-
dik felében. Bertha

László táborvezető

lapunknak úgy fogal-
mazott:  

- „személyes talál-
kozásokra törekedtek
az élő Jézus Krisz-
tussal” – hitéletüket
erősítették. Emellett a
333 résztvevő vidá-
man, sok játékkal,
sportolással, közös
énekléssel, kreatívan,

sokszínű programmal töltötte el az öt napot. (képünkön a nagyteremben)                                                                        
- a szerk

MEGHÍVÓ VÉPIKRÓNIKA
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Meghívó

Vép Város Önkormányzata 
tisztelettel meghív minden vépi lakost

a 2017. szeptember 23-án 10 órakor tartandó avató-
ünnepélyre, melynek során hivatalosan átadjuk a hitel

nélkül gazdálkodó önkormányzatoknak nyújtott 
támogatásból felújított 11 utcát, valamint a temetőben

felállított urnafalat.

Program:
10.00 Gyülekezés a a Dr. Zmertych Aurél Gondozási

Központ előtt,
ahol átvágjuk a felavatás szalagját Ágh Péter

országgyűlési képviselőnk közreműködésével.
A továbbiakban kis műsorral és egy kis vendéglátással

kívánunk kedveskedni minden vépi lakosnak 
az önkormányzat jóvoltából.

Várunk mindenkit, ünnepeljük meg együtt 
ezt a rég várt eseményt!

Részletesebb program: www.vep.hu oldalon.

A HATOS FERENC
ÁLTALÁNOS ISKOLA 

ÉS AMI 
SZEPTEMBERI 
PROGRAMJAI

• 09.01. 8:00  Tanévnyitó ünnepség
Első tanítási nap 

• 09.01-09.05  Pótbeiratkozás a Művészeti 
Iskolába 

• 09.06. Művészeti Iskola, szakkörök, tehetség-
gondozás beindítása

• 09.06. 17:00  Szülői értekezlet a Művészeti 
Iskolás tanulók szüleinek

• 09.07. 17:00 Szülői értekezlet az 1.E 
osztályban 

• 09.14. 16:30  Szülői értekezlet az alsó 
tagozaton

17:30  Szülői értekezlet a felső 
tagozaton

• 09.18. 17:00 Szülői Közösség gyűlése
• 09.25. 16:00-18:00 PAPÍRGYŰJTÉS vidék
• 09.26. 12:00-18:00 PAPÍRGYŰJTÉS

Vép
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Lukács Péter -
emléktorna  

Július 30-án rendezték Vépen a 13. Lukács
Péter-emléktornát. Az idén három csapat
körmérkőzéses rendszerben játszott a
vándorkupáért. Az első meccsen a Király
SZE csapata 2:0 győzelmet aratott a
Répcelak ellen. Kiélezett, jó mérkőzés volt.
Ezt követően a házigazda vèpi csapat játszott
a Répcelak ellen. Itt 2:1-es répcelaki siker
született egy parázs meccsen. Mindkét csapat
komolyan vette a feladatot és magas fordulat-
számon pörögtek a játékosok. Az utolsó
meccsen, Vép - Király küzdelem következett.
A nagy meleg ellenére jó meccset láthattak a
nézők. A Király csapata magabiztos játékkal,
2:0-ra nyert. Ezzel, egymás után harmadszor
hódította el a vándorkupát. Jövőre biztosan
ellátogatnak Vépre, hogy negyedszerre is
megvédjék a kupagyőztes címet.       -pajor 

Kigyulladt egy mozdony 
a vépi állomáson

A szemtanúk szerint nagy zajjal és sebességgel, füstölve
érkezett az állomásra egy mozdony, majd az állomás épületén
túl állt meg, ahol "kezelésbe vették" a tűzoltók. Mint
képünkön látható, a vonat teljesen beszürkült.      – kp

Tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a 
GAZDABOLT 2017. szeptember 4-én,

hétfőtől megnyit,
újból várja kedves vásárlóit! 

Tel: 94/353-193
30/3483094

Búcsúban
Augusztus első vasárnapján volt Urunk Színeváltozásának ünnepe,
egyben az egyházközség búcsúnapja, ami katolikus bűnbánati val-
lásgyakorlat.  Ezen a napon, ahogy az hagyomány, búcsúsok – cél-

lövöldék, az árusok, a körhinták (képünkön) és a dodzsem várták a
helyieket a sportpálya környékén. Az aprónép kisvasutazhatott, a
nagyobbacskákat ugrálóvárba fizethették be szüleik, az iskolások
kipróbálhatták a trambulint. Délelőtt még csak-csak a kegyeibe
fogadta az időjárás a kilátogatókat. Délután aztán többször eleredt az
eső, feltámadt a szél is, emiatt sokan ki se dugták az orrukat otthon-
ról.  tk

EBOLTÁSRÓL   TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ebtulajdonosokat,
hogy VÉP városban a 3 hónapnál idősebb
kutyák veszettség elleni védőoltása a Vépi
Közös Önkormányzati Hivatal udvarában
(Vép, Rákóczi u. 8.) az alábbi időpontokban
történik:

2017. szeptember 12-én (kedd)   15.00 –
18.00 óráig
2017. szeptember 13-án (szerda)     9.00 –
12.00 óráig
2017. szeptember 14-én (csütörtök) 15.00 –
18.00 óráig
Az eboltás díja – ebenként – 3000 Ft-ba
kerül a féregtelenítéssel együtt. 

Kérjük, hogy a kutyák eboltási könyvét hoz-
zák magukkal!
Az eboltás elmulasztása szabálysértés és
pénzbírsággal sújtható.

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal

i m p r e s s z u m

Vépi Krónika (Vép Város Önkormányzatának lapja)   •   
Kiadó: Vép Város Önkormányzata  székhelye: 9751 Vép, Rákóczi utca 8.

(onkormanyzat@netkabel.net)  

•   Digitálisan elérhetőa www.vep.hu oldalon •  Felelős kiadó: Kovács Péter polgármester    •

Lapzárta: minden hónap 15-én    •   ISBN 2060-1832    

•  Felelős szerkesztő: Györe Zoltán (gyorez@gmail.com.) 
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