
Felújított utcák és járdák átadása
Ünnepélyesen átadták azt a 11 felújított utcát és négy járdát, melyet abból a 112 millió forintból tudtak újjáépíteni,

melyet a hitel nélkül gazdálkodó önkormányzatnak juttatott a kormány (képünkön az átadás).  Egyúttal elkészült
a temetőben az urnafal is, melyben 22 urnahelyet létesítettek.

Emlékezés ’56 hőseire
Ünnep nélkül nem lehet élni, mondták a DASzK 10.
osztályos diákjai október 20-án az 1956-os for-
radalom és szabadságharc 61. évfordulóján rendezett
városi ünnepségen.

Tehát az ünnep jön, amikor ideje van, harmónia és
jóság nő nyomában, és nemcsak jobbá változunk, de
a másik jóságára is rálátunk, fogalmaztak a diákok.
Óhajuk szerint az emlékezés tevékeny legyen, ne
csak halott forma, merev díszelgés valami előtt, ami
tiszteletet érdemel. Orosz tankkal, rémült arcokkal,
nemzeti színű zászlóból kivágott Rákosi-címerrel
jelképezték az akkori küzdelmet.
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VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA
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Vépről az Országházban
Ágh Péter parlamenti képviselő, október 9-én az Ország
Házában méltatta Vép városát és a település lakosságá-
nak történetét. Beszédében megemlítette, hogy idén
november 4-én emlékeznek a helyiek arra, hogy 800 éve
lesz annak, hogy egy okiratban a település nevét először
említették írásos formában. Arról sem feledkeznek el,
hogy 500 esztendővel ezelőtt került az Erdődy család
tulajdonába a vépi birtok. 

– A Vas megyei kisváros komoly lokálpatrióta tudat-
tal rendelkezik és joggal büszke az elődök
teljesítményére, amely erőt adhat a jelen és a jövő
építéséhez is. 

KRÓNIKA

folyt. a  2. oldalon

folyt. a 3. oldalon

folyt. a  2. oldalon
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Haláleset: Habda Mátyás
(1952)  Kinizsi u. 27.  •  Kiss
Ferenc   (1958)  Batthyány u. 8.  • 
Pusztai Pál  Árpád (1931)   Vasút
u. 6.  • Gombkötő Miklós (1940)
Hunyadi u. 42.  • Orosz Hortenzia
Ilona (1946)  Bartók u. 28.

Anyakönyvi hírek 
Születés: Filipi Márk és Kajcsos
Gabriella leánya Júlia  •  Szalai
Gábor és Magyar Nikolett fia
Ádám

Emlékezés ’56 hőseire
Közben eredeti filmkockák vetítésével, Nagy Imre beszédrészletével is
felidézték azt a történelmi hevületet, melyet az egyetemi ifjúság
kezdeményezett a fővárosban a rendszer emberibbé tételének érdekében.
Felirataikon, mondanivalójukban bemutatták az akkori célokat,
követeléseket. Függetlenséget és szabadságot, igazságos béreket, szabad
magyar rádiót, szabad sajtót, valamint az összes szovjet csapat azonnali
kivonását követelték. Új vezetést Nagy Imrével az élen, általános és
egyenlő titkos választásokat, többpártrendszert, nemzeti gazdaságpoli-
tikát. Vagyis a demokratikus, független Magyarország megteremtése
volt a cél. 

A mienk a pesti utca azonban akkor csak időleges volt. A piros vér a
pesti utcán azt jelentette, hogy az idegen túlerő leverte a forradalmat. –„
Kiontott véreim! Támadó tűz voltunk, hősi halottak lettünk.” S Európa
mélyen hallgatott. 

A zárókép, a felemelt nemzeti trikolor, az emlékezet gyertyái, szomorú
és meggyötört tekintetek mindent elmondtak, mindent megmutattak
Babai-Mező Borbála és Peterdiné Nagy Erzsébet tanárnők összeállí-
tásában. Ezt követően a jelenlévők Kovács Péter polgármester és Molnár
Krisztina iskolaigazgató vezetésével megkoszorúzták a forradalmárok
emlékművét.                                                                             –gyz

VÉPIKRÓNIKA

Gyermekeinkért
A Vép Fejlődéséért Közalapítvány
nevében felhívással fordulunk min-
den vépi polgárhoz, minden vépi és
Vépen működő vállalkozáshoz,
minden, városunk fejlődését támo-
gató szervezethez.

Tervünk a Pacsirta Vendéglő előtti
téren egy játszóteret létrehozni közös
erővel. A közelben lakó gyerekek
most is nagy lelkesedéssel fociznak,
játszanak ezen a területen. Célunk,
hogy itt egy szabályosan megépített
kispályát és hozzá kisebbek és na-
gyobbak számára is használható
játékokat helyezzünk el megfelelő
védelemmel ellátva. Csatlakozzon
Ön is Erdődy László gróf úrhoz, aki
az első szóra tervünk mögé állt, és 3
millió forintot átutalt erre a célra.
Legyen Ön is a játszótér alapítója.
Befizetését a Vép Fejlődéséért
Közalapítvány 
12094507- 00127839-00100005
bankszámlaszámra utalással, vagy
személyesen a polgármesteri hivatal
pénztárában teheti meg. 

Minden befizetett forintot meg-
köszönünk, amellyel Vépet, a vépi
gyerekeket támogatja.
A támogatók névsorát a játszótér
megépítése után a létesítményen
elhelyezzük.                -VFK-

Vépről az Országházban
Ezért a város országgyűlési képviselőjeként itt az Ország Házában fejet
hajtok a jubileum alkalmából a vépi emberek teljesítménye előtt,
mondta.

Ezt követően kitért rá: ebben a kerek évfordulókat hozó évben nagy
történelemnek lehetünk a tanúi. Már az ókorban az ősi Savaria elővárosa
volt Vép. A honfoglalás idején valószínűleg Bulcsú népéhez tartozó
magyarok telepedtek meg itt és már az Árpád-házi királyok korában
szorgos emberek dolgoztak erre. Az 1217-ben, II. András királyunknak
köszönhetően keletkezett, tehát most 800 éves oklevél szerint az
udvarnokok és a vasvári káptalan osztozott ezen a területen. Írásos
említést 1240-ből is találunk, amikor IV.
Béla király megújította a Wepy-i
udvarnokok kiváltságait. Az 1400-as évek
végén pedig Erdődy Bakócz Tamásra,
későbbi esztergomi érsekre hagyták. Így
került éppen 500 éve, vagyis 1517-ben Vép
királyi megerősítéssel az Erdődy család
birtokába. Századokkal később, 1925-ben a
belügyminiszter nagyközséggé nyilvánította
a települést, 2009-ben pedig városi címet
kapott. 

– A vépi emberek az elmúlt évszázadokban minden viszontagság
ellenére megőrizték a települést a város mai polgárainak, akik Vépet a
„világ közepének” nevezik.  Az elmúlt időszakban közös munkánk
révén, a Kormány támogatásával, több lépést tettünk a fejlesztések
érdekében, azonban még számos feladat áll előttünk, amire
szövetkeznünk kell, fogalmazott Ágh Péter (képünkön).

folytatás az 1. oldalról

folytatás az 1. oldalról
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Nyugdíjas
„akadémikusok”

vetélkedtek
Az idősebb generációnak rengeteg
tapasztalata van. A bölcsesség, a szak-
mák szeretete és a közéleti tevékenység
szinte akadémikussá változtatja őket.
Ezért nevezte el a Vas Megyei
Nyugdíjasok Szövetsége a nyugdíjasok
akadémiájának azt a vetélkedőt,
melynek megyei döntőjét október 13-án
tartottak Vépen. A hatfordulós ver-
senyből 13 csoport jutott a döntőbe,
hogy elméleti és fizikai feladatok után

megmérettessenek Szentgotthárdtól a
megyeszékhelyig. Végül Dancs István
(képünk), a nyugdíjas szövetség elnöke
elmondta:  első helyezett a Bajtársak,
második helyezett az Őszirózsák,
harmadik helyezett a Határőrök.  Mind-
három csapat szombathelyi. Az elnök
megköszönte a megyei döntő vépi
lebonyolítását Sági Józsefné Ancinak.

-gyz 

Felújított utcák és járdák átadása
A szeptember 23-i ünnepségen Kovács Péter polgármester
örömének adott kifejezést, amikor azt mondta: most sikerült
elérni, hogy a városban minden utca burkolata felújításra került.
Ez köszönhető annak is, hogy a kormány két év alatt összesen
224 millió forinttal ismerte el a hitel nélküli gazdálkodást. De
köszönte a kivitelezőknek is a határidőre és jó minőségben
végzett munkát. – Azzal, hogy 16 ezer négyzetméternyi asz-
faltréteg borítja az utakat és 2400 négyzetméter  hasonló burko-
lat jutott a járdákra, valamint 465 négyzetméter térköves jár-
daborítás is készült  a Táncsics utcában, óriási minőségi vál-
tozást tudhatunk magunkénak, mondta. 

Ágh Péter országgyűlési képviselő beszédében történelmi
léptékűnek nevezte a város közlekedési infrastruktúrájának
fejlődését, melyet az itt növekvő gyermekeknek hagynak
örökül. Ő is hangsúlyozta, hogy az utóbbi időszakban kor-
mányzati forrásból 224 millió forint állt a város rendelkezésére
az utak és járdák felújítására. – Ez annak köszönhető, tette
hozzá, hogy a magyar kormány Orbán Viktor vezetésével így
ismerte el a város adósság nélküli gazdálkodását. Emlékeztetett
arra is, hogy az első ütemben a Táncsics és Deák utcák
felújítása történt meg, most pedig újabb 15 helyen végeztek
hasonló munkálatokat. Felidézte azt is, hogy ebben a ciklusban
felújították a művelődési házat, majd a BM 18 milliós for-
rásából megújult a városháza épülete. Kormányzati döntés
született arról is, hogy megépíthető a kétcsoportos bölcsőde,
melyre 80 milliós támogatást nyert a város, s jut 150 millió
forint  a „Zöld város” pályázat keretében  a városközpont
megújítására is, tette hozzá. Beszédét azzal zárta, hogy sok
feladat van még, melyet közösen meg kell oldani.

Az ünnepi beszédeket követőn megáldotta az utakat Németh
Tamás plébános.

A Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ előtti téren az
alkalomhoz méltó kulturális műsorban fellépett a Szombathelyi
Kötélugró Klub és a Vadvirág Óvoda Csillagvirág csoportja. 
Az ünnepség után a művelődési házban megvendégelték a város
apraját-nagyját.

Fotó: Ágh Péter facebook-oldala           - a szerk  

folytatás az 1. oldalról

MOZAIK VÉPIKRÓNIKA

Adventi kalendárium
Óvodásainkat szeretnénk idén is meglepni a városháza előtti adventi kalendáriumban elrejtett apró
ajándékokkal, csokival, játékkal. Idén, a megemelkedett létszám miatt az ablak mögötti cipősdobozban minden
nap 5 gyerek ajándékát rejtjük el, amit minden munkanapon 10 órakor nyitnak ki az óvodások kis műsor
keretében. Első nyitónap december 1. Kérjük tehát, hogy apró ajándékaikkal, melyekből naponta öt hasonló cso-
magot tudunk összeállítani, járuljanak hozzá, hogy megteljenek a cipősdobozok és sok-sok meglepett, mosolygó
gyermekarcot lássunk. 
Az ajándékokat kérjük a városházán 2017. november 30-ig leadni. -PM-
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TALÁLKOZÓ

Partnerségi megállapodás az agrárszakképzésért
Együttműködési megállapodást írt alá 18, az agráriumban tevékenykedő Vas megyei intézményvezető az FM
DASzK Vépi Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma épületében október 12-én. 

A megállapodás célja, hogy a gyakorlatorientált iskolai rendszerű és az isko-
larendszeren kívüli középfokú agrárszakképzés megerősítésével növeljék a Vas
megyében működő agrár- és élelmiszergazdasági tevékenységet folytató gazdasá-
gi szervezetek versenyképességét, valamint a régió népességmegtartó erejét. A
megállapodás keretét a földművelési tárca és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
dolgozta ki.

A partnereket az együttműködést koordináló Hollósi Éva igazgató (képünk)
köszöntötte, hangsúlyozva, hogy pedagógiai munkájuk lényege: az értsd, szeresd
és higgy abban, amit csinálsz. Utalt rá: évtizedek óta országszerte számtalan diák
szerezte meg falaik között a szakma alapjait úgy, hogy felkeltették a vágyat a 
szakma iránt. Ennek következményeként kiderült: van értelme a munkának. 

A korábbi együttműködések mostani, hivatalos formába öntése pedig újabb
ösztönzést ad, a siker záloga lesz, mondta.

Dr. Szinay Attila (képünk), az FM helyettes államtitkára kifejtette: a
mezőgazdaság 2010 óta növekedésnek indult. Az élelmiszerexport 37,5
százalékosra nőtt. A fejlődésben szerepet játszik az agrárképzés saját szárnyak alá
vétele, a profiltisztítás és az infrastrukturális fejlesztések elvégzése. A lényeg a jövő
szakembereinek magas színvonalú iskolarendszerű képzése, a tudás megújítását
szolgáló továbbképzések és a felnőttképzés folyamatosan megjelenő igényének
kielégítése. Emiatt kíván a duális képzési
rendszer bővítése szorosabb együttműködést az
agrárszakképző iskolák és az őket körülvevő

gazdasági-társadalmi környezet között. 
Őri Alíz, a megyei agrárkamara igazgatója azt hangsúlyozta: a megál-

lapodással hivatalossá tették a korábbi jó kapcsolatokat. A duális szak-
képzési rendszert pedig minden eszközzel, országosan négyezer
tanulószerződéssel is támogatják, hogy megfelelő szakember-utánpótlása
legyen az ágazatnak a versenyképesség javítása érdekében. Képünkön
Kovács Péter polgármester aláírja a megállapodást.                         -gyz
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65 éves találkozó 
Gróf Erdődy László látott
vendégül bennünket, Vépen élő
osztálytársait, akik 1952-ben
végeztünk az általános iskolában.
Az augusztus 24-i találkozón tízen
tudtunk részt venni. Megbeszél-
tük, hogy jövőre ismét találko-
zunk, és meghívjuk távolabb élő
osztálytársainkat is. Nagyon jól
éreztük magunkat, gyorsan telt a
délután, felidéztük iskolai élmé-
nyeinket. 

Nagyon köszönjük Lászlónak a
vendéglátást és örültünk, hogy
találkozhattunk.  

Fotó: Kovács Attiláné   
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VÉRTANÚK

Városunk rejtett kincsei
Majdnem húsz helyi vagy vépi kötődésű kreatív hobbi kézműves
jelentkezett a művelődési ház még szeptemberben közzétett fel-
hívására, amelyek az volt a célja, hogy kevésbé ismert alkotók mun-
káit mutassa be. A közszemlére (is) szánt művekből Városunk re-
tett kincsei címmel nyílt pazar kiállítás a Helyi értékek hete prog-
ramsorozathoz kapcsolódva október 20-án a tűzoltószertár mögötti
kiállítótérben.  – A szívüket, lelküket is a nagyközönség elé tárták
az itt bemutatkozók, általuk bepillantást nyerhetünk a kézművesség
világába – fogalmazott Tancsics Anna a megnyitón. Ő és Tolnai Re-
náta közösségi munkás szervezőmunkáját dicséri az egy hétig meg-
tekinthető tárlat, amelyre nagyon sokan kíváncsiak voltak. Örö-
mének és büszkeségének adott hangot Dömötör Gábor képviselő, a
helyi értéktár bizottság elnöke az újabb városi értékek láttán. Eddig
tízet vettek lajstromba, illetve korábban volt már hasonló bemutató
a régi tűzoltószertárban: az ismert vépi művészek munkáit vitték a
nyilvánosság elé. Nehezebb dolguk volt most a szervezőknek a rej-
tett kincsek felkutatásával: a maguk örömére horgoló, fűző, rajzoló,
festő lányok, asszonyok és az egyetlen férfi tehetségét eddig inkább
csak a közvetlen környezet ismerte.  – Jól gazdálkodtak a talentu-
mukkal ezek az emberek – mondta Dömötör Gábor és azt kívánta:
minél többen kapjanak kedvet az ilyenfajta tevékenységhez, széles
a paletta. Hozzátette: az egyik legnagyobb dolog, amikor az ember
értéket tud teremteni. Az énektehetséggel megáldott Takács Andrea
az Ismerős Arcok Nélküled című dalát énekelte, majd mindenki
kedvére időzhetett  a textilszobrok, horgolt szőnyegek, gyöngy

ékszerek, torták, foltvarrott képek, kézimunkák és rajzok előtt.  

VÉPI

A nemzeti 
gyásznapon

Boldogság, szenvedés, remény. Mérföldkő
volt a magyar nép történetében az 1848 –

49-es polgári forradalom és szabadságharc.
Bukása és a 13 aradi tábornok, valamint
gróf Batthyány Lajos miniszterelnök
kivégzése kettétört minden reményt,
szavalták a Templomkertben megtartott
megemlékezésen a Hatos Ferenc Általános
Iskola és AMI 5/a és 8/a osztályának
diákjai, Pusztay Fanni tanárnő felké-
szítésével.

– A magyar szabadságharc elveszett
ugyan a túlerő miatt, de az áldozat nem volt
hiábavaló: mártírjaink a magyar nemzet
függetlenségéért adták életüket, hangzott.
Ady Endre: Október 6 című verse után
újszerű volt a műsorban Kossuth Lajos
1890-ben, az egyetlen, fonográfon is rögzí-
tett beszédének részlete, hogy Aradot a
magyar Golgotának nevezte. „ A világ bírá-
ja, a történelem fog e kérdésre felelni.
Legyenek a szentemlékű vértanúk megál-
dottak poraikban, szellemeikben, a hon
szabadság Istenének legjobb áldásaival, az
örökké valóságon keresztül: engem Október
6-a térdeimre borulva fog, hontalanságom
remete lakában látni, a hála hő érzelmével
áldom a vértanúk szent emlékét, hűségükért
a Haza iránt….” hangzott.

Az emlékezetes nívójú műsor után a
diákok, Kovács Péter polgármester és
Molnár Krisztina igazgató vezetésével
megkoszorúzták a hősök tiszteletére emelt
kopjafát. -VK-

Szeretet-vendéglátás
Máris közeleg karácsony, a szeretet ünnepe. Eddigi hagyo-
mányunkat folytatva öt napon keresztül megrendezzük a szeretet
vendéglátást a városháza előtti téren.

Fogjunk össze, tegyük meghitté, barátságossá az ünnepi
várakozást egy kis forralt borral, zsíros kenyérrel. Ehhez várjuk
baráti körök, civil szervezetek, utcai közösségek, vállalkozók
jelentkezését a városháza titkárságán, az 543-068 telefonon, vagy
személyesen. Az idén 6 napon keresztül, december 18–23-ig tart a
rendezvény. -PM-

KRÓNIKA
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ELISMERÉS

Megyei elismerés 
Sinkó Pálnak és Gál Pálnak

Az Idősek Világnapja alkalmából szeptember 30-án Szombathelyen
köszöntötték azokat a vasi idős polgárokat, akik sokat tesznek a
helyi közösségek megszervezéséért, korosztályuk tagjainak
segítéséért, és  közreműködnek színvonalas kulturális és
ismeretterjesztő előadások megtartásában, valamint átadják tapasz-
talataikat a fiatalabb generációk tagjainak.

A jelenlévőket a Savaria Moziban köszöntötték a megye és a
m e g y e s z é k h e l y
vezetői. Az alka-
lomból Vas Megye
és Szombathely
Megyei Jogú Város
Nyugdíjas Szövet-
sége kitüntetésében
részesült Sinkó Pál
és Gál Pál - (ké-
pünk).
Gratulálunk és to-
vábbi jó erőt,

egészséget kívánunk!                                                                                    
Vépen, a dr. Zmertych Aurél Gondozási Központban is meg-

ünnepelték az Idősek Napját október 3-án. (képünk) Az immár 14.
ilyen rendezvényen Kovács Péter polgármester köszöntötte a

jelenlévőket, mondván, hogy ők a fix pontok, akik sok évtizede, sok
munkával tették le a közösség és a város alapjait.  Tapasztalataikra
ma is számítanak, hiszen fontos, hogy javuljon a korosabb
generáció életminősége. Éppen ezért mindig kikérik véleményüket
a város fejlesztésének ügyeiben, mondta.

A rendezvényt jó hangulatúvá tette, hogy mind a szervezők,
mind az ünnepeltek  –  Kovács Viola, Szalainé Németh Erzsébet,
Kovács János és felesége Klári, Jávorics Ferencné Erzsi néni és
Cser Valéria előadásában  –  alkalomhoz illő versekkel, jelképes
ajándékkal emlékeztek az idő múlására, majd kis tereferével, harap-
ni- és innivalóval zárták a délutánt.      -gyz- 
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Tájékoztató a házi
segítségnyújtásról

A házi segítségnyújtás olyan szolgáltatás,
amely az igénybe vevő önálló életvitelének
fenntartását – szükségleteinek megfelelően
– lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.
Az ellátás hozzájárul ahhoz, hogy az
igénybe vevő fizikai, mentális, szociális
szükséglete:
• saját környezetében,
• életkorának, élethelyzetének és
egészségi állapotának megfelelően,
• meglévő képességeinek fenn-
tartásával, felhasználásával, fejlesztésével
biztosított legyen.

Vépen és Bozzaiban, a Dr. Zmertych
Aurél Gondozási Központot látja el a gon-
dozási feladatokat. A hálózat jól felépített,
munkatársainak célja az ellátáson kívül
felkutatni azokat a rászorulókat, akiknek
szükségük van segítségre, egy jó szóra. 

Hogyan lehet mindezt megvalósítani,
kérdeztük Kovács Violát, a gondozási
központ vezetőjét? – Vannak olyan helyi
lakosok, akiket már gondozunk, már
megkapják a szükséges segítséget. 

A házi segítségnyújtást két gondozónő
végzi. Feladataik közé tartozik például a
bevásárlásban, főzés-előkészítésben, mo-
sogatásban, mosásban, fürdetésben, való
segítés, gyógyszerek felíratása, kiváltása,
vérnyomásmérés, beutaló kérés a házior-
vostól. De szükség esetén közreműködnek
a gyógyászati segédeszközök beszerzé-
sében. 

A gondozást megelőzi jelentkezés után
egy értékelő-adatlap kitöltése, aminek a
segítségével megállapításra kerül, milyen
ellátás szükséges.  
Van, hogy nem a házi gondozás szükséges,
hanem a nappali ellátás is megoldást
nyújthat az elmagányosodás ellen. Az
Idősek Klubjában lehetőség van a társas
kapcsolatok ápolására, pihenésre, kikap-
csolódásra, jó beszélgetésekre, kézimun-
kázásra. Az idei évtől lehetőség nyílt arra,
hogy aki nem tud bejönni – messze lakik,
mozgásában akadályozott –, autóval a
megbeszélt időben érte megyünk, délután
pedig hazaszállítjuk.  -gy

VÉPIKRÓNIKA
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Roza néni 97 éves
Szeptember végén 97. születésnapja alkalmából látogatta meg
Kovács Péter polgármester Vörös Jánosnét.(képünk) A város
legidősebb polgárát sokan felköszöntötték, melyről az asztalon
sorakozó virágcsokrok is tanúskodtak. Roza néni szívesen hall-
gat nótát, emellett újságot, könyvet olvas, televíziót néz és az

udvaron szokott sétálni. A beszélgetés során mesélt a múltjáról,
élénken élnek benne a szőlőhegyen eltöltött vidám napok, az
ifjúsága. A közelmúlt eseményeire kevésbé emlékszik, de nyu-
godt szívvel mondta, hogy mindent, amit a Jóisten ad, azt elfo-
gadja, és azt kívánta, mindenkinek adjon erőt, egészséget,
szerencsét.  –VK-

KÖSZÖNTÉS 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)
17.00–18.00    Ovis torna Dórival
18.30 Református istentisztelet (a 

hónap első keddjén)
19.00–20.00    Aerobic 
Szerda:
08.00–12.00      Falugazdász fogadóórája

16.00–19.00      Sakk szakkör
17.30–18.00      Színjátszópróba
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:
november 4. Vépi évfordulók 
800 éve, 1217-ben kelt II. András határjáró
oklevele a vasvári káptalan számbavételéről
500 éve, 1517-ben jutott Vép is királyi
megerősítéssel az Erdődy család birtokába.
november 10. 17.00 Véradó-ünnepség
szervező: Vépi Vöröskeresztes Alapszervezet
november 11. Tűzoltóbál
november 20. 11,00 óra Bábszínház (iskolások-
nak)
november 16. 14,00 Fórum a Településképi
Arculati Kézikönyvről
november 24. 15.00 Vasi Építészeti Biennálé
vándorkiállítás, amelynek célja a vasi építészek,
belsőépítészek és tájépítészek alkotásainak
bemutatása
november 24. 15.00 – 20.00  Fő tér ADVENTI
FORGATAG  a Hatos F. Ált. Isk. és AMI Szülői
Közösségének szervezésében.
november 26. Motoros kiállítás megnyitója
A kiállítás megtekinthető november 3-án 12.00
óráig.
november 25. Retró buli
december 9. Karitász teadélután   

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

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

KRÓNIKA

A HATOS FERENC ÁLTALÁNOS
ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI
ISKOLA NOVEMBERI PROGRAMJAI:

• November 6.   - Karácsonyi fotózás
• November 9.  16:30 – 18:00 - Fogadóóra
• November 13. Tanítás nélküli munkanap

PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP
• November 17. 16:00 -  „Felsőssé avatás” – DÖK
• November 18. 9:00 - ISKOLAELŐKÉSZÍTŐ

FOGLALKOZÁS
• November 20. 11:00  -  Bábszínház 1. előadása
• November 24. 11:00  - Kiállításmegnyitó 

15:00 - „ ADVENTI FORGATAG” – Szülői Közösség
szervezésében

A Vadvirág Óvoda programja: 
November 10. 16.00 óra, Márton nap a művelődési házban
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Határtalanul Szlovákiában
Bizonyára minden idősebb magyar polgár örülne egy olyan kirán-
dulásnak, melyen a Hatos iskola 7. osztályos tanulói vettek részt
Szlovákiában megtekintve az egykori történelmi Magyarország
legjelentősebb tájait, épített nevezetességeit, a legnevesebb hazafiak
örökségét, tevékenységük színhelyeit. A lehetőséget egy 2011-es
oktatási miniszteri ajánlás adta, még Pokorni Zoltán tárcavezető
javaslatára.

Az október eleji ötnapos interaktív tanulmányi kirándulás költ-
ségeit, (1 millió 373 ezer forintot) pályázat útján nyerte az iskola
osztálya. A gyerekeket Beke Péterné és Soós Eszter pedagógusok

kísérték, a pályázatot Fodor Judit írta, az idegenvezető pedig Kiss
János volt. (képünkön a csapat)
A látnivalókat a felvidéki mondák és regék nyomában szervezték.
Csak néhány példa: Komárno, Európa-udvar, Klapka-tér, Jókai
alapiskola, ahol magyarul tanulnak s a szlovák az idegennyelv.
Nagysalló, Érsekújvár, Mikszáthfalva, emlékház, Kékkő, Balassi-
fészek, vár, mondák, regék. Rimaszombat Petőfi nyomában.
Alsósztregova – Arany János évforduló.(Arany ott javította Madách
„tótos” kéziratát).  Rimaszombat, Gömör (Mátyás király) Cinka
Panna síremléke, a füleki vár, a gombaszögi cseppkőbarlang és a
kuruc-fészek, Krasznahorka vára tetszett a legjobban, például Varga
Jázmin tanulónak. Végül Rozsnyó és Selmecbánya. Utóbbi Petőfi
tanulmányi helye is volt, s ott a diákok megemlékeztek az aradi vér-
tanúkról is.

A csodás emlékek nemcsak tartalmas történelmi és irodalmi
kiegészítést adtak az eddigi tanulmányokhoz, hanem méltó
büszkeséget is fiatal magyarságuknak.                                  gyz 

EGYHÁZ
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Egyházközségünk 
programjai

Október 29-én, vasárnap hajnalban igazítják
vissza az órákat. Az esti szentmisék e naptól
kezdve este 1/2 6 órakor kezdődnek.
November 1-jén, szerdán Mindenszentek
ünnepe lesz. Reggel 8 órakor kezdődik az
ünnepi szentmise templomunkban. Délután 3
órakor a temetőben megemlékező ájtatossá-
got tartunk a megholtakról. A szertartás után
megáldom az új síremlékeket. November 2-
án, csütörtökön Halottak Napja lesz. Ezen a
napon is reggel 8 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 5-én, vasárnap az este
1/2 6 órakor kezdődő szentmise után imádsá-
gos megemlékezést tartunk az 1956-os
forradalom és az azt követő megtorlás
áldozatainak emlékére a templomkertben.
Aki tud, hozzon magával gyertyát vagy
mécsest! November 13-án, hétfőn 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
Mária Szeplőtelen Szívének
Fatimából kapott kegyszobrát.
A körmenetre gyertyát vagy mécsest is hoz-
zunk magunkkal!
Minél többen halljuk meg Mária kérését és
vegyünk részt ezeken az engesztelő
ájtatosságokon!

Németh Tamás plébános

VÉPIKRÓNIKA

Kék fény hírek
Szeptemberben a Vépi Körzeti Megbízottak működési területén

egy esetben történt büntető feljelentés készítése lopás
bűncselekménye miatt.  

Vép KMB
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KULTÚRA VÉPIKRÓNIKA

Országos Könyvtári Napok 2017. október 2-7. 
Vépi rendezvények
Október 2-án Filmklubbal kezdtük a rendezvénysorozatot, Meskó Krisztián a Nem vénnek való vidék című fil-
met ajánlotta az FM DASzK kollégistáinak. 
Kedden már hagyományosan a kollégisták és az általános isko-
la tanulói mérték össze tudásukat a Hatos Ferenc Általános
Iskola és AMI diákjaival. A vidám hangulatú öko-vetélkedő
most a papírforma szerint a nagyok győzelmével végződött.
Köszönjük Kovácsné Csákvári Beatrix segítségét a feladatok
összeállításában!  

A könyvtári hét során az óvoda csoportjai is látogatást tet-
tek a könyvtárban, ahol a mese mellé (képünk) apró
ajándékokat is kaptak, és elhozhatták a rajzversenyre készült
alkotásaikat.

Szombaton 18.00 órakor Kovács Péter polgármester úr nyitotta meg Györe Zoltán „Vép újságíró szemmel”
című sajtófotó kiállítását. A Vépi Krónika szerkesztője 2010 óta
kisvárosunk krónikása, képei alapján újraélhettük az elmúlt hét év
történéseit, találkozhattunk ismerős arcokkal. Ezúton is köszön-
jük Györe Zoltán munkáját, további jó egészséget és sok sikert
kívánunk neki, abból az alkalomból is, hogy 50 éve végzi nemes
hivatását. A kiállítás október 30-ig megtekinthető a művelődési
házban.    -kj fotó: Iszak Dávid

Hidas Judit kortárs prózaíró volt a vendég 
A rendszerváltás után Budapestről kiköltözött polgári réteg

világát, annak ellentmondásait mutatja be emberi sorsokon keresztül Hidas Judit Seb című regénye. Az orszá-
gos könyvtári napokra szervezett programok egyikén volt a művelődési ház vendége a kortárs prózaíró, aki
eddig még fel nem dolgozott témához nyúlt: három család egymásba fonódó történetét meséli el a 2008-as
hitelválság idején játszódó történetében. Szereplői – ahogy egy kritikusa fogalmaz köztünk élő, a napi hajszában
felőrlődött, a svájcifrank-hitelek présébe szorított mai magyarok – egy főváros környéki kertvárosban laknak és
súlyos egzisztenciális gondokkal küzdenek. 

Pallósiné dr. Toldi Márta, a Berzsenyi Dániel Könyvtár volt igazgatója, a
rendezvény moderátoraként kiemelte: Hidas Judit (képünk) szociografikus pon-
tossággal ír a visszás-ságokról, a különböző helyzetből jött három emberpár
életéről, közben történetet mesél, cselekményt sző. Beszél az előítéletekről, a
különböző társadalmi csoportok, illetve férfi és nő együttélésének
feloldhatatlan nehézségeiről, az ismeretlentől való félelemről. Telt ház,
érdeklődő, a regénnyel ismerkedni kész hallgatóság várta az írónőt a
kultúrházban.    

„KIT A SZÓ NEVÉN SZÓLÍT”
(József Attila)

Pődör György, vasszécsenyi
költő, ásványgyűjtő meghívására érkezett hozzánk is  A HETE-
DIK című független irodalmi folyóirat és alkotóközösség szerzői
gárdája, szeptember 30-án 17.00 órakor. A pódiumműsor
versekkel és zenével, családias légkörben zajlott. (képünk)
Megismerhettük a mai magyar költők legjobbjait vendégeink,
Fábián József, Ferenczfi-Faragó Eszter, Ferenczfi János, Nagy
Imre és Rejtő Gábor előadásában. (képünk)                                      

kj- fotó: Tancsics Anna
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KIRÁNDULÁS

Zarándoklat és történelmi 
kirándulás

A vépi és társegyházközségek képviselő-testületei és családtagjaik
szeptember 30-án közös zarándoklatra indultak Németújvárra,
Boldog Batthány Strattmann László sírjához, illetve Rábakethelyre
a Brenner János vértanú papunk halálának helyszínén emelt
kápolnához.

Első állomásként útba ejtettük Jákot, ahol Dr. Rátkai László
esperes-plébános lebilincselő előadással mutatta be a híres monos-
tort. Innét Monyorókerékre, az Erdődyek ősi kastélyához látogat-
tunk el, ahol – megköszönve Gróf Erdődy László engedélyét – a
magánterületen álló vár környékét barangoltuk be.  Az útvonal ter-
vezésénél, a gróf úr javaslatára beiktattuk Maria Weinberg,
(Szőlőhegyi Mária) kegytemplomának látogatását is. Itt a monyo-
rókeréki plébános úr mutatta be a templomot. Tovább haladva
megérkeztünk Németújvárra, a Batthyányiak ősi fészkébe. A fe-
rences templomban, a Boldog szemorvos ereklyéinél, a Himnusz
eléneklése és koszorú elhelyezése után, megtekintettük a család
kriptáját is. Szabadprogram keretében városnézés és várlátogatás
következett. Hazafelé Rábakethelyen, Brenner János vértanúságá-
nak helyszínén, egy tized Rózsafűzér elimádkozása után a kápol-
nában, Rimfel Ferenc helyi plébános idézte fel, a vértanú pap halálá-
nak körülményeit.

Egy közös vacsora elfogyasztása után – Székelytanya Rönök –
elfáradva, de lelkileg feltöltődve és új ismeretekkel gazdagodva
érkeztünk vissza Vépre.

Köszönetet mondunk Németh Tamás plébános úrnak, valamint
Schauermann János, Szent Mártoni plébános úrnak, - aki a
szervezésben és tolmácsolásban is sokat segített- a lelki vezetésért
és a szép élményekért.                                          Dömötör Gábor

VÉPIKRÓNIKA

Nagy János:
Munkadal

Ide látszik a távoli hegy,
és felkéklik a hegyoldal.
Korán ébred a vörösbegy,
a réten száll a munkadal:
-Cik-cik-cik! Mindenkivel 
tudatja: „Lusta, aki aluszik!”
Párját hívja: Cik-cik-cik-
hiányoznak a kicsik!
Amíg egymást kergetik,
szól a hangos cik-cik-cik.
Mind a kettő ügyes, gondos,
frissen látnak a munkához.

Partoldalon fűcsomó,
selymes, puha, lakható.
Akad kedves földi üreg,
vánkosnak visznek füvet.
meg is felel szállásnak,
eső ellen beszállnak.

Eső után a giliszta,
frissen mosott, tálalt, tiszta.
Jóllakottan, párban hangzik:
-Tele a begy – cik-cik-cik!

Találkozó 50 év után 
Az 1967-ben Vépen, az általános iskolában végzett  két osztály
találkozott: 50 éve hagytuk el az iskolapadot. Kellemesen eltöltöt-
tünk egy estét. A két osztály létszáma 65 fő volt, abból 36 volt diák

megjelent. Sajnos  kilencen már hivatalosan voltak távol. Öt év
múlva veletek ugyanitt, hangzott el búcsúzáskor. Reméljük, tel-
jesíteni tudjuk.                                                                   -anci

Nefelejcs Nyugdíjasklub 
programjai:

November 2. Múzeumlátogatás
/Savaria /

November 9. Márton nap
November 16. A Településképi arculati
kézikönyv bemutatása
November 23. Névnap, születésnap
November 30. Csókai András 

/ agysebész előadása videóról/

Idősek Klubja 
novemberi program

2-án 14.00. óra: Halottak napi megem-
lékezés
7-én 14.00 óra: „Egy kicsi mozgás min-
denkinek kell.” – torna
Egészséges életmód idős korban –
előadás
13-án 14.00 óra: Alternatív gyógymó-
dok – gyógyteák és hatásuk
Kreatív foglalkozás – őszi mécses tartó
készítése
15-én 14.00 óra: Játékos vetélkedő
22-én 14.00 óra: Jeles napok,
népszokások
27-től – 30-ig 14.00 óra: Adventi
készülődés – díszek készítése
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Karitász: különdíjasok lettünk
Szent Erzsébet napi Karitász-rendezvényen vettünk részt Körmenden. Az ünnepi püspöki szentmise
után a Batthyány-kastély udvarán családi programok voltak: vetélkedők, bőrözés, kerámiázás,
gyöngyfűzés. A színházteremben és a sátor kis színpadán különböző előadásokat láthattunk, plébániai
gyerekcsoportok  mutatkoztak be. 

Tizenhárom katlanban főzték a karitászcsoportok a különféle finom ételeket. A zsűriben püspök

atyán kívül a helyi plébánosok minősítették a kondérok tartalmát. A vépiek tárkonyos csorbalevest
készítettek Böjte Csaba módra, amivel különdíjasok lettünk. 

Karitászcsoportunk, a mátraverebélyi katolikus búcsújáróhelyre is elzarándokolt (képünkön).
Rajtunk kívül az egyházmegyéből még a körmendi, a csákánydoroszlói és a bérbaltavári karitászosok
is jelen voltak Orsós Zoltán atya vezetésével. A szentmise után a bérbaltavári csoport gyerekei
tradicionális cigánytáncokat adtak elő. Nagyon jó hangulatban, imádságos lelkületben töltötte el min-
denki ezt a napot.

Nardai táborélményekben is volt részünk. A nyár folyamán két alkalommal is vállaltuk, hogy az éhes
táborlakókat megvendégeljük palacsintával. A felkérés Tuczainé Régvári Marietta karitász
igazgatónőtől és Tolvaj Dezső táborvezetőtől érkezett. A szorgos asszonyok több mint 600 darab ízes
és nutellás palacsintát sütöttek a gyerekek nagy örömére. Azon a napon nagy meglepetésben volt része
a táborlakóknak, mert ellátogatott hozzájuk a világhírű válogatott kapus, Király Gábor. A szerény
sportembert nagy érdeklődéssel hallgatták végig pályafutásáról, sportszeretetéről.

- heni

AKTUÁLIS VÉPIKRÓNIKA
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Báli meghívó
Értesítjük Kedves

Vendégeinket, 
hogy a tűzoltóbálra a
meghívók kézbesítése 

elkezdődött. 

Kérjük Önöket, hogy a bálon
való részvételi szándékukat, a

résztvevők számával, a
+36/20/968-73-70 -es 

telefonszámon Kóbor Attila
parancsnoknál jelezni

szíveskedjenek.

Köszönettel: 
Kóbor Attila

Ö.T.E Vép - Bozzai pk
www.vepbozzaiote.eoldal.hu

Nem emelik az adókat
Nem emelik az adókat, elengedik a háziorvosokra kirótt iparűzési adót és nem változtatnak a köztemetőre
vonatkozó díjakon sem, többek közt így döntött a helyi önkormányzat szeptember 29-i ülésén, melyet közös ten-
nivalók okán együtt tartottak Bozzai község vezetőtestületével. 

A tanácskozáson összesen 23 napirendi beszámolót tekintettek át, köztük kiemelve a helyi önkormányzat
gazdálkodásának első félévi helyzetét, melyről megállapították, hogy a költségvetés teljesítése időarányosan
megfelelő. A képviselők áttekintették a Hatos Ferenc Általános Iskola és a Vadvirág Óvoda munkáját.
Megelégedéssel nyugtázták, hogy mindkét intézményben nívós munka folyik. Külön elismerésre méltó a Tudás
Fája Alapítvány tevékenysége, melynek forrásaihoz az szja felajánlásokból idén 450 ezer forint gyűlt össze. Ezt
a pénzt továbbra is a tehetséges tanulók jutalmazására fordítják, közölte Molnár Krisztina igazgató.

Szó esett arról is, hogy a vépi vasútállomáson nemrég történt tartálykocsik kisiklása miatt mintegy 100 köb-
méter gázolaj folyt a pályaszakaszra. A közelben lakók környezeti ártalomtól tartanak. Kovács Péter pol-
gármester elmondta: tájékoztatást kér az illetékes szervektől, melynek eredményét közzéteszik majd. ( Levél
ment a katasztrófavédelem, a vízügy és a vasúti társasághoz, lapzártáig még nem kaptunk választ.) 
A testület elfogadta a Gamesz vezetőjének, Kajcsos Istvánnak azt az előterjesztését, hogy vásároljanak egy
rézsűkaszát, mellyel hatékonyabb munkát tudnak végezni a közterületeken. 

Egyéni kérésekkel is foglalkoztak a képviselők: ezek közt nem támogatták Pék Ildikónak azt a kérését, hogy
megvásárolhassa a sportpálya melletti, jelenleg általa bérelt 1200 négyzetméteres földterületet, melyen
vállalkozása működik. Indoka szerint erre azért van szükség, mert csak saját tulajdona alapján pályázhat állami
támogatásra. A képviselők azonban nemet mondtak az igényre, tartva attól, hogy amennyiben a tulajdon
eladásával kikerül az ellenőrzés alól a terület, akkor egy, a város bejáratához nem megfelelő tevékenység is
kerülhet a területre. 
Az év végéhez közeledve azonban arról döntöttek, hogy továbbra is  négyezer forint karácsonyi segélyben
részesítik a 70 év felettieket.   – gyz-

KÖZGYŰLÉSVÉPIKRÓNIKA
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SPORT VÉPIKRÓNIKA

Muhovits Milán országos bajnok
Aranyérmes, vagyis magyar bajnok lett Muhovits Milán, (48 kg) a nagykanizsai országos serdülő ökölvívó
bajnokságon. A Hatos Ferenc Általános Iskola magántanulója, a szombathelyi Skorpió Box Club ökölvívója már
számtalan alkalommal bizonyította tehetségét és akaraterejét. (képünkön edzőjével)

Ezúttal olyan hévvel küzdött, hogy már
ez első, illetve a második és a harmadik
menetben győzött ellenfelei fölött. Vagyis
olyan kondícióval, illetve taktikával volt
felvértezve, hogy lélegzetvételt sem hagyott
ellenfeleinek a ringben. Ez hozta azt is, hogy
a döntőben lévő ellenfele már a második
menetben feladta a küzdelmet. Egyébként
klubtársai is nagyon jól szerepeltek, hiszen
Pörge Bálint is aranyérmet szerzett és O.
Vadász Zoltán is ezüstéremmel térhetett haza.
Itt látszik, hogy milyen jó kezekben vannak a
gyerekek, és milyen jó munka folyik a
Skorpió Box Clubban Szombathelyen. 

Varga Roland, Milán nevelőedzője
lapunknak elmondta: beérett a hosszú és
kemény munka. Milán már nemcsak
reménység, hanem valódi versenyző is, aki
fanatikusan készül az összecsapásokra.
Tehetsége mellett szorgalma is van. Ez az
alapja sikereinek. Csak így tovább.

Gratulálunk a fiatal, szimpatikus és mégis
szerény versenyzőnek, akinek jó egészséget
és állóképességet kívánunk a további
versenyek küzdelmei során!                   gyz
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Vép
1217-1517-2017

Vép Város Önkormányzata 

tisztelettel meghívja Önt 

2017. november 4-én

Vépi évszázadok
című rendezvényére,

melynek keretében megemlékezünk 

II. András, 1217-ben kelt vasvári káptalani településeket 

számba vevő okiratának 800 éves és 

Erdődy Bakócz Tamás 1517-ben írt végrendeletének 500 éves évfordulójáról.

Helyszín: Vépi Művelődési Ház és Könyvtár 

Program: 

17.00  Hazatérő - Miniportré gróf Erdődy Lászlóról 

Horváth Zoltán és Kozma Gábor kisfilmjének bemutatása

Beszélgetés gróf Erdődy Lászlóval és az alkotókkal

17,30 Zágorhidi Czigány Balázs előadása: II. András király 2017. évi oklevele

18.00 Dr. Benda Borbála előadása az Erdődy családról

Közreműködik: 

Buti Zsanett zongoraművész

Nagy Mirella csellóművész

Somogyi Teri karnagy és a Bartók Béla zeneiskola növendékei.

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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