
Mákos-mézes tészta a
Mácsik fesztiválon

Minden korosztály megtalálta a maga szórakozását és
szájízének kedves  tésztáját a Világ Közepén, július
6–7-én zajlott Mácsik fesztiválon. Idén először főzött

a Nyugat Takarék lelkes csapata. Ők gulyással,
csipetkével rukkoltak ki. De volt pörkölt, gombás-
borsos tokány, a tésztákat pedig fogyaszthatták sajt-
tal, túróval, tejföllel, mákkal-mézzel (képünk), bolog-
nai szósszal, szalonnával spékelve. Dolgoztak a
képviselők és feleségeik éppúgy, mint az önkor-
mányzat alkalmazottai, a Nefelejcs Nyugdíjas Klub
(2. oldal felső kép) tagjai, vagy például a tűzoltók és
a lángosait jótékony célra felajánló Horváth Balázs.

Tip-top szervezés, extra kínálat jellemezte az idei
kulturális felhozatalt is. Jó ötlet volt a nagy sátor
felépítése, mely kellemes klímát és helyet adott min-
denkinek a beszélgetésre, kikapcsolódásra, a színpadi
produkciók befogadására.  
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Fejlesztik a
környezettudatosságot

Látványosan és jó ütemben épül az új zöld
városközpont. Július 2-i képünkön már a Coop
élelmiszeráruház előtti téren dolgoztak a Geomé sza-
kemberei. Az elnyert TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00007
pályázatnak része a lakosság, de elsősorban a fiatalok

körében a környezettudatos magatartás, a természeti
értékek megőrzésének propagálása. A ren-
dezvénysorozat lebonyolítására kiírt közbeszerzést
értékelte a július 2-i ülésen a vépi képviselő-testület.
A teljes program négy témakört ölel fel, melyet négy
előadás keretében ismertetnek majd a lakossággal. 
1: A víztakarékosság, vízgazdálkodás, vagyis az ivóvíz
védelme, csapadékvíz hasznosításának jelentősége,
klímatűrő növényzet fontossága. A cél képet adni a víz
fontosságáról, növekvő stratégiai szerepéről, ismertetni
és bemutatni, hogy milyen lehetőségek vannak a vízfel-
használás racionalizálására, mind a vízszennyezés mini-
malizálására, mind a víztakarékosságra. 
2. A megújuló energiaforrások jelentősége és jövője 

KRÓNIKA

folytatás a  2. oldalon folytatás a  2-3. oldalon
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A pénteki bevezetést kézműves gyerekprogramok adták: hozzáértő
segítséggel készültek karkötők és sárkányok, festették az arcokat,
papírcsíkokból lettek gyönyörű figurák, sőt, lehetett pónilovon
lovagolni is.
(képünkön a más-
fél éves Csiza
Natasa). Mindez
egységes keretet
teremtett a fellé-
pőknek és az
érdeklődőknek.

A „Négyen az
élen” pénteki kez-
dés óriási nívót
hozott a vendég-
seregnek, a Kuna
testvérekből álló
Príma díjas Fortissimo, hazánk egyik legjobb rézfúvós-

zenekara, mely már számos nemzetközi és hazai díjjal rendelkezik.

AKTUÁLIS

2

VÉPIKRÓNIKA

Fejlesztik a
környezettudatosságot

3. A zöld hulladékgazdálkodási projekt
célja a környezeti nevelés és a társadalmi
felelősségvállalás jegyében elsődlegesen
a gyermekek figyelmének felkeltése arra,
hogy ők mit tudnak tenni saját környe-
zetük megóvása érdekében. 
4. A klímatűrő növényzet alkalmazása,
klímatűrő növényzet fontossága a jövő
gazdálkodásában és a hétköznapokban. 
Kovács Péter polgármester ismertette,
hogy pályázatukra három cég jelentkezett.
Közülük a legolcsóbb ajánlatát fogadták
el, ami megfelelt az elnyert pályázat sze-
rinti, erre a célra kapott összegnek.

A tanácskozás döntöttek arról is, hogy
a sportpályánál található virágkereskedés
melletti területet nem adja el az önko-r-
mányzat, megfelelő jelentkezés esetén,
csak tartós bérleti szerződés megkötése
történhet. 

A képviselők döntöttek arról is, hogy a
január 1-től érvényes bölcsődei ellátás
biztosítása érdekében a szomszédos,
bölcsődével rendelkező településeket
megkeresik feladatellátási szerződés
megkötése céljából. Az előzetes érdek-
lődés alapján erre lesz fogadókészség.                      

-gyz-  

folytatás az 1. oldalrólfolytatás az 1. oldalról

Mákos-
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AKTUÁLIS VÉPIKRÓNIKA

Mákos
Ezúttal fülbemászó meódiákkal hódították meg a hallgatókat, majd végül a közönség közé masírozva fújták el
a ráadás Radetzky–indulót. Valéria színpadi mozgását, énekét és trombitaszólóit nem lehet feledni (kép 2. oldal
alján)

Aztán jött hazánk első számú műugró csapata, szinte légtornász, freestyle akrobatikával. Nem véletlenül
nyerték meg például a Csillag születik tv-vetélkedőt, s
már túl vannak az 500. hazai és külföldi bemutatón.
Tornapástjukat úgy is kipróbálták, hogy önként jelent-
kező vépi gyerekek felett „repültek” át. Frenetikus
volt.( 1. oldal alsó kép)

A népszerű szombathelyi Varnyú Country együttes
(kép) énekeltette meg a jelenlévőket retro nótákat
előadva. Visszatértek a szép idők azzal is, hogy
Miskolcon vár rám egy lány, meg néhány pohár bor….
Ne legyél bánatos, én komolyan gondolom….Nem
véletlen, hogy fél Európa várja őket.

A minőséget folytatva lépett a színpadra a Dirty
Slippers. A csapat harmadik nagylemeze júniusban
jelent meg Kitűzöm a zászlót címmel. Kárpát-meden-
cei turnéjuk április óta tart, ennek keretében léptek fel
Vépen is. A Békés megyei együttes a legtöbbet turnézó magyar zenekarok közé került az idén is. Majd a Hetedik

ég együttest hallhattuk, mely az Eleven Hold
zenekar és Zselenszky fúziójából alakult.
Általuk most Zselenszky dalai mellett találkoz-
hattak, az Eleven Hold számaival is.

Késő este DJ Szatmári és partnere, Jucus
mutatta be többek közt az Égess el és Száz évet
várnék rád című  slágerüket, melyet az egész
országban hatalmas táboruk követ minden alka-
lommal.

A szombat reggel kutya- és kisállat- szépség-
versennyel, családi focibajnoksággal, Világ
közepe futással, 11-es rúgó versennyel
kezdődött a nap. A győzteseket a délután
folyamán köszöntötte Kovács Péter pol-
gármester, aki Iszakné Koszorús Judit

főszervezővel együtt átadta az elismeréseket, jutal-
makat. (képünk)

Nagy sikert aratott kicsik és nagyok közt a szekszár-
di Holló együttes vásári komédiáival éppúgy, mint a
többek közt citeraművész Sinkó Pál, a Retro Nagyik 
szívhez szóló műsora, a társastánc- és roki csoport, a
Dal-kommandó vagy Nagy Julcsi és az elmaradhatat-
lan Jáde Hastánc Együttes. 

És még eztán következett a közönségsikert hozó
mulatós zenész Éder Gabbe, valamint a  tűzijáték után
a szintén zalai lakodalmast is játszó  Alfa buli zenekar.

Még az égiek is azt akarták, hogy ne essen az eső,
hogy a vépiek és vendégeik nyugodt körülmények közt
élvezhessék a 9.3 Világ Közepe, Mácsik Fesztivált.

Jövőre veletek ugyanitt!                                   -gyz 
3

mézes tészta a Mácsik fesztiválon
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Élménytáborok a Hatosban

A Hatos iskola diákjai jól tudják már, ha kitör a vakáció, nyári táborok várják
őket. Az idén 107 tanuló jelentkezett a négy, különböző tematikájú táborok-
ba. A programok színvonalát emelte az is, hogy éltünk a pályázati
lehetőségekkel, jelentősen könnyítve a tábori költségeken. Az iskolás
korosztálynak lételeme a mozgás, a sport, így a legnagyobb érdeklődés a
sporttábor iránt mutatkozott.  Az intenzív sportfoglalkozások mellett a hold-
fényligeti kötélpályán is próbálhatták erejüket és merészségüket a gyerekek,
a Sárvári Termálfürdőben pedig mindig nagy élmény együtt szórakozni. 
A tábort 200 ezer Ft-tal támogatta iskolánk alapítványa.
Ökoiskolaként  ökotáborba is hívjuk természetkedvelő diákjainkat. Nem is
tudnánk ezt máshogy elképzelni, mint a hegyekben, erdőket járva,
túracipőben, vadregényes, tábori hangulatban. Mindez akkor az igazi, ha
még térerő sincs, mint a Kőszegi Stájer házakban. Az Óház-kilátó, a
Hörmann - forrás és az Öreg bükk Tanösvény végig járása során
megismerkedhettek a Kőszeg-hegység meghatározó erdejével, növény- és
állatvilágával. Pályázati forrásból, 218.450 ezer forintból fizettük a tábor tel-
jes költségét, szállást, étkezést, programokat.
Művészeti iskolaként egy alkotótábor óriási élmény a művészetkedvelő
diákok és pedagógusok számára is. Egy csendes, gyönyörű környezet, mint
a Csempeszkopácsi Füvészkert ideális hely elmélyülésre, befelé fordulásra,
lehetőség arra, hogy tehetséges tanulóink igazán megtapasztalják az alkotás
élményét, örömét. A tábort 50 ezer forinttal támogatta az alapítvány.
Ugyancsak pályázat segítségével szerveztük meg a Napközi-Erzsébet tábort.
648 ezer forint állt rendelkezésünkre.  A sokszínű programok között volt
színház, mozi és kalandvárosi élmény, az ökosport- és kézművesfoglalkoz-
ások mellett pizzázás és fagyizások. Mosonmagyaróvárra kirándultunk a
Futura Természettudományi Élményközpontba. A pályázatból jutott pénz
sportszerekre és társasjátékokra is. .
Köszönettel tartozunk azoknak a pedagógusoknak, akik szívvel-lélekkel
vezették a táborokat. Köszönjük a segítséget Hende Vali néninek, Kiricsi Vali
néninek, Kiricsi Adélnak, Koszorús Juditnak és munkatársainak. Nagy öröm
számunkra, hogy a programokat 1.116. 450 Ft-tal tudtuk támogatni pályáza-
ti és alapítványi forrásokból, ezzel is jelentősen gazdagítva gyermekeink
nyári élményeit.                                                        Bándoliné Pájer Éva

igazgatóhelyettes

TANÉVZÁRÓ UTÁN

Erdei iskola 
Végre megérkeztünk 
A sok várakozás után, 
Bár párszor el is tévedtünk                                        
A hosszú út során. 

Kis vasúton utazunk 
Soha el nem fáradunk.
Múzeumba megyünk 
Elmegy az eszünk 

Udvaron játszunk 
Közben métázunk 
Petra elüti, Elkapja Dzseni 
Mi meg nevetünk 
Hisz majd levitte a fejünk 

Erdőben járunk 
Be nem áll a szájunk.
Sok a pukkancs 
Bár nem annyi, mint kullancs. 

Ma egy tóhoz megyünk 
Fagyit eszünk. 
Találunk sok békát 
Ez már a kabalánk. 

Megcsíptek a szúnyogok 
Már nem is számolom, 
Úgy sincs sok értelme 
Tele van a kezem vele. 

Harmadnap sétálunk, 
Pákára kirándulunk. 
Bunkereket nézünk 
Finomakat eszünk.

Sokáig fent vagyunk, 
Aludni nem tudunk. 
Itt a tábor vége 
Indulunk vissza Vépre. 

Erdei iskola, 
Elköszönünk ma .
Soha többé nem látunk, 
Ezt nagyon sajnáljuk, 
Bár már haza vágyunk.

Németh Boglárka (5.b) verse
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ORVOSI VÉPIKRÓNIKA

Polgármesteri napló 

2018.06.20 PM Vas megyéért Egyesület
rendezvénye

2018.06.23-24 Nefelejcs Nyugdíjas Klub 
kirándulás: Tata

2018.06.25 Tudás Fája kuratóriumi 
gyűlés

2018.06.27 Az önkormányzat dolgozói-
nak kirándulása

2018.06.28 Katasztrófavédelmi nap 
Toronyban

2018.07.02 Képviselő-testületi gyűlés
2018.07.04 Zöld Város kooperáció
2018.07.05 Őrvidékház: könyvbemu-

tató
2018.07.06-07 Mácsik Fesztivál
2018.07.12 Csepreg: Palacsinta 

Fesztivál megbeszélés
2018.07.14 Palacsinta Fesztivál 

Csepregen
2018.07.18 TÖOSZ vezetőségi gyűlés 

Budapesten

Jóga: Guru Purnima = 
a Mester és tanítvány ünnepe

Idén is Vépen tartották a „Jóga a Mindennapi Életben
Világszövetség” nyári találkozóját. Ezúttal a bentlakók és a láto-
gatók együttesen, napi átlagban három-négyszázan vettek részt
a kéthetes jóga-szemináriumon, a DASzK közismert vendég-
látását élvezve. Az említetteken kívül még 800-900 vendég is
érkezett az úgynevezett "Guru Purnimára" (Mester ünnepére).

Talán mondanunk sem kell, hogy a Mester a világszerte elismert
indiai jógi és spirituálisvezető Vishwaguru Paramhans Swami
Maheshwarananda. Közkedvelt rövidítéssel: Vishwaguru
Őszentsége. (képünkön, mellette jobbra Kovács Károly, spiri-
tuális nevén: Krishnanand, a magyarországi szervezet
vezetője.)

Ezúttal is ausztrál, amerikai, brazil, spanyol, szlovén, horvát,
ukrán, román, osztrák, német, francia, olasz, cseh, szlovák és
természetesen szerte Magyarországról érkező jógások tartottak
igényt arra, hogy a lélek és a test harmóniájához szükséges
gyakorlatokat elvégezzék. A hasonló rendezvényeket szervező
Krishnanand Kovács Károly elmondta: – A jóga a test, a lélek és
a szellem harmóniája, mely a világmindenségben létező
egységesítő elv. Vagyis az embernek az a feladata, hogy meg-
találja önmagát, illetve letörölje mások könnyeit, feloldja a
szenvedést. E sziszifuszi erőfeszítés véghezviteléhez járulnak
hozzá a jógagyakorlatok, melyek által az ember megszabadul a
feszültségektől s bizonyos betegségektől.

A jógások július közepén utaztak el Vépről azzal, hogy a
továbbiakban is ezt az ideális természeti és infrastrukturális
viszonyokkal rendelkező várost választják lelki és testi gyakor-
lataik színhelyéül.                                                       

- gyz
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Pályázat 
Vép Város Önkormányzat Képviselő-
testülete pályázatot hirdet a Vépi
Vadvirág Művészeti Óvodában
óvodavezető beosztás ellátására.
Részletek a ww.vep.hu és a
kozigallas.gov.hu oldalakon.

Háziorvosi rendelés
Orgovánné dr. Szilágyi Marianna

háziorvos szabadságon lesz 

2018. augusztus 06-19-ig.

Szabadság utáni első rendelési nap: 
2018. augusztus 21.

Helyettesíti dr. Tímár Péter háziorvos a
következők szerint:

Bozzaiban: kedden 13:30-tól.
Vépen: kedden 14 órától,

csütörtökön 13 órától 15 óráig.

A Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda 2 fő
óvodapedagógust keres!

Az állás szeptember 1-től tölthető be.
Érdeklődni az óvodában, vagy 
telefonon lehet 94/ 353-822.
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A Vépi Művelődési Ház és Könyvtár

Hétfő:
13.00–17.00 Ügyvédi fogadóóra (előzetes
egyeztetés alapján!)
18.00–19.00    Gyógytorna Ildivel
Kedd: 
16.30–19.30   Foltvarrószakkör (páratlan héten)
17.00–18.00    Ovis torna Dórival
17.30–18.30    Karate
18.30              Református istentisztelet (a 

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

16.00–19.00    Sakkszakkör
17.00-18.00  Hozd el anyát edzeni! Dórival
17.30–18.00    Színjátszópróba
Csütörtök:
14.00–16.00    Nyugdíjasklub
18.00–19.30    Hastáncklub 
Péntek:
17.00–18.00    Hastánc kicsik Jáde Gyön-

gyöcskéi
18.00–19.00    Gyógytorna Ildivel 
19.00–20.00    Aerobic  

KÖNYVTÁRUNKBAN HÉTFŐTŐL
PÉNTEKIG 10.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG

VÁRJUK KEDVES OLVASÓINKAT!

Egyéb programok:
Augusztus 6-17. Nyári Napközis Tábor

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

INTÉZMÉNYÜNK 2018. JÚLIUS 16. ÉS
27. KÖZÖTT ZÁRVA TART.

Megértésüket köszönjük!

PROGRAMOKVÉPIKRÓNIKA

A „Tej Útja” Roadshow Vépre
látogatott

A Tej Terméktanács szervezésében egy hatalmas Tejkamion
(kép) érkezett iskolánk tanulóihoz június 7-én, melynek segít-

ségével szórakoztató formában szakemberek ismertették meg
velük a tejtermékek kiemelkedő szerepét az egészséges
táplálkozásban, valamint hogy hogyan is kerül a tej a tehéntől,

egészen az asz-
talig. Már a
kamion látványa
is elkápráztatta a
g y e r e k e k e t .
Természetesen a
„kamion előtti
selfie-k” nem
maradhattak el. A
diákok nagyon
élvezték az

eseményt, hiszen játék közben – számos élmény mellett új
ismereteket is szerezhettek. Befejezésként különböző állomá-
sokon tesztelhették tudásukat: volt virtuális tehénetetés,
kipróbálhatták a tehénfejést. A tej-szerencsekerék segítségével
pedig megannyi ajándékkal és élménnyel távozhattak a
Tejkaraván csodakamionjáról.Anyakönyvi hírek

Házasság: Vajkovics Péter és Nagy
Barbara  •   Szemes Tibor és Kiricsi Adél  

Születés: Katona József és Németh
Martina fia: Bence

Haláleset: Francsics Katalin sz. név:
Németh Katalin  (1979)  Deák u. 21.

6
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KIRÁNDULÁS

7

VÉPIKRÓNIKA

40 ezer lépés
Június 23-án túracipőt ragadott a Nefelejcs Nyugdíjas Klub lelkes csapata, hogy elinduljon évi rendes 2 napos
túrájára. Idén Tata és környéke volt a programban.

Reggel 7-kor indult a csapat. Hagyományosan Kovács Laci bácsi vezetésével a reggeli ima került sorra, amint
túljutottunk a bekötőút viszontagságain. Tatán, egy középiskolás kollégium fogadta be a csapatot, majd
idegenvezetőkkel történt a város meghódítása. Kis pihenő után a környék természeti csodáját, a lápos, mocsaras
vidéket barangoltuk be a Fényes Tanösvényen, ami egy deszkákból megépített utacska a vizek fölött, csodálatos
helyekre eljuttatva a kíváncsi látogatókat.

Este a Víz-Zene-Virág Fesztivál látványos lampionos vízi
felvonulását, fényattrakcióit és a tűzijátékot csodáltuk meg az Öregtó

partjáról.
Másnap reggel időuta-

zást tettünk Vértesszőlős-
re, ahol az előember
csontmaradványának
lelőhelyén kialakított
őstörténeti múzeumot
látogattuk meg. Ezt egy
közös ebéd követte, a
hegyek övezte völgyben
található kis faluban,
Tardoson.

Az ebéd kalóriáinak
ledolgozására a hatalmas
madárszobor (kép), a

Turul madár röptetése következett, ahol kis túrával egy hatalmas hegyi barlangba is bejutottunk, megcsodálva a
mészkő és a víz találkozásának impozáns, gigantikus eredményét.

A két nap alatt megtett 40 ezer lépés után élményekkel telve érkezett haza az 51 fős csapat.               -kopé- 

A HATOS FERENC
ÁLTALÁNOS 

ISKOLA ÉS AMI PROGRAMJAI
Augusztus 22. 13:00 – 18:00 – Tankönyvosztás /felső 

tagozat 2,3. számú termeiben/
Augusztus 23.   8:00 – 13:00 – Tankönyvosztás /felső 

tagozat 2,3. számú termeiben/
Augusztus 27.   9:00 – Pótvizsga
Szeptember 2. 17:00 – Tanévnyitó ünnepség 
Szeptember 3. – Első tanítási nap a 2018/2019-es tanévben

Moziba járni!
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Palacsinta Fesztiválon Csepregen

Július 14-én 18 fős vépi csapat vett részt a II.
Palacsinta Fesztiválon, Csepregen, ahol a legízlete-
sebb palacsintáért járó különdíjat hoztuk el. A
helyszínen több mint 2000 palacsintát sütöttünk ki és
töltöttünk meg kakaóval, túróval, különböző ízű
lekvárokkal, de volt nyalóka alakú pálcikás palacsin-
ta és zserbópalacsinta (dió és lekvár csokiöntettel). A
sok édes mellé sajttal és sonkával töltött rántott pala-
csintát is szervírozott a Vépi Csintalanok csapata.       

K.J

PALACSINTAVÉPI

8

KRÓNIKA

Ha már a kapun kívül van
Az STKH-val kötött szerződés szerint július 9–11-ig elvégezték városunkban a lomtalanítást.

Azért kértük júliusra az időpontot, hogy a júniusi krónikánkban meg tudjuk hirdetni az akciót, és mindenki
kellőképpen fel tudjon készülni. A szinte rekordmennyiségű lom elszállítása nagy kihívást jelentett a szolgáltató-
nak is. Köszönet Kovács Klára művezető asszonynak, hogy a kupacok elszállítása rugalmasan megtörtént.
Azt tapasztaltuk, hogy többen csak az időpontig jutottak el az olvasásban és azt, hogy milyen hulladékot lehet
kirakni, azt már hanyagolták. Így kerültek ki az utcára hűtőszekrények (több esetben kibelezve), tv-k,
számítógépek, monitorok, építőanyagok, üvegek, autógumik, amiket a szolgáltató természetesen nem szállított
el. Sajnos többen ezt úgy gondolták, hogy ha már a házból kivitte, akkor már nem viszi vissza. Így kerültek ezek
a gépek a Rákóczi utca végére, hulladékszigetre, árokpartra.

Gyakran halljuk, hogy Vép mitől város? Attól biztosan nem, hogy a rendetlenebb lakók gondolnak egyet, és
hulladékkal rakják tele a közterületeket. Vép attól lehet és lesz igazán város, ha a lakók is úgy állnak hozzá, hogy
megbecsülik környezetüket, óvják a közterületek tisztaságát, a természet értékeit.

Az elektronikus hulladékok gyűjtése szeptember hónapban lesz. Az augusztusi krónikában és a hirdetőtáblá-
kon ennek feltételeiről és időpontjáról mindenkit értesíteni fogunk. 

– pm-
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EGYHÁZ VÉPI

9

Egyházközségünk
programjai

1. Augusztus 6-án, hétfőn Urunk Színe-
változásának ünnepe lesz. 
2. Templomunk búcsúnapját augusztus
12-én, vasárnap tartjuk. Augusztus 11-
én, szombaton este 1/2 7 órakor is temp-
lomunkban szentmise. Búcsú napján este
nem lesz szentmise!
3. Augusztus 13-án, hétfőn 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
kezdettel rózsafűzért imádkozunk, majd
a szentmise keretében ünnepélyes
körmenettel hordozzuk körül Mária
Szeplőtelen Szívének kegyszobrát.
A körmenetre gyertyát vagy mécsest is
hozzunk magunkkal! Minél többen
halljuk meg Mária kérését és vegyünk
részt ezeken az engesztelő ájtatossá-
gokon! 
4. Augusztus 15-én, szerdán Nagybol-
dogasszony parancsolt ünnepe lesz. Azt
a titkot ünnepeljük ezen a napon, hogy
Isten Szűz Máriát annak halála után
testestől-lelkestől felvette a mennyei
dicsőségbe.
5. Augusztus 20-án, hétfőn Szent István
király ünnepén szabadtéri  szentmisét
tartunk a templomkertben délelőtt 9 órai
kezdettel. A szentmise után megáldom az
új kenyeret, amelyből jelképesen egy
szeletet mindenki kap.              

- Németh Tamás 
plébános

KRÓNIKA

500 lájk a filmklubnak
Van új a nap alatt. 500-an lájkolták a Facebookon a vépi filmklubot,
mely nemcsak megkezdte hat nemzetközi díjas film vetítését, hanem
megteremtette a “90-es években megszűnt vetítések új alapjait is.
Őszig ideális helyszín a művelődési ház terasza, ahol ingyenes a
mozizás. Ja, a következő alkotást augusztus 15-én vetítik. 

Az első film vetítésén nemcsak „néztünk, mint a moziban”, hanem
az ősi kellék, a pattogatott kukorica is adott volt. (kép) 

A kezdeményezés Meskó Krisztián művelődési és filmes
szakembertől, illetve Iszakné Koszorús Judit művelődésiház-igaz-
gatótól származik. A július 4-én indult filmklubot 100 százalékban
támogatta a Nemzeti Kulturális Alap filmművészeti alapja. Meskó
Krisztán elmondta, hat nemzetközileg díjazott filmet vetítenek a prog-
ramsorozatban szerdánként. Változatos témájú és műfajú alkotá-
sokkal ismerkedhetnek meg a rajongók. Az első a Bosszú című film
volt, melynek holland rendezője egy vadnyugati köntösbe öltöztetett
családi drámát, egy megerőszakolt nő történetét mutatja be, aki
sikeresen áll bosszút az elkövetőn.

Meskó Krisztián szerint a filmklub nem azonos egy film meg-
nézésével. Attól más, hogy egy szakértő bevezetésként elemzi,
elővezeti az alkotást, felkelti a figyelmet, mesél a történetről, a
forgatás érdekességeiről, majd a vetítés után beszélgetést indukál a
közönséggel.

Iszakné Koszorús Judit pedig bejelentette: egy másik mozis
pályázatra is készülnek, éppen azért, hogy a télen is legyen
néznivalója a filmeket kedvelőknek. Akkor sem kell majd fizetni a
látottakért. Tessék, tessék csak moziba járni, mely nemcsak új

ismereteket, esztétikai élményt, hanem a szórakozás mellett
közösségformálást is jelent. Tehát „gyerünk a moziba be!” 

Műsor a 7-es oldal alján.       gyz

Kék fény
Júniusban a vépi körzeti megbízottak működési területén két személyt ittas járművezetés miatt elfogtak, ellenük
büntetőfeljelentés készült. Egy másik személyt a szombathelyi rendőrkapitányságra elővezettek, mivel a kiszabott
pénzbüntetését nem fizette be. Egy harmadikat pedig biztonsági intézkedésként lakására szállítottak, ugyanis
közterületen zavartan viselkedett. Volt olyan is, aki ellen szabálysértési feljelentés készült, mivel vezetői engedély
nélkül vezette segédmotorját. Egy másik személy ellen szintén szabálysértési feljelentés készült, mivel bukósisak és
kötelező felelősségbiztosítás nélkül vezette segédmotorját, és azon személyt szállított. Egy szabálysértő pedig 10.000
Ft. helyszíni bírságot kapott, mivel az előzni tilos jelzőtáblát figyelmen kívül hagyta.                    Vép KMB.
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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) 

Tamás atya 50 éves - ajándék harangjáték
A július 8-i vasárnapi szentmisén köszöntötték hívei az 50.
születésnapját ünneplő Tamás atyát. (kép)

Az énekkar – az erre az alkalomra betanult - szép és megható éneke
után, Dömötör Hanna egy kedves verssel ajándékozta meg az ünnepel-
tet. Ezután az egyházközség képviselői a hívek, az egyházközségi cso-
portok, és az egy-
házközségi képvi-
selők nevében fejez-
ték ki jókívánságai-
kat és kívántak ered-
ményes és egészség-
ben, erőben és to-
vábbra is a vépiek
körében eltöltött bol-
dog éveket. 

Külön ajándékként
Szalai Márton vépi és
Márfi Dezső vasvári

kántor – ha nem is „toronyórát láncostul„ – , de szép harang-
játékkal örvendeztette meg a plébános urat és vépieket.
Templomunk felújításával tervbe vettük a toronyóra helyre-
állítását is, s bár ennek megvalósítása a későbbiek feladata, a
két ügyes egyházzenész már megoldotta, hogy az óra-
negyedeket harangjelzéssel, kongatással érzékelhessük.
Emellett óránként – reggel 8-tól este 8-ig – harangjátékban is
gyönyörködhetünk. Minden egész órakor egy szép egyházi
ének dallama hallható a toronyból. Köszönjük mi is ezt a szép
és egyedi ajándékot.

Boldog születésnapot Tamás atya, a Jó Isten éltesse az
emberi kor legvégső határáig. 

-Dömötörg-

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
2018. július 19-től kéthetente csütörtökönként

13 és 15 óra között
KORMÁNYABLAK buszban intézhetik ügyeiket 

a Vépi Közös Önkormányzati Hivatal előtti parkolóban.

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal
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