
Bringautat Vépre! - Európai Mobilitási Hét
Az Európai Mobilitási Hét keretében harmadik alkalommal rendeztünk Vépen is autómentes programokat. 

Szeptember 16-án, szombaton a hajnali eső csökkentette ugyan a lelkesedést, de így is 54-en indultunk a
művelődési ház elől a szombathelyi Főtérre, hogy felhívjuk a figyelmet a Vép  – Szombathely kerékpárút
fontosságára.  

Sürgető az autópályához
vezető útszakasz felújítása

Egyre sürgetőbb az M86-os autópályához vezető
útszakasz felújítása, hangsúlyozták a képviselők a

testület augusztus 31-i ülésén. Ennek érdekében
Kovács Péter levélben kérte az üzemeltető Közúti
Igazgatóság vezetőjének segítségét, azt is hozzátéve,
hogy a városon átvezető Kassai utca állapota is
elviselhetetlenné vált, a kamionok- és más hatalmas
gépek átmenő forgalma miatt. Varga Gyula képviselő
szerint rendőri intézkedések is szükségesek, hogy a
korlátozó tábláknak érvényt szerezzenek.

VÉPIVÉPI
XVIII. ÉVFOLYAM  9. SZÁM  2017. SZEPTEMBER

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA

4. Évnyitó  •   5. Grasztronómia  •   6.  Naperőmű  •   7.  Ökölvívás •   9.  Szépkorúak

DASzK: új képzés és
fejlesztések 

Kistermelői élelmiszer-előállító, falusi vendéglátó
képzés indult az új tanévben a DASzK vépi intézetében.
Ez a korábbi mezőgazdasági gazdaasszony, falusi
vendéglátó szakot váltotta fel, közölte Hollósi Éva, az
intézmény igazgatója a tanévnyitón. Mivel hiányszak-
mákról van szó, az ezeket választó 9. évfolyamosok
Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosultak. A
diákok mezőgazdasági termények házi feldolgozását,
kézműves élelmiszerek készítését, vendéglátási
ismereteket tanulnak, tudtuk meg.

KRÓNIKA

foly. a  3. oldalon

foly. a 3. oldalon

foly. a  2. oldalon
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Haláleset: Berta Mónika
Erzsébet  (1972) Jókai u. 14. •
Pálfi Sándor (1955 ) Béke u. 58. •
Tancsics László (1946 ) Rákóczi
u. 53.

Anyakönyvi hírek 
Házasság: Hajdu Tibor és
Bakonyi Cecília   •   Kiss Ernő
Antal és Elekes Ilona

Születés: Balogh Norbert és
Németh Anett leánya Korinna •
Németh Márió és Nyári Patrícia
leánya Eisa Mónika   •  Kelemen
Balázs és Kozma Lívia fia Nolen
• Pongrácz János és Shawoush
Viktória leánya Szofi • Farkas
Szabolcs és Bíró Zsuzsanna fia
Patrik

folytatás az 1. oldalról

Sürgető az autópályához vezető
útszakasz felújítása

Elfogadták a védőnői szolgálat munkatársainak kérését, miszerint szük-
séges megvásárolni egy központi számítógépes védőnői programot,
mely megkönnyíti adminisztrációs munkájukat. 

A viharos időjárás ebben a hónapban is károkat és balesetveszélyt
okozott a város több részén. Emiatt például a DASzK területéről, a
Kastély utcára veszélyes, korhadt fák kivágását kérte levélben a pol-
gármester az intézet igazgatójától.
Kovács Péter előterjesztése alapján a testület elfogadta, hogy a 22 db,
egyenként két urna tárolására alkalmas urnasírhelyeket 10 ezer forintos
árban értékesítsék 10 évre.  

A testület megbeszélést folytatott a sportkör régi és új vezetőivel 
( képünkön balról jobbra Zátonyi Zoltán, Pogácsás Péter, Dancs László,
Varga Elek és Németh Attila) annak érdekében, hogy áttekintsék a civil

szervezet működését és költségvetését. Varga Elek korábbi és Németh
Attila jelenlegi elnök hangsúlyozta: közös az érdek az egyesület hibátlan
működtetését illetően. A pénzügyi feltételek javítására azonban újabb
szponzorokat kívánnak megnyerni a tao-támogatások növelése
érdekében. Október elejéig leltárt készítenek, közölte Németh Attila.
Újabb patronálók keresése ügyében Kovács Péter is felajánlotta
segítségét. A város vezetői egyúttal megköszönték Varga Elek több
évtizedes munkáját, illetve biztosították a sportvezetőket a további támo-
gatásukról. Varga Gyula képviselő külön hangsúlyozta: ezután is egyben
kell tartani a csapatokat, a focitól a teniszig, ugyanis ezt várják a város
sportszerető polgárai.

A képviselők zárt ülésen döntöttek arról, hogy pályázatot írnak ki a
Vadvirág Óvoda vezetői tisztére.   –gyz

VÉPIKRÓNIKA

Hastáncos ezüstérem
Jade Gyöngyöcskéi ismét megmé-
rettették tudásukat, a kőszegi orszá-
gos minősítő hastáncversenyen. A
lányok, a lámpaláz ellenére is

gyönyörű produkciót adtak elő,
amely a zsűri tetszését is elnyerte és
ezüst minősítéssel jutalmazták
őket.(képünk) -hv
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Bringautat Vépre! -
Európai Mobilitási Hét

A Szentháromság szobornál megáll-
va „Bringautat Vépre! felkiáltással
(első oldali képünk) fejeztük ki
követelésünket azért, hogy meg-
valósuljon végre a balesetmentes
közlekedés alapfeltétele a két város
között. A két főtér közötti alig
kilenc kilométeres a szakasz, élet-
veszélyes kétkerekűvel. A megol-
dásra ugyan elméletben van remény,
mert a megyei közlekedésfejlesztési
tervben szerepel ennek a kerékpárút
szakasznak a megépítése. Ám
ahhoz, hogy a tervezett térképről az
út a valóságba költözzön, Szombat-
hely megyei jogú város döntése is
szükséges, hisz az út területének
fele hozzájuk tartozik. Érezzük a
vépi lakosság támogatását, nem
adjuk fel addig, míg megvalósul az
álmunk.

A Mobilitási hét vépi program-
jai között az általános iskolások és
óvodások részt vehettek a
„Közlekedj okosan” rajzversenyen.      
Szeptember 22-én, a Mobilitási hét
záró rendezvényén hirdettük ki a
versenyek eredményeit. Minden
résztvevő kis ajándékot kapott, a
legjobbakat külön jutalmaztuk. A
rendezvény költségeit a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium pályázatán
elnyert 230. 687,- Ft biztosította.

Ezúton is köszönjük a rendőrség
és a polgárőrség segítségét!

IKJ
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DASzK: új képzés és fejlesztések 
Az FM DASzK Vépi Mezőgazdasági Szakgimnáziumában,
Szakközépiskolájában és Kollégiumában két energiahatékonysági
felújítás valósul meg az idén. A KEHOP 5.2.11 programban az úgy-
nevezett „Fotovoltaikus rendszerek kialakítására nyert forrást az
iskola. A vissza nem térítendő támogatás összege 32 163 000 forint.

Ennek segítségével, a tanügyi épület tetejére (képünk) 220 darab, a
lovarda tetejére pedig 48 darab napelem került, közölte Hollósi Éva.

Egy másik hasonló pályázaton nyert pénzből, a kollégium
nyílászáróit cserélik ki, mely által jelentősen csökken az épület ener-
giaigénye. A munkálatok már javában tartanak. A vissza nem
térítendő támogatásból finanszírozott felújítás összköltsége 137 198
017 forint. A szerződés szerinti befejezési dátuma: 2018. április 5.
A tervek szerint, a pincétől a padlásig, teljes egészében megvalósul
az épület homlokzatának, födémjeinek, tetőrendszerének szigete-
lésével, és a nyílászárók cseréjével az épület energetikai korszerű-
sítése. Csökken az épületek hővesztesége, növekszik élettartamuk.
Nő a lakók komfortérzete, mely elősegíti a hatékonyabb tanulást,
munkavégzést. A földgázfelhasználás csökkenésével a kibocsátott
üvegházhatású gázok mennyisége is sokkal kisebb lesz, mely
lényeges környezetvédelmi szempont.                          – a szerk

folytatás az 1. oldalrólfolytatás az 1. oldalról

AKTUÁLIS VÉPIKRÓNIKA

Pályázatok
Vép Város Önkormányzatának képviselő-testülete pályázatot hirdet a Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda
óvodavezető beosztás ellátására.
Részletek a www.vep.hu és a kozigallas.gov.hu oldalakon.

Vép Város Jegyzője pályázatot hirdet a Vépi Közös Önkormányzati Hivatalban pénzügyi ügyintéző munkakör
betöltésére.
Részletek a kozigallas.gov.hu és a www.vep.hu oldalakon.
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ÉVNYITÓ

Egész napos iskola és e-napló
Egy első osztállyal indult a tanév szeptember első napján a Hatos Ferenc Általános Iskolában, ahol a 17 kicsit
név szerint köszöntötte Bándoliné Pájer Éva igazgatóhelyettes a tanévnyitón (képünk). A másodikosok kis
ajándékkal fogadták a megszeppent apróságokat. A szülőktől néha könnyes szemű elválást, személyes kézfogás-
sal oldotta Molnár Krisztina igazgatónő. Új világ nyitotta meg a kapuit, a nemrég még óvodások előtt. Hárman
közülük kis verset is előadtak. Velük együtt 13 osztályban 220 tanuló kezdi meg az idei tanévet.

- Az új tanév talán legnagyobb változása, hogy egész napossá válik az iskola az elsősöknek, és bevezetik az
elektronikus naplót, mondta az igazgatónő. A szülők otthoni számítógépükön a belépési kód segítségével

figyelemmel kísérhetik a tanórák anyagait, naprakészen tájékozódhatnak gyermekük előrehaladásáról,
hiányzásairól. Természetesen nem szűnik meg az ellenőrző könyv és a tájékoztató füzet sem. Hozzátette: az új
megoldás azonban nem váltja ki a gyermekek neveléséhez szükséges, a szülő és pedagógus közti bizalmi kap-
csolatot.

A pedagógiai munkáról szólva kiemelte, hogy a szülőknek és pedagógusoknak ma is, mint mindig, az a fela-
data, hogy segítsenek és utat mutassanak a szükséges ismeretek alapos elsajátításában. Irányítani és számon
kérni a tanulási, nevelési folyamatot, a gyermek iránti felelősség szem előtt tartásával. – Teljesíthető és elérhető
cél tehát a jókedvű diák, elégedett szülő és mosolygó pedagógus, tette hozzá. Egyúttal bejelentette: megnyerték
a Határtalanul elnevezésű pályázatot, mely1 millió 373 ezer forintos támogatást jelent ahhoz, hogy 23 7. osztá-
lyos tanuló októberben egy hétre Szlovákiába utazzon. Külön gratulált Beke Péterné tanárnőnek, aki a pályáza-
tot koordinálta.

Az alkalomból bemutatták az új tanárokat: Németh- Garas Ágnes angol szakos tanárt és Farkas Gyöngyi taní-
tót, valamint az új iskolatitkárt, Nagyné Kovács Hajnalkát.  –gyz
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VÉPIKRÓNIKA

Kék Hírek - Jó a kamerarendszer
Augusztusban a vépi körzeti megbízottak működési területén egy személyt állítottak elő, és gyanúsítottként hall-
gatták ki, mivel ellene megalapozott gyanú merült fel arra, hogy júniusban a Szent Imre utca 40. szám alatt lévő
Sportcentrum előtt lévő buszmegállóból eltulajdonított egy lezárt kerékpárt. Az elkövető felkutatásához
hozzájárult egy szemfüles járókelő és a városban üzemelő biztonsági kamerarendszer. 
Egy másik személy ellen szabálysértési eljárás indult, mert rendszámtábla, műszaki érvényesség, biztosítás, és
jogosítvány nélkül vezette gépjárművét. 
Egy harmadik elkövetőt figyelmeztetni kellett, mert bukósisak nélkül közlekedett segédmotoros kerékpárral.

KMB    

2017 szept._2017 maj  2017.09.22.  17:50  Page 4



GASZTRONÓMIA

Ezüst fakanál-díj Tasnádról
Ezüst fakanál díjjal jutalmazták a vépi gasztronómusok csapatát a romániai testvérvárosban, Tasnádon rendezett
hagyományőrző főzőversenyen, melyet az RMDSZ helyi szervezete rendezett, szeptember 9-én. A pénzügyi
feltételeket e helyi Ady-Kölcsey Kulturális Egyesület pályázaton elnyert forrásból teremtette meg.  

A főzőversenyen, a vépieken kívül többek között a nyírségi Nagykálló, három szomszédos román település,
a református egyház, a katolikus ifjak, a helyi polgármesteri hivatal és a rendezők csapata vetélkedett különböző
bográcsos ételekkel. A vépiek bográcsban készített leves kategóriában indultak, és hagyományos vasi csülkös
babot főztek helyben gyúrt csipetkével, hazai alapanyagokból.

Két főszakácsunk, Szabó Péterné Erzsike és Kiricsi Miklósné Teri volt. Munkájukat Kovács Péter 
polgármester, Iszakné Koszorús Judit, Horváth Józsefné Irénke és vendégként Györe Zoltánné segítette. 

Örömmel vettük, hogy az SFL helyi üzemének vezetője, Sándor László és Vass Csaba festőművész is velünk volt.
Az egytálételnek olyan sikere volt, hogy a déli eredményhirdetés után szinte egy órán belül elfogyott minden
cseppje. (Képünkön a vépi csapat az oklevéllel.)

A számtalan ételt, italt, gyümölcsöt és zöldséget nemzetközi zsűri kóstolta, értékelte. A fődíjat, a „gyémánt
fakanalat” az a nagykállói csapat nyerte, akivel Tasnád tetvérvároson keresztül egyre szorosabb a kapcsolat. A
főszervezők – köztük Grieb Csaba tasnádi polgármester, Kiskasza Balázs alpolgármester és más helyi vezetők,
- hatalmas munkát végeztek a szervezés során. 

A város vezetői a rendezvény után vacsorán köszönték meg a vendégek munkáját. Ekkor volt alkalom arra is,
hogy a települések vezetői megtárgyalják a kapcsolatépítés további feladatait, lehetőségeit. Mi hazafelé jövet
megtekintettük Ady Endre közeli szülőházát, a róla elnevezett kistelepülésen. –gyz
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VENDÉGEK

Babos répa és szexi ragu
Különleges ételeket is főztek bográcsban, sütöttek lapon a megye
településeiről érkezett nyugdíjas klubok tagjai a vépi sportcentrum-
ban szeptember 14-én.

A 11 csapat tagjait Dancs István, a Vas Megyei Nyugdíjas
Szövetség elnöke köszöntötte. A tűzgyújtás után aztán nekilendültek
a szakácsok, az egykor fontos városi és megyei beosztást,
szolgálatot betöltők Szentgotthárdtól a megyeszékhelyig, hogy
mintegy 300-an nosztalgiázzanak egy kicsit a jó időben.

A főszervező
Sági Józsefné,
Anci, a vépi nyug-
díjas klub vezetője
elmondta:, hogy
még Kanadából is
érkezett vendég, a
hagyományos fő-
zőversenyre.

Elizabeth Kütsan
(képünkön testvé-
re mellett kék
blúzban) Salkö-
veskúton született,
majd ’56-ban emig-
rált. Most – ahogy
évente –  férjével
együtt élvezi a
szülőhaza mele-
gét s ízeit. 

A zsűrinek nem volt könnyű dolga, különleges ételek is rotyog-

tak a kondérokban. Babos répa, vagy tarhonyás csirkemelles szexi
ragu, kőszegi aprópecsenye, halászlé, s még sorolhatnánk. A zsűri
döntése szerint első helyezett a Megyeháza séfjei, a második a
szombathelyi határőrök, a harmadik pedig a szentgotthárdi
határőrök csapata lett. Szép, jókedvű, dalos nap volt.                                   
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Jó ütemben épül a
naperőmű

Meglepő gyorsasággal és precizitással
épül a naperőmű a Ferenc majorban. Már
végeztek a földmunkákkal, állnak az
elemeket tartó oszlopok, megkezdő-dött
az elempark legfontosabb részének, a
napenergiát csapdába ejtő energiate-
rmelő elemek felszerelése. Év végére
várható a teljes készültségi fok elérése, a
két hatalmas inverter felszerelésével,
melyek az egyenáramból váltóáramot
küldenek tovább az országos hálózatba.

Korábban beszámoltunk róla: az 1,5
milliárd beruházás eredménye 3,8
megawatt teljesítményű erőmű lesz a
majori 5,5 hektáros réten 11880 nap-
elem cölöpökre telepítésével. A Nap
elektromágneses sugárzását átalakítva,
évente 800 család részére - vagyis egy
Vép nagyságú város ellátására - termel-
nek majd szennyezés nélkül előállított
energiát. Fontos az is, hogy az alvállal-
kozóként építők egyike, a szombathelyi
Villkász Kft, illetve a győri NRG. 

A tényleges szereléseket hazai szakem-
berek végzik, Ignatió Rodrigez de la Flor
spanyol főépítésvezető irányításával. Az
avatás decemberben várható, erősítette
meg Pusztai Péter, a magyar beruházó
Solar Market Kft. társtulajdonosa.

–gyz

VÉPIKRÓNIKA

Szeretetfohász
Szeretném szívemre ölelni az embereket,

szeretni azt is, aki nem szeret.
Feledni azt is, ami fáj, gyógyítani a sebeket,

letörölni az arcokról a könnyeket.
Én csupán egyszerű ember vagyok,
kevés, mit másokért tenni tudok.

De fáj a lelkem, vérzik a szívem,
hozzád fohászkodom édes Istenem.
Töröld le az arcokról a könnyeket!

Enyhítsd a fájdalmat, gyógyítsd a sebeket!
Adj erőt, hitet és szeretetet,

hogy boldogabbak legyenek az emberek!
Add, hogy az ember végleg felébredjen,
embertársaival szeretetben éljen!
Ne legyen szívében harag, gyűlölet,

hogy méltán dicsérje a Te szent nevedet!
Horváth Józsefné Irénke
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Muhovits Milán Eb. ötödik 
Ötödik helyet ért el a romániai Valceában rendezett ökölvívó
serdülő Európa-bajnokságon a 48 kilós csoportban 13 éves vépi
Muhovits Milán. 

Első ránézésre senki sem gondolná, hogy ez a filigrán,
kedvesen mosolygó fiú ilyen sportot űz. Pedig verekedni sem
szeret. Mint mondja, hat és fél évesen kezdte a „pofonok” osz-

togatását másoknak. Mindezt testvére példáján tette, aki régebb
óta járt a szombathelyi Skorpio Box Klubba, ahol Varga Roland
edző (képünk). Milánban hamar meglátta az ökölvívót. Persze
ehhez rengeteg edzés, rendszeretet, félelem nélküli ringbe lépés,
vagyis óriási munka kellett.

Milán szereti ezt a klubot, ahol kíméletlen taktikai, stratégiai
rendszert diktál a főnök, aki szerint hatalmas akaraterő, kitartás,
céltudatosság és állóképesség kell ahhoz, hogy valaki komoly
eredményeket érjen el. Ilyen a Milán, tette hozzá. Eddigi ered-
ményei szerint ez a fiú nagy jövő előtt áll, ugyanis minden
eddigi mérkőzésén – diákolimpiákon, országos és régiós bajnok-
ságokon, nemzetközi versenyeken a győztesek közt volt. Az
említett romániai serdülő Eb-n először egy észt, majd egy litván
versenyző ellen győzött. Utóbbit test KO-val verte. Aztán egy
skót ellen pontozással kikapott. Érmes is lehetett volna.

No, nincs ok a búslakodásra, hiszen már csak 18 éves koráig
kell várnia az áhított olimpiáig. S Varga Roland edző szerint,
addig is eredményesek lesznek azok a „pofonpartik” és nagyobb
versenyek sokoldalú, szárazföldi, vízi, hegyi edzések, melyeken
minden alkalommal megméreti magát Milán itthon és külföldön
is.   –gyz

ÖKÖLVÍVÁS 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
17.30 -18.00      Színjátszó próba
Csütörtök:
14.00 -  16.00 Nyugdíjas klub
18.00 – 19.30    Hastánc klub 
Péntek:
17.00-18.00       Hastánc kicsik Jáde Gyön-

gyöcskéi
18.00 - 19.00 Gyógytorna Ildivel 
19.00 – 20.00    Aerobic  

Egyéb programok:
október 2-7. Országos Könyvtári Napok

10.02.    14.00   Filmklub

10.04.    14.00   Ökovetélkedő

10.05. 14.00 Beszélgetés Hidas Judit írónővel

10.06.  10.30 Kedvenc mesém rajzverseny

eredményhirdetése

október 7. 17.00 Györe Zoltán fotókiállítása
október 11. 10.00 Baba-mama klub Anyatejes 

világnap
október 13. Nyugdíjas akadémikus megyei

döntő
október 20. Értéknap Újabb helyi alkotók 

kiállítása
október 21. 19 óra a WEEB-színpad 

bemutatója
november 4. Vépi évfordulók 
800 éve, 1217-ben II. András határjáró
oklevele szerint az udvarnokok és a vasvári
káptalan népei osztoztak e területen.
500 éve, 1517-ben jutott Vép is királyi
megerősítéssel az Erdődy család birtokába.

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

KRÓNIKA
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EGYHÁZ

Vépi gyerekek az 
Erzsébet-programban

Tíz vépi gyerek üdülhetett, fejenként mindössze ezer forintért
augusztus végén, az Erzsébet program támogatásával. Az
úgynevezett egyszülős családok klubjában kiírt lehetőségre,
Horváth Dóra pályázott és nyert. A gyerekeket saját kocsival, illetve

az önkormányzat kisbuszával szállították a Balatonra oda és vissza.
Mint megtudtuk, először úgy volt, hogy Zánkára mehetnek, majd

később kiderült, hogy Fonyódliget a cél. De ezen a helyen is minden
lehetőség megadatott arra, hogy a gyerekek,  köztük saját három fia
(ők fértek csak bele a kiírt korhatárba),  nagyon jól érezzék

magukat, augusztus 20  – 25 között. Az ott lévő közel ezer gyerekkel
együtt többek között vitorláztak, ismerkedtek különféle sportokkal,
sétahajóztak, öttusáztak. Minden nap reggeli torna, sok-sok prog-
ram, este táncház, zene várta a táborozókat. Egyik este Oláh Gergő,
az X-Faktor 3. szériájának győztese adott nagysikerű koncertet.
Nagy élményt jelentett az is, hogy találkozhattak Storcz Botond,
háromszoros olimpiai aranyérmes kenussal. Minden nyaraló gyerek
ajándékot is kapott, Erzsébet-tábor logós pólót, baseball sapkát, tor-
nazsákot és kulacsot. S hab a tortán, hogy a 10 vépi nebuló 10 érmet
nyert a tábori olimpián. Gratulálunk!      foto: HD                 
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Egyházközségünk 
programjai

Október hónap a Boldogságos Szűzanya
hónapja. Ebben a hónapban az esti
szentmisék előtt 6 órától rózsafüzér
ájtatosságot tartunk. 
Október 6-án lesz a hónap elsőpénteke.
Engeszteljük Jézus Szentséges Szívét   
szentgyónásunkkal és szentáldozá-
sunkkal!
Október 7-én, szombaton a Boldog-
ságos Szűzanyát mint Rózsafüzér
Királynőjét, október 8-án, vasárnap
pedig mint Magyarok Nagyasszonyát
ünnepeljük.
Október 13-án, pénteken a Boldog-
ságos 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 kezdet-
tel rózsafüzért imádkozunk, majd a   
szentmise keretében ünnepélyes körme-
nettel hordozzuk körül Mária Szeplő-
telen Szívének kegyszobrát. 
Minél többen halljuk meg Mária
kérését, és vegyünk részt ezeken az
engesztelő ájtatosságokon! 
A körmenetre gyertyát, vagy mécsest is
hozzunk magunkkal!
Október 20-án, pénteken ünnepli az
Anyaszentegyház Szent Vendel remetét, 
aki az állattenyésztő emberek és
jószágaik védőszentje.
Október 22-én, vasárnap, az este 1/2 6
órakor kezdődő szentmise után ünnepé-
lyes körmenettel vonulunk ki a Dózsa
György utcai Szent Vendel-szoborhoz,
hogy ott kérjük a segítségét.
Október 29-én, 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

VÉPIKRÓNIKA
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KÖSZÖNTÉS VÉPIKRÓNIKA

Szépkorúak köszöntése
Balikó Sándornét virággal és kis ajándékkal köszöntötte 92. születésnapján Kovács Péter polgármester augusztus 25-
én.  Panni néni egészsége viszonylagosan jó, talán ezért is emlékszik mindenre. Mint mondta, régen szívesen vett részt
a közösségi életben, színjátszó körben, s dolgozott a
vöröskeresztes mozgalomban is dr. Tüske Zsuzsanna irányítása
alatt. Szerette munkáját, a helyi takarékszövetkezetben, szívesen
tevékenykedett a háztájiban, sokszor három tehenet fejt naponta.
Később takarítóként dolgozott a helyi fodrászüzletben. Nagy
bánata, hogy időközben elveszítette fiát. Azóta Horváth Józsefné
Irénke és fia naponta látogatják, de sűrűn jönnek hozzá a vasvári
rokonok is. Ha egyedül van, misét hallgat a rádióban és imád-
kozik. 1980 óta nyugdíjas, de nem hagyja el magát, annak
ellenére, hogy korábban volt egy balesete. Isten éltesse, még
sokáig, mondta neki a polgármester.

Vilma néni 91 éves

N e m e s
Sándornét
pedig 91.

születésnapján látogatta meg a városvezető, Kovács Péter. Őt is
virággal és ajándékkal köszöntötte, ugyanazon az augusztusi
napon. Szinte hihetetlen, hogy az Attila fiával élő Vilma néni 19
gyereket nevelt. Közülük nagyon sokan már nincsenek az élők
sorában. Nyolc unokája és két dédunokája van. Mint mondta: fia
mellett még Ildikó lánya segíti, látogatja. Hosszú élete során
takarítóként dolgozott a szombathelyi kórházban és a húsipari
vállalatnál. Már régtől nyugdíjas. Egészségére azonban ma sem
panaszkodik, bevásárol, ellátja a fiával közös háztartást, tesz-vesz,
megfőz, kertészkedik. Ha szükségét érzi, otthon imádkozik. Neki
is jó
e r ő t ,

egészséget kívánunk

.                           
Süle Istvánné ünneplése

90 éves lett Süle Istvánné is, akinek Orbán Viktor díszes
oklevelében fejezte ki háláját, és a szépkorú polgárok iránti
tiszteletét. Kovács Péter városvezető, virágcsokorral és kis
ajándékkal kedveskedett szeptember 8-án Mariska néninek,
aki viszonylag jó egészségnek örvend. Jó étvágya van, s még
naponta megfőz. Kedvenc étele a székelykáposzta. Időnként
fájnak a lábai, de a takarítás sem maradhat el, mondja.
Legnagyobb öröme, ha láthatja hat unokáját és öt
dédunokáját. Köztük a legkisebb az egyéves Erika, akinek
pajkossága mindenkit rabul ejt. Korábban nagyon szerette a
kiskertjét, azonban már nem tud vele intenzíven foglalkozni. Kiváló az emlékezete. Szívesen emlékszik az utasellátónál

9
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ÁLLATEGÉSZSÉG

Beoltották az ebeket
A Zokni és Kuplung nevű kiskutyák jól tűrték a veszettség elleni
oltást szeptember 13-án Vépen, miként Nagyné Békefi Katalin,
egykor kidobott, de általa befogadott Bobsi keveréke is (képünk). 

Dr. Komálovics András állatorvos szerint a tulajdonosok 90
százaléka rendben tarja hűséges társát, vagyis oltat és a chipet is
fontosnak tartja.  Ez jó aránynak számít.  – Az oltás törvényi köte-
lezettség, a chippel pedig azonosítani lehet a kutyát. Fontos
egészségügyi szempont is az oltás, ugyanis harapás esetén meg lehet
tudni például a chip alapján a neten, hogy védve van-e a kutya  a
veszettség ellen. Tehát kettős előnye van az ilyen beavatkozások-

nak: a kutya is biztonságban van, és az esetleges megtámadott is
nyugodt lehet, hogy a kutya nem fertőzött, tette hozzá az állatorvos. 

A háromnapos oltás, – melyen Vépen 214, Bozzaiban pedig 50
gazda jelent meg ebével - eredményes volt minden tekintetben.       
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VÉPIKRÓNIKA

Foci: őszi bajnokság
Alig ért véget még a tavalyi bajnokság,
szinte még meg sem gyógyultak a
tavaszi sérülések, máris elkezdődött a
felkészülés Vépen az őszi szezonra.
Kicsivel több mint két hét állt a
játékosok rendelkezésére a pihenéshez.
Jó hír, hogy Joó Bálint (most már két-
gyermekes apuka), újra Vépen focizik,
egy kis megszakítás után. Mellette
visszatért Pócza Gergő Csepregről, és
Hegykőről is sikerült igazolnunk egy jó
felépítésű játékost, Kertész Áron
személyében. Felkerült az első csapat-
hoz még Beke Péter és több ifi korú
játékos is folyamatos lehetőséget kap, az
első csapatnál. Ilyen például Baumgart-
ner Bálint, vagy Koszokovits Kevin. Az
igazolási szezon utolsó napjaiban, sike-
rült még két játékost igazolnunk
Toronyból és egyet Csepregről is.

A csapat felkészülése felemásra
sikeredett, jól ment az edzőmérkőzése-
ken, de a kupából sajnos hamar kies-
tünk. Így legalább minden erejével a
csapat a bajnokságra figyelhet, ami jól is
indult számunkra. Mikor ezeket a
sorokat írom, túl vagyunk három for-
dulón. Döntetlen a Répcelak ellen és
győzelem Lukácsháza és Jánosháza
ellen. Reméljük, a folytatás is ilyen po-
zitív lesz.

Elkészült a pálya mellett az
eredményjelző tábla, és lealapozták a
lelátókat. Az egyesület arra törekszik,
hogy egy kisvárosi stadion hangulatát
keltse a vépi pálya. Látogasson ki minél
több ember a meccsekre, és kiáltsuk
együtt HAJRÁ VÉP!!                  -pajor

PROGRAMOK

Vadvirág óvoda 
Szeptember 20. Orsolya napi vásár az oviban

A Hatos Ferenc Általános Iskola és AMI
• Október 2  – 6. - 7. A osztály a HATÁRTALANUL pályázat
keretében Szlovákiába utazik 
/ Az elnyert összeg: 1 373 000 Ft/
• Október 6. 13:00 – Megemlékezés az aradi vértanúkra a
Kopjafánál
• Október 12. 8:00-11:00 – Nyílt nap 1 – 8. osztályban
• Október 20. – 1956-os forradalom és szabadságharcra
emlékező nemzeti ünnep a FM Daszk Vépi Középiskola nagyter-
mében
• Október 28. November 5-ig ŐSZI SZÜNET / Első tanítási
nap: november 6. hétfő A hét/
• November 6. – Karácsonyi fotózás

Nefelejcs Nyugdíjasklub
programjai:

Október 5.    Beszélgetés Hidas Judit
írónővel 

Október 12.  Névnap , születésnap
Október 13.  Nyugdíjas Akadémikus

megyei döntő III. forduló
Október 19.  Ikervári vizíerőmű meg-

tekintése, Sótony, tork. csüt.
Október 26.  Posta  - Tájékoztatója
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Szabadidősport: vépi győzelmek
Szeptember 3-án Budapesten a Kopaszi gáton  rendezték meg az Európai Sporthét beharangozó eseményét a
XIX. Családi Mozgásfesztivált. A négyezer résztvevő hetvennél több mozgásformát próbálhatott ki.

A megyék versenyét Tolna megye nyerte Vas megye előtt. A vépi csapat több értékes helyezést szerzett. Első
lett Soós-Nádor Sebestyén (12 év alatti fiúk) és Németh Áron (13-25 éves fiúk). Második helyen végzett Szijártó
Jázmin (12 év alatti lányok), Csanádi Csilla (25-44 éves), Török Lászlóné és Balikóné Németh Katalin (44-60
éves). Harmadik helyezést ért el Pék Jánosné (60 év felett). Képünkön a helyi csapat.

Amazon foci, lövészet, íjászat, snookball, floorball, síelés, nordic walking, tájfutás, vívás, streetfitnesz,
anyukáknak maminbaba és kangatraining aerobic Béres Alexandrával, Katus Attilával vagy éppen Szentgyörgyi
Rómeóval, stretching Katus Tamással – bár ez csak egy kis ízelítő a sportágak közül, egy biztos: kortól és nemtől
függetlenül, mindenki megtalálhatta a neki való mozgásformát.

Kilátogatott a rendezvényre Baji Balázs, világbajnoki bronzérmes gátfutó, hatalmas sikert aratott a világ-
szerte ismert akrobatikus sportszínház, a Face Team bemutatója is.

A díjakat Czene Attila, a rendező Magyar Szabadidősport Szövetség elnöke adta át.                 Soós Eszter

SPORT VÉPIKRÓNIKA
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Idősek Klubja októberi program

2-án 14.00. óra: Őszidő – irodalmi teadélután
3-án 14.00 óra: Egészséges életmód idős korban - előadás
4-én 14.00 óra: IDŐSEK NAPJA
5-én 14.00óra: Kreatív foglalkozás – őszi díszek készítése
6-án 10.00 óra: „Egy kicsi mozgás mindenkinek kell.” - torna
10-én 14.00 óra: Kreatív foglalkozás – őszi mécsestartó készítése
18-én 14.00 óra: Játékos vetélkedő
25-én 14.00 óra: Jeles napok, népszokások

Véradás. 
Szeptember 15-én véradást tartot-
tunk. 16-an nyújtották karjukat,
hogy segítsenek a betegeknek,
baleseteseknek. Pogácsával és
kávéval kedveskedtünk nekik.
Köszönjük önzetlenségüket.
Találkozunk Decemberben.

Vali 
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A színészválogatott az Öregfiúknál
Illusztris vendégek, a Magyar Színészválogatott csapata köszöntötte a 15. éves jubileumát ünneplő, Vép Öreg-
fiúkat szeptember 3-án. Az alkalomból a helyiek Zátonyi Zoltán vezetésével reggel rótták le kegyeletüket az
egykori társ, a korán elhunyt Gombás Lajos sírjánál. (képünk)

A mintegy 35 résztvevő, Lajos özvegyével és négy
gyönyörű kisfiával együtt fájó némasággal emlékezett a
korán elvesztett házastársra és barátra. Dóra őszinte kö-
szönetet mondott a csapatnak, a barátoknak azért, hogy
méltón ápolják férje emlékét. S azért is, mert óriási
támogatást nyújtanak az árván maradt családnak, legyen
szó bármilyen probléma megoldásáról vagy személyes
segítségadásról.

A viszonylag rossz idő ellenére a délelőtt folyamán
aztán a barátságos labdarúgó-mérkőzésre megérkezett a
színészválogatott, melynek kapitánya Nemcsák Károly,
a József Attila Színház igazgatója. (képünkön a csapa-
tok) A találkozóra a meghívást  Zátonyi Zoltán küldte el,
aki tudta, hogy a színészek szeretik a focit, és örömmel
vesznek részt vidéki programokon is. Szavait igazolva
Nemcsák Károly lapunknak elmondta: évente mintegy 40 alkalommal rúgják a bőrt a fővároson kívül is. Ezen
alkalmak fele jótékony rendezvény, például az Aszódi Fiúnevelő Intézet vagy a tardosi, sérülteket támogató
otthon javára. Csapatuk kerete mintegy 50, a labdarúgást szerető és művelő művészekből és velük együtt

dolgozó szakemberekből áll. Nemrég Pesten látták vendégül a velük 13 éve baráti kapcsolatot ápoló oroszorszá-
gi, szentpétervári csapatot, s lám ma Vépen vagyunk, tette hozzá. Ez természetes, mondta, miként az is, hogy a
vépiek már játszottak az Osztrák Sportújságírók válogatottjával is.  
A mérkőzés elején a csapatok egyperces szünettel emlékeztek azokra a társakra, akik már nem lehetnek köztük.
A második félidő kezdőrúgását pedig a Gombás család két fia, Marcell és Botond tehette meg. A kétszer 35
perces összecsapás jó iramot diktáló volt, melynek a végén 5:3-ra a helyiek győztek. – Jó csapat ez a vépi, foglal-
ta össze a játékot Nemcsák Károly, aki maga is keményen küzdött, majd néha csereként a kispadról is irányított.   

A délután folyamán a helyiek ebéddel és kemencében sült rétessel kínálták vendégeiket. Ebéd előtt Zátonyi
Zoltán köszöntötte a vendégeket és jutalmazta a két séfet (Károlyi József és Tóth Árpád) 15 éves, kiemelkedő
munkájáért. Köszönet Bezdi Józsefnek és családjának a finom rétesért, és a szervezésben nyújtott munkáért.
Ebéd után közösen megkoszorúzták a sportemlékművet. Estig szórakoztató műsorok zajlottak, később
tábortűzzel zárták az emlékezetes napot.                                                                 – gyz

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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