
Az államalapító ünnepén
- Amíg mindannyiunkat az a jobbító szándék vezet,
amely nemzetünk minden tenni akaró tagját fontossá
tette, addig nincs okunk aggodalomra a jövőt illetően.
Az államalapítás célja is ez volt, hangoztatta augusz-
tus 20-án, az államala-
pítás ünnepén mondott
beszédében Kovács

Péter polgármester. (ké-
pünk). 

Az ünnepségen jelen
volt gróf Erdődy László.
Az alkalomból ünnepi
szentmisét mutatott be
Vépen a Templomkert-
ben Németh Tamás (3.
oldal kép) atya, aki
szentbeszédében méltat-
ta István király (3. oldal kép) tetteit, aki nemcsak
létrehozta és kősziklára építve megalapította az orszá-
got, hanem nagy fába vágva fejszéjét el is vetette azt
a magot, mely sok küzdelem és viszontagság után
Isten és a szentek segítségével gyönyörű termést
hozott. A feladatunk az, hogy kövessük a példát.
Vagyis egyes emberként, jó szülőként, a kisebb és
nagyobb közösség érdekében jó keresztényként
tegyük dolgainkat, mondta.
„ – A nemzet nagysága, boldogsága mindig csak
magában a nemzetben rejtezik” – emlékeztetett
ünnepi beszédében Kovács Péter Széchenyi Istvánt
idézve. Arra gondolva, hogy ma is mindannyian
magunk vagyunk fontosak, akik jó szóval és tettel,
hatással vagy munkával egyre jobbá és jobbá igyek-
szünk tenni saját környezetünket, közösségünket, ezt
az országot. 
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VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA

4. Hálótábor  •   5. Egyház •   8. Fűtéstámogatás  •   9. Erdélyben   •   10. Mozi   •  11. Foci

Újabb lehetőségek a
bölcsőde megépítésére

Az eddigi erőfeszítések és a korábban állami pályázaton
nyert 80 millió forint, valamint a 45 milliós önerő meg-
léte sem vezetett sikerre, a vépi bölcsőde megépítésére.
Ennek oka, hogy ez a forrás nem elégséges az engedély
szerinti normál kétcsoportos, de egy háromcsoportos mi-
nibölcsőde megépítésére sem. Minden lehetséges variá-
ció áttekintése után Kovács Péter polgármester azt
javasolta, ne húzzák tovább az időt, ezzel az előleg
kamatait növelve, és adják vissza a TOP-os pályázatot.
A képviselő-testület július 19-i ülésén egybehangzóan
úgy döntött, hogy visszautalja a korábban pályázaton
nyert 80 millió forintot. Ezzel lehetőséget nyerhetnek
egy hamarosan megjelenő, hazai forrású országos böl-
csődei pályázatra, melynek során az eredeti terv szerinti
engedélyezett bölcsődére lehetőség lesz akár 300 milliós
értékhatárig pályázni. Mintegy 190 millió forint pályáz-
ható a közvetlen építési költségekre, és juthat pénz a
berendezésre és egyéb, a működéshez szükséges dolgok-
ra is, tette hozzá a városvezető. 

KRÓNIKA

folytatás a  2. oldalon

folytatás a  2. oldalon

folytatás a 3. oldalon

Felújították az óvoda vizesblokkjait
Felújították nyáron a Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda vizesblokkjait. A kivitelezéshez 9.3 millió forintot nyert a
város az úgynevezett Önkormányzati Feladatellátást Szolgáló
Fejlesztések támogatására a Belügyminisztériumtól. Ehhez a
pénzhez még 3 millió önrészt kellett hozzátenni, hogy teljesen
megújuljanak a mosdók és az öltözők, a  vízvezeték és
csatornarendszer, a mosókonyha, valamint a csatlakozó elektro-
mos, meleg vizet szolgáltató bojlerek. Néhány új ajtót is szük-
séges volt beépíteni, miként arra is volt lehetőség, hogy az óvo-
dapedagógusok és a dadák megfelelő minőségű öltözőhöz,
teakonyhához és jó higiéniai körülményekhez jussanak. A
munkálatokra a legalacsonyabb pályázatot Molnár István
egyéni vállalkozó nyújtotta be, közölte Kovács Péter pol-
gármester.
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Felújították az óvoda vizesblokkjait
– Ez a fejlesztés lehetővé tette azt is, hogy szeptember elején 21. századi körülmények közt kezdhessék meg az

ötödik csoport
elindítását is,
illetve folytathas-
sák mind a 128
kicsi óvodai ne-
velését, iskolai
előkészítését, kö-
zölte az intéz-
m é n y v e z e t ő .
Szalai Katalin

(képünkön Takács Józsefnével) azt is hozzátette, hogy nagy
köszönettel tartoznak az egyik szülőnek, Németh Károlynak

is, aki társadalmi munkában végezte el a csoportszobák szalagparkettázását. A gyermekek minden igényét
kielégítő megszépült óvoda nagy szeretettel várja szeptembertől régi és új kis lakóit.                   - gyz

AKTUÁLIS
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VÉPIKRÓNIKA

Újabb lehetőségek a bölcsőde megépítésére
Ha netán nem nyer a pályázat, akkor azt javasolja, – mivel kötelező feladatellátásról van szó –, kössenek
megállapodást a környező bölcsődékkel, például Szombathellyel, Táplánszentkerettel és Vasszécsennyel. Ha
jövőre sem nyernek a pályázaton, akkor vizsgálják meg azt a lehetőséget, hogy megvásárolnak a városban egy
családi házat, melyben kialakítanak egy egycsoportos mini bölcsődét, hét gyerek elhelyezési lehetőségével, és
igény szerint ezt bővítsék további csoportokkal, akár pályázati források igénybevételével.

Varga Gyula képviselő azt kérdezte, hogy mennyire vehetők komolynak az újabb források? Kovács Péter
elmondta: részt vett a TÖOSZ elnökség ülésén, ahol a pénzügyminisztérium osztályvezetője kijelentette: a 2018-
as költségvetésbe a kormány eredetileg 1.5 milliárdot tervezett bölcsődék építésére. Ezt azonban az igények
miatt 4.5 milliárdra bővítették. Reményt ad az is, hogy a megye vezetői támogatják a vépi gyermekintézmény
megvalósítását. Török Sándor és Derdákné Rózsa Hajnalka képviselők is amellett érveltek, hogy célszerű visz-
szautalni a korábbi pályázaton nyert összeget, ha azzal újabb, nagyobb forráshoz juthatnak. 

Egyebek közt döntöttek arról, hogy a vasszécsenyi önkormányzattal az előzetes tárgyalások szerinti bölcsődei
feladatellátási megállapodást 2019. január 1-jei indítással megkötik. Ebben az intézményben havi 23 ezer forint
hozzájárulást kell vállalnia a vépi önkormányzatnak gyermekenként. Szükség szerint ezt a többi szerződés során
is vállalják, közölte a városvezető.  

Szó esett arról, hogy eddig még ismeretlenek illegálisan nagy mennyiségű hulladékot raktak le a Pacsirta
réten, melynek felszámolására a kormányhivatal felszólította a helyi vezetést. Az önkormányzat határozott a
szükséges intézkedések megtételéről, egyben mélyen elítéli azokat az elkövetőket, akik rendetlenségükkel
környezeti és anyagi károkat okoznak. Az elektronikus hulladékok lerakása is egyre nagyobb gondot jelent. A
testület több vállalkozást is megkeres a probléma megoldására. Tekintettel arra, hogy elektronikai hulladékot ma
már sehol nem lehet ingyen leadni, a legelőnyösebb megoldást kívánják megtalálni a lakók elektromos
hulladékainak központi begyűjtésére.
– A város idén is pályázhat szociális tűzifára, melyre a tavalyi évhez hasonlóan idén is beadja pályázatát az ön-
kormányzat.

Javaslat hangzott el a Zöld Város pályázat keretében elkészülő főtér ünnepélyes avatására. A képviselők
október 23-át, vagy az azt követő hétvégét látják a leginkább megfelelő időpontnak. –gyz

folytatás az 1. oldalról

folytatás az 1. oldalról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a kormányablak
busz

szeptember 13-a helyett   szeptember 14-én lesz Vépen 
9 órától 11 óráig.

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal
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Búzagyűjtő nap 2018
Idén is a Bán major melletti Karyon telep adott helyet a jótékonysági
búzagyűjtő akció lebonyolítására.

A Magyarok Kenyere program keretében várhatóan az idén is rekor-
dot dönt az adományozott búza mennyisége, mely jelképesen 15
millió búzaszemről szól, a 15 millió magyarra utalva. Az ünnepélyen

a gazdáknak megköszönte az adományokat és méltatta a

kezdeményezés nemességét Harangozó Bertalan kormánymegbízott.

Rácz Károly, a MAGOSZ Vas megyei elnöke elemezte az aktuális

termelői helyzetet. Elmondta, hogy az idei időjárás nem éppen ked-
vezett a gabona megtermelésének, de túlságosan nagy panaszra nincs
ok. A búzagyűjtést szervező Agrárkamarát Dr. Pusztavámi Márton

képviselte. Az összeöntött búzából őrölt liszt egy részéből kenyér
készült augusztus 20-ra, a liszt nagyobb része pedig határon túli és
hazai rászoruló gyermekeket ellátó intézményekhez kerül.

Az összegyűjtött búzát Németh Tamás plébános urunk áldotta meg.

A szertartás lebonyolításában Kiss Károly segítette.                -VK-

ÜNNEP VÉPIKRÓNIKA

Az államalapító ünnepén

És ami számunkra nap mint nap érzékelhető ebben a szüntelen munkában, az hogy városunk is egyre szebbé,
élhetőbbé válik. – És szeretném azt hinni, hogy egyre inkább a miénkké válik. Így dolgozhatunk egy boldogabb
jövőért, tette hozzá.

Kitért rá: amikor a jövőért dolgozunk, akkor a jelenben alkotunk, és ha az alkotás számunkra elégedettséget,
örömet jelent, – mert az eredménye szép és hasznos lesz –, akkor számunkra ez a boldog jelen. Ha a jövő gene-
rációért dolgozunk, akkor a jelen generációi, azaz mi magunk is örömet fogunk találni ebben a közös létezés-
ben, amit úgy hívnak, magyar állam. Azonban figyelmeztetett is: az útnak nincs soha vége, csak fel kell
ismernünk, meg kell látnunk, hogy mindent, amit teszünk, igazából magunkért tesszük. Végezetül vezérgondo-
latként emlékeztetett Szent-Györgyi Albert gondolataira a nemzetek nagyságáról: A szellemvilágban nincsenek
nagy országok és kis országok, ott nincsenek országhatárok. Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az
emberi haladáshoz, teljesen függetlenül attól, hogy a térképen mekkora terület jelöli a helyét a világban. Ebben
az értelemben kívánt a jelenlévőknek csodálatos jövőt és csodálatos Magyarországot, egy kis országot hatalmas
szellemi értékekkel, mely minél többünk szívében él, annál valóságosabb lesz, hangoztatta végezetül.

Az ünnepséget követően Németh Tamás plébános megáldotta az új kenyeret, melyből mindenki kapott egy-
egy darabkát egy kis itókával.                                 gyz 

folytatás az 1. oldalról

Falunap Pecölben
Veterán autók, motorok és kerti
traktorok felvonulásával kezdődött a
helyi önkormányzat által szervezett
falunapi program. Az ünnepi szent-
misét Németh Tamás plébános úr
celebrálta.

Az Erdődycsalád emléktáblájánál a
helyi képviselő-testületen kívül  Szijj

Vilmos Vép város   alpolgármestere és
Derdákné Rózsa Hajnalka képviselő-
asszony is koszorút helyezett el. 
A sportöltöző vizesblokkját prof.

Gadányi Károly és Mándli János,

Pecöl község polgármestere avatta fel.
A délutánt fergeteges rendezvény-
sorozat követte. – vk

Kék fény hírek
Júliusban a Vépi Körzeti Megbízottak működési területén egy személy ellen szabálysértési feljelentés készült, mivel
vezetői engedély és forgalmi engedély nélkül vezette gépjárművét, valamint a gyermekeit gyermekbiztonsági rend-
szerben nem rögzítette. Egy másik személy 10.000 forint helyszíni bírságot kapott, mivel a 12 t. súlykorlátozó
jelzőtáblát figyelmen kívül hagyta. VÉP KMB 3
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Háló tábort rendeztek Vépen
Vép tényleg a világ közepén van. Ezt az is bizonyítja, hogy Kovács Péter a Vatikánból értesült arról, hogy az
idén Vépen rendezi meg a Háló mozgalom, július 29. és augusztus 5. között a Kárpát-medencei keresztények
Háló táborát. 

Nyitóbeszédet dr. Székely János vasi megyés püspök mondott. Zárásként pedig dr. Várszegi Asztrik, ma már
nyugalmazott pannonhalmi főapát tábori szentmisét celebrált a DASzK platánjai alatt a táborlakóknak és az erre
az alkalomra betért vépi hívőknek.
Kérdésünkre elmondta: – Mintegy 20 évvel ezelőtt Pannonhalmán Háló találkozót rendeztünk, akkor örökbe
fogadtuk a háló gondolatát. Úgy gondoltuk, hogy ez a keresztény közösségek hálózata, mely  az egész Kárpát-
medencét behálózza, és  elviszi az emberiségnek az evangéliumot és a testvériséget  határon belül, határon kívül.

Ez a személyes kötődés és kapcsolat,
mely engem a Háló közösséghez mind-
máig köt, mondta. – Ma még inkább
szükség van ezekre a lehetőségekre, kap-
csolatokra? Megvannak-e a lehetőségek
erre? – kérdeztük. – Igen, nagyon szép
csendben, évről évre lépésenként araszol-
gatva is öröm volt, és azt gondolom,
hogy sokak számára örömforrás ma is ez
a tábor, tette hozzá Várszegi Asztrik, aki a
helyszínen rövid megbeszélést is folyatott
Kovács Péter polgármesterrel.  (képünk) 

Thuróczy György, a Háló mozgalom
elnök-alapítója lapunknak elmondta:
Kárpátaljáról, Délvidékről, Felvidékről, a

Partiumból, Székelyföldről, Erdélyből és természetesen itthonról is 300-an érkeztek a katolikus közösségeket
összefogó mozgalom tagjai. A cél a helyi társadalom, a keresztény közösségek erősítése azáltal is, hogy további
szellemi muníciót adjanak az otthoni katolikus-keresztény családoknak a közösségük erősítése érdekében. 

A Ferenc pápa Laudatio si’ kezdetű enciklikájához kapcsolódóan a teremtésvédelem témáját boncolgatták a
részt vevő idősek, egész családok gyermekeikkel, ifjaikkal együtt. Volt idő számos egyéni és csoportos
tevékenységre a DASzK területén. Volt gyógynövénygyűjtés, csillagnézés, íjászat, koncertek, közösségi éneklés,
táncház és színház, kézműves foglalkozások sokasága és szombathelyi városnézés.

Uzsaliné dr. Pécsi Rita neveléskutató azt boncolgatta, hogyan válhatnak építővé kapcsolataink, miért vagyunk
bátrabbak online, mint szemtől szemben? Vagyis miközben kapcsolódásra vagyunk teremtve, kérdés az, hogy
valóban személyként tudjuk-e kezelni
egymást, vagy „csak” ügyeket intézünk
ezen a téren is? Dr. Andrásfalvy

Bertalan, Széchenyi-díjas néprajzkutató
arról értekezett, hogy az emberi kapcso-
latok és a szeretet életszükséglet. A kap-
csolatokat a szeretet hozza létre és
működteti a művészet, a költészet,
„eszközeivel”, a teremtő ember akaratá-
val. A kapcsolatok hiánya, elégtelensége
pedig veszélyezteti az egyén és a tár-
sadalom egészségét.  A záró ren-
dezvényen (kép) megszólaltak a
határokon kívül rekedtek is, akik, mint
mondták ”imádkoznak a hazáért, s talán
a magyarok istene meghallgatja fohászaikat”. Szinte mindenki a közösségi élményeket emelte ki, s elhangzott az
is: „szüleim nyelvét, gyermekeim hangját nem hagyom”. 

TÁBOR

folytatás az 5.. oldalon
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Háló tábort 
rendeztek Vépen

Kovács Péter elköszönve a ven-
dégektől, röviden beszélt a település
múltjáról. Kitért arra, hogy az 1400-as
évek végén Erdődy Bakócz Tamás
esztergomi érsek volt az első bir-
tokosa a nagytérségnek, melynek
központja Vép volt. Legkésőbbi
utódai közt volt gróf Erdődy Ferenc,
aki 1945 után sem hagyta el hazáját,
mivel Vépen nem maradhatott, a
szomszédos Pecölben telepedett le
feleségével. 

Az országszerte ismert mező-
gazdasági szakiskola 1960 óta mű-
ködik Vépen. A magát Világ Köze-
pének titulált nagyközség 2009-ben
kapott városi rangot, ahol jelentős
ipari létesítmények és vállalkozások
vannak, és a megújuló energiater-
melés is otthonra talált. 

Beszélt a vépiek összefogásáról, a
jobbító akaratról, mely alapja a jövő
fejlődésének.

Györe Zoltán

EGYHÁZ
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VÉPIKRÓNIKA

Búcsú: az idén is forgott a körhinta 
Kellemes családi programnak bizonyult sokaknak augusztus második
vasárnapján a sportpályán tartott búcsúnapi vurstli. A megszokotthoz
képest talán kevesebb árus várta a gyerekeket a pénteki frissítő eső után
újrakezdődött melegben, de az idén sem hiányzott a céllövölde, repül-
hettünk ringlispílen, és a kicsik örömére kitelepültek az ugrálóvárak és
a kisvasút is.  

A hagyományos, régi búcsúi hangulat már talán soha nem jön vissza,
azonban a gyerekek és unokák  mindig visszatérnek a szülői házba,
hogy együtt legyen a család, s élvezzék azt a szeretetet és vendéglátást,
mely ezúttal sem maradt el.                -vk

folytatás a 4. oldalról

Egyházközségünk programjai
Szeptember 2-án, vasárnap a 8 órakor kezdődő szentmise keretében lesz a Veni Sancte. A Szentlélek Úristent
kérjük, segítse a tanuló gyermekeket a következő iskolai évben. Minden iskolás gyermeket hívok és várok erre
a szentmisére! Szeptember 7-én lesz a hónap elsőpénteke. Engeszteljük Jézus Szentséges Szívét szentgyóná-
sunkkal és szentáldozásunkkal! Szeptember 8-án, szombaton Kisboldogasszony ünnepe, a Boldogságos
Szűzanya születésnapja lesz. Készítsünk méltó ajándékot szívünkben mennyei Édesanyánknak! Szeptember 13-
án, csütörtökön a Boldogságos Szűz Mária fatimai kérésének eleget téve engesztelő napot tartunk. Igyekezzünk
egész nap böjttel, imádsággal engesztelni Szűz Mária Szeplőtelen Szívét a bűnökért és megbántásokért! Az esti
szentmise előtt 3/4 6 órai kezdettel rózsafüzért imádkozunk, majd a szentmise keretében ünnepélyes körmenettel
hordozzuk körül Mária Szeplőtelen Szívének kegyszobrát. A körmenetre gyertyát vagy mécsest is hozzunk

magunkkal! Minél többen halljuk meg Mária kérését, és vegyünk részt ezeken az engesztelő ájtatosságokon!
Szeptember 30-án, vasárnap lesz a Szentírás vasárnapja. Ugyancsak ezen a  napon ünnepeljük meg a Rákóczi
Ferenc utcában található "Mária-ház" kápolna felszentelési évfordulóját és búcsúját. Délután 5 órára mindenkit
szeretettel várunk közös imádságra a "Mária-ház" elé. Németh Tamás Plébános

A HATOS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI PROGRAMJAI
•  Szeptember 2. 17:00 – Tanévnyitó ünnepség     •   Szeptember 3. 8:00 – A 2018/2019. tanév első napja
•   Szeptember 6. 16:30 – Szülői értekezlet a Művészeti Iskolában     •   Szeptember 6. 17:00 – Szülői értekezlet
az 1.E és 2.E osztályokban      •   Szeptember 13. 16:30 – Szülői értekezlet a 3. és 4. osztályokban   •
Szeptember 13. 17:00 – Szülői értekezlet 5-8. osztályokban    •   Szeptember 14. 16:00 – A Művészeti Iskola
Nyitó Rendezvénye   •     Szeptember 23-30. – iskolánk tanulóinak londoni utazása    •   Szeptember 24-25. –
Papírgyűjtés
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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:
Szeptember 7. Megyei nyugdíjas 

főzőverseny
Szeptember 16-22. Mobilitási hét és 

autómentes nap
Szeptember 29. Erdődy nap 
Október 1-7. Országos könyvtári napok

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

PROGRAMOKVÉPIKRÓNIKA

Vízipisztolyos napközis tábor
A legjobb módszert választották a meleg ellen a legforróbb
napokban a művelődési házban a napközis tábor gyerekei.
Szabályos csatákat vívtak a lányok és fiúk, hogy felfrissítsék
egymást. Volt nagy sikítás, áztatás, egyben öröm is, amikor a
vízipuskák sugarai eltaláltak valakit. (kép)

Évről évre hasznos megoldás, hogy a dolgozó szülők gyer-
mekei megbízható kezek közt tölthetnek egy-két hetet a
művelődési ház táborában. Augusztus 6–17 között most is így
volt. Megfelelő ellátás, étkezés és vigyázó tekintetek gondos-
kodtak a turnusok szerinti mintegy 30, 4–10 éves fiúk és lányok
hasznos időtöltéséről.

Iszakné Koszorús Judit és táborvezető társai – Völgyi Eszter,
Hende Nóra, Kiricsi Adél és Zátonyi Kata – úgy óvták a ki-
csiket, mintha saját gyerekeik lettek volna. S így tettek a
közösségi munkásként alkalmazott diákok is, akik felsőoktatási
gyakorlatukat töltötték. Meggyőződtünk róla, hogy a már emlí-
tett vízi csata után azonnal átöltöztettek mindenkit, nehogy raj-
tuk száradjon meg a fürdőruha. Aki netán elesett a betonon és
leverte térdét, azonnal ellátták a sebét, babusgatták, lefektették,
betakarták, szép szóval is enyhítették fájdalmát. De az
ennivalóra sem lehet panasz, ugyanis ottjártunkkor a krumpli-
levest követően sajtos makarónit kaptak paradicsomos szósszal,
ami nagyon ízlett. Természetesen járt uzsonna is a reggel 8-tól
17 óráig tartó foglalkozásokon. Lehetett rajzolni, festeni, moz-
gásos játékokon részt venni, sőt látogatást tettek a tűzoltóknál,
és a pékségbe is szívesen mentek.(hamm).

Nánássy Luca(8) és barátnője Nagy Anna Róza (8) különösen
a mesefilmeknek örültek, meg hogy színeztek, rajzoltak, tolla-
soztak, kártyáztak. S azon sem csodálkoztunk, hogy Márk
Lujza (10) szerint jó, hogy ez nem az iskola. Száz szónak is egy
a vége: az ilyen lehetőségek nemcsak segítenek a nyári szünet
hasznos eltöltésében, hanem családi és közösségi nyugalmat is
árasztanak.                                                                     -gyz

Anyakönyvi hírek
Házasság: Szabó Gábor és Simon Kitti
•  Horváth Béla Gábor és Wágner Antónia
Erika • Gyetkó Zsolt és Szalai Katalin

Krisztina  

Születés:  Horváth Róbert és Varga
Erika leánya Kinga   •  Varga Zsolt és
Benkő Dóra fia Igor

Haláleset: .Fekete Istvánné  sz.név:
Lődör Mária  (1931)  Petőfi u. 19.  •
Csejtei József  (1952) Szent Imre u. 36.-38.

•  Jávorics Ferencné sz. név: Kálmán
Erzsébet (1941) Rákóczi u. 119.

6
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MEGYENAP VÉPIKRÓNIKA

Polgármesteri napló 
2018.07.28.–08.02. Erdélyi kirándulás 

Vépiekkel
2018.08.03. Sportpark munkaterület 

átadás
19:00 Sportkör vezetőségi gyűlés

2018.08.04. Háló tábor záró rendezvénye
2018.08.06. Savaria Nyári Egyetem meg

nyitó
2018.08.08. Zöld Város kooperáció
2018.08.16. PM hivatal belső felújítás 

garanciális bejárása
Egyeztetés Szombathellyel 
bölcsődei feladatellátásról

2018.08.22. Zöld Város kooperáció

Boldog 90. születésnapot
Margit néni!

Augusztus 3-án, pénteken látogatta meg a polgármester úr
Szemes Antalné, Margit nénit, abból az alkalomból, hogy betöl-
tötte 90. életévét. Átadásra került az Orbán Viktor miniszterel-
nök úr által aláírt emléklap, mely kiemeli a nemzet köszönetét a
hosszú évek alatt végzett alkotó tevékenységért, és további jó
egészséget kíván.

A beszélgetés során Margit néni elmondta, hogy egyetlen
nagy bánata, hogy nehezen mozog. Szellemileg nagyon friss,
szeret olvasni, rádiót hallgatni. Minden ételt szívesen fogyaszt,
kifejezett kedvence nincs. A születésnapot családja körében tar-
tották meg, három gyermeke, három unokája és három déd-
unokája körében.

Polgármester úr, a város nevében is elmondta jó kívánsá-
gait, és kis ajándékkal kedveskedett Margit néninek VK

7

XIV. Lukács Péter Emléktorna
Már tizennegyedik alkalommal rendeztük meg egykori játéko-
sunk emlékére a tornát négy csapattal 2 X 30 perces
mérkőzésekkel.
A csapatok: Király SZE, Répcelaki SE, Kőszeg FC, Vép VSE
Elődöntők eredményei: Király – Répcelak  2:2, Vép – Kőszeg

0:3
A 3. helyért Vép–Répcelak mérkőzött. Az eredmény 3:1 lett
Vép javára. Tizenegyesekkel a Király SZE jutott a döntőbe.
Döntőben Király–Kőszeg 0:0. Az emléktornát tizenegyesekkel
a Király SZE csapata nyerte. - vk

Megyenap 2018
Augusztus 18-ra a hosszúperesztegi Szajki tavakhoz hívta össze a megyei önkormányzat a megye települési
vezetőit, a megye lakóit a polgármesterek főzőversenyéből kinőtt megyenap megünneplésére.

A rendezvény két ágon bonyolódott
le, egyrészt a hagyományos főzés, ahol
22 csapat között a mi főzőasszonyaink
is elkészítették a bográcsban a csülkös
babot, másrészt az augusztus 20-ra
szervezett ünnepi műsor rendezvénye,
a Szent Korona másolatának fogadásá-
val, ünnepi misével, ünnepi köszön-
tőkkel és Vas Megye Díszpolgára cím
átadásával, Dr. Kásler Miklós mi-
niszter úr részére. A színpadon a
megye jelentős művészeti csoportjai
tartottak a továbbiakban rövid
bemutatókat.

Hosszú idő után tértünk vissza a
rendezvényre, mert korábban mindig
egybeesett a városnapunkkal. Mintegy
újrakezdő csapat, a jó hangulatú erdei

rendezvényen, újra jól mutatkoztunk be, sikeresen képviseltük városunkat. -KoPé-
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EBOLTÁSRÓL
TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a Tisztelt ebtulajdono-
sokat, hogy VÉP városban a 3 hónapnál
idősebb kutyák kötelező, veszettség
elleni védőoltása a Vépi Közös Önkor-
mányzati Hivatal udvarában (Vép,
Rákóczi u. 8.) az alábbi időpontokban
történik:

2018. szeptember 11.  (kedd)       
15.00 – 18.00 óráig

2018. szeptember 12. (szerda)       
9.00 – 12.00 óráig

2018. szeptember 13. (csütörtök)
15.00 – 18.00 óráig

Az eboltás díja – ebenként – 3000 Ft a
féregtelenítéssel együtt. 

Kérjük, hogy a kutyák eboltási
könyvét hozzák magukkal!

Az eboltás elmulasztása szabálysértés,
és pénzbírsággal sújtható.

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal

Ötvenéves testvérvárosunk,
TASNÁD 

Július 21-én ünnepelték Vép testvérvárosa, a partiumi Tasnád
várossá válásának 50 éves jubileumát. Az ünnepségen városunkból
Szijj Vilmos alpolgármester és Török Sándor képviselő vett részt.

A rendezvényt Grieb Csaba, Tasnád polgármestere nyitotta meg, ezt
követően Kiskasza Balázs alpolgármester köszöntötte a város
központjában a résztvevőket. Vendégként Szijj Vilmos alpol-
gármester szólt a határon átnyúló emberi értékekről és a bővülő
kapcsolatokról. Külön kiemelte azt a gyümölcsöző együttműködést,
mely a kultúra, a sport területén megvalósult, valamint példaként
említette az idén szervezett általános iskolai találkozókat.

VK

TÁMOGATÁSVÉPIKRÓNIKA

8

Fűtés támogatása (téli rezsicsökkentés)
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Országgyűlés döntése alapján téli rezsicsökkentésben részesülnek
azok a háztartások, melyek korábban nem részesültek lakossági földgázfogyasztók, illetve távhőszolgáltatást
igénybe vevők részére nyújtott téli rezsicsökkentési támogatásban.

Háztartásonként (az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
személyek közössége) egy darab igénybejelentő lap nyújtható be a Vépi Közös Önkormányzati Hivatalban
(9751 Vép, Rákóczi u. 8.) ügyfélfogadási időben. Igénylőlapot a hivatalban és a www.vep.hu oldalon
biztosítunk. 

Az igénylőlap benyújtási határideje 2018. október 15. napja, mely határidő elmulasztása jogvesztő. Az
igénybejelentő lapon meg kell jelölni az igényelt fűtőanyag fajtáját, mely később nem módosítható. Az igénylő
személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye vagy bejelentett tartózkodási helye kell, hogy legyen.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely:

•         gáz- vagy távhőszolgáltatási szerződéssel rendelkezik, és korábban már részesült téli rezsicsökkentési

támogatásban,

•         kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkezik.  

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal
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KIRÁNDULÁS VÉPIKRÓNIKA

Erdélyi napok
2013-ban egy erdélyi körutazással kezdődött meg a vépi csoport utazása, melyet következő évben Róma, majd
Prága–Drezda, Krakkó és környéke, Délvidék-Vaskapu követett. Öt év elteltével a csapat újra Erdélyt választot-
ta úticélnak. Hat napon keresztül átszeltük Erdély északi részét.
Július 28-án szombaton hajnalban indultunk, hogy még aznap is több látnivalót felkeressünk.

Átlépve a határon meghódítottuk a gyönyörűen felújított Károlyi-kastélyt Nagykárolyban, majd Érmindszen-
ten, négy Ady-vers elszavalása után (Dömötör Hanna, Gál Enikő, Vargáné Horváth Julianna és Kovács Péter) a
költő szülőházánál koszorúztunk.(kép) Tasnádon Pakulár István tiszteletes mutatta be a református templomot
és a várost, majd a fürdő melletti szálláson tértünk nyugovóra igazi erdélyi töltött káposzta vacsora után. A tas-
nádi programban megköszönjük Kiskasza Balázs alpolgármester segítségét.

Másnap folytattuk utunkat be, Erdélyországba. Első megállónk Zilah, a Wesselényi emlékmű, majd
Kolozsváron csatlakozott hozzánk Nagy Endre idegenvezetőnk, aki a továbbiakban kalauzunk volt. A
városközpont sétája után Tordán a sóbányát hódítottuk meg, megszámlálhatatlan lépcsőivel (lift is volt),
csodálatosan kialakított látogatóközpontjával. Innen szálláshelyünkre, Zetelakára utaztunk, ahol Simma Dénes
segítségével több családnál helyezték el a csoportot.

Harmadik napunkat Tamási Áron szülőfalujában, Farkaslakán kezdtük, koszorút helyeztünk el a nagy író sír-
jánál, majd Korondon lehetett megcsodálni a fazekasok munkáját. Pihenőként a szovátai Medve-tó sós vízében
mártóztunk meg. Útban hazafelé még sétáltunk egyet Székelyudvarhely főterén. A csapat nem fáradt el igazán,
mert szinte mindenki odatalált a falu kocsmájába sörözgetésre, nótázásra (Gál Pali bácsi vezetésével).

Másnap indulás után a homoródi borvíz kóstolása következett, majd Csíkszeredán a meghatóan szép,
négyangyalos, Makovecz Imre által tervezett templomot látogattuk meg. Innen tovább utaztunk a Szent Anna
tóhoz. Ez volt az út során a legrosszabb útszakasz, tele gödrökkel, átmosásokkal. Sofőrjeinknek igazi kihívás
volt a nem nagy távolságot leküzdeni. Az út végén feledtette a zötykölődést a tó és környéke, megkapó látványa.
Mindenki szeretett volna medvét is látni élőben, de szerencsére csak a lábnyomával találkoztunk. Innen útba
ejtettük a Nyerges-tetőt, ahol Bene Tiborral együtt megkoszorúztuk az 5 éve elhelyezett kopjafát.
Meglepetésünkre egy másik helyre telepítették át, így igazi kihívás volt megtalálni, különösen azért, mert még
az eső is megeredt. 

9
folytatás a  10. oldalon
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Erdélyi napok
Örömünkre a kopjafa nagyon jó álla-
potban van, és talán még jobb helyet
találtak neki, mint mi 5 évvel koráb-
ban. Innen Csíksomlyóra, a kegytemp-
lomba vezetett az utunk, felkeresve a
csodatévő Mária-szobrot. 

Ötödik napunk Máréfalván, a szé-
kely kapuk falujában indult, majd a
klasszikus Gyilkos-tó, Békás-szoros
útvonalon találkoztunk a természet
csodáival, melyet egy ember alkotta
mű zárt, a víztároló Zeteváralján. Este
Zetelakán megint nótázással zártuk a
napot, hisz másnap már elindultunk a
hosszú útra hazafelé.

A reggeli indulás után megálltunk
Marosvásárhelyen, sétáltunk a főté-
ren, megnéztük a szecessziós
Kultúrpalotát, és betévedtünk egy
ortodox templomba is. Hazafelé még
megálltunk a Király hágón egy ebédre,
majd a késő esti órában Vépre
érkeztünk.

Köszönetet kell mondanunk Marics
Tibor és Sütő János Miklós körmendi
sofőröknek, akik problémamentesen,
segítőkészen vezették végig a több
ezer kilométert.

Ismét egy emlékezetes utat tettünk
meg Vépről, kis hazánkból, a nagy
Magyarországban.

Jövőre egy újabb úticél felé indu-
lunk, hogy hova, arról még gondolko-
dunk.         -KoPé- 

MOZIVÉPI
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KRÓNIKA

Háziorvosi
szabadság

Dr. Tüske Zsuzsanna háziorvos
2018. szeptember 3-tól október 5-
ig szabadságon lesz.
Helyettesíti: Dr. Morvay Adrienn
(telefonszáma: 06/30/247-0927)
Rendelési idő:   

Hétfő: 8.00 – 10.00
Szerda:  8.00 – 10.00
Péntek: 13.00 – 15.00

Filmklub: szeptember 5-én 
Két nap egy éjszaka

Mint korábban beszámoltunk róla, újra lehet moziba járni Vépen. A
művelődési ház kellemes teraszán, a filmklub jóvoltából szeptember
5-én, a „Két nap, egy éjszaka” című alkotást láthatják a nézők térítés-
mentesen. 

A kezdeményezés Meskó Krisztián neves művelődési és filmes
szakembertől, illetve Iszakné Koszorús Judit művelődésiház-igaz-
gatótól származik.  A július 4.-én indult filmklubot100 százalékban
támogatta a Nemzeti Kulturális Alap filmes tagozata. Meskó Krisztán
válogatásában hat, nemzetközileg díjazott filmet vetítenek a kora ősz
folyamán, szerdánként. Változatos témájú és műfajú alkotásokkal
ismerkedhetnek meg a rajongók. Az első kópia a Bosszú címet viselte,
melynek holland rendezője egy megerőszakolt nő történetét mutatta
be, aki sikeresen áll bosszút az elkövetőn.

Iszakné Koszorús Judit bejelentette: egy másik filmklubos pályázat
is támogatást nyert, így a télen is lesz néznivalójuk 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.    -gyz

folytatás az 9. oldalról
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KIHÍVÁS VÉPI
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Vadvirág óvoda programjai
Szeptember 6. 16 óra Tanévnyitó szülői értekezlet.
Szeptember 14. Szüreti vigasság az óvodában

A Nefelejcs Nyugdíjas Klub
programjai

Szept. 06. Tüdőgyulladás megelőzése időskorban, előadás 
Szept. 07. Főzőverseny a sportpályán
Szept. 13. Névnapok, születésnapok  ünneplése
Szept. 20.  Séta városunkban
Szept. 27. Idősek világnapja

Idősek Klubja 
szeptemberi program

5-én 14.00 óra: Kézimunkázás – horgolás 
10-én 14.00 óra: Mesedélután felnőtteknek
12-én 14.00 óra: Őszi bőrápolás időskorban – előadás
19-én 14.00.óra: Süssünk-főzzünk: palacsinta
24-én 14.00 óra: Kézimunka – horgolás
26-án 14.00 óra: Jeles napok, népszokások

Nagy János:
Tanítványaim emlékkönyvébe
Mondom neked:

az élet egy hosszabb, rövidebb út.
Egyszer túl gyorsan, másszor lassan fut.
Magas hegyen, mély völgyön kanyarog.
visznek tévutak, várnak kanyarok,
árnyék, szeretet napsugara kísér,
sokszor bizonytalan, ködben a cél,
s hívnak csábító, távoli fények,
sarkadban lesnek útszéli veszélyek.

Mondom neked:
egyetlen út sem ígér könnyű álmot!

A három próbát is ki kell állnod.
Egyre fogy az otthon meleg pogácsája,
a helyes utat szíved iránytűje lássa.
A szél port szór, szemedbe hinti az ember,
mert néha önmaga lenni nem mer,

akkor se engedj egyenes utadból,
ha ígér sikert, s csak nehéz álmokat hoz.

Légy méltó és légy hű magadhoz!

Foci: Új szezon, új kezdet
Vagy nem is annyira
új? Felnőtt csapatunk
élén új edző, Török

Richárd (kép) váltotta
Mitterstiller Csabát.
Ricsi neve ismerősen
hangzik a hazai pub-
likum számára, hiszen
vépi lakos, és sok
örömet okozott a
helyieknek a játéka
éveken keresztül.

Most mint játékos-edző tért vissza a csapat élére,
és vetette bele magát a munkába. Ha olyan csapatot
kovácsol és olyan mentalitással, hévvel lépnek
pályára a játékosok, ahogy ő is tette eddig, remek
szezon elé nézünk. 
Visszatért Ausztriából a szintén helyi kötődésű
Dala Márk, és jött egy védő is Magyarszecsődről, ő
Tóth Norbert. Az edzőmeccsekből már látszik az
edzői elképzelés, gyorsabb támadóbb játék és stabil
védekezés.

Reméljük, hogy szurkolóink is ezt fogják tapasz-
talni, és öröm lesz meccsre járni.
Hajrá Vép!! -pajor

A megyei I. o. labdarúgó-bajnokság
2018-19 őszi sorsolása

1.    2018.08.19. vasárnap 17:00   Vép VSE : Király SZE
2.    2018.08.26. vasárnap 17:00   Egyházasrádóc : Vép -

VSE
3.    2018.09.02. vasárnap 16:30   Vép VSE : Celldömölk -

VVSE
4.    2018.09.09. vasárnap 16:30   Vép VSE : Rum -

KSC
5.    2018.09.15. szombat 16:30   Körmend FC : Vép -

VSE 
6.    2018.09.23. vasárnap 16:00   Vép VSE : ÖTE Ikervár

- FC
7.    2018.09.29. szombat  16:00   Kőszegi FC : Vép - VSE
8.     2018.10.07. vasárnap 15:00   Vép VSE : Kiswire -

Szentghotthárd VS
9.     2018.10.14. vasárnap 15:00   Répcelaki SE : Vép -

VSE
10.   2018.10.21. vasárnap 14:30   Vép VSE : Petőfi SE -

Vasszécseny
11.   2018.10.28. vasárnap 14:30   Csepregi SE : Vép -VSE
12.   2018.11.02. péntek     13:30   Vép SE : Vasvár - VSE
13.   2018.11.04. vasárnap 13:30   Rábapatyi KS : Vép -

VSE
14.   2018.11.11. vasárnap 13:30   Vép VSE : Schott -

Lukácsháza SE
15.   2018.11.17. szombat  13:00   Jánosháza VSE : Vép -

VSE
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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)  

JYSK
Kajcsos György
Kenézi Építő Kft.
Kiss Károlyné és családja
Koósz Egyed
Kovács Péter és családja
Kovácsné Szemes Gyöngyvér és családja
Lyreco
Nagy István
Nefelejcs Presszó
Németh Miklós
Németh Tibor és családja
OTP Bank
PANNON ÖKO-RÁCIÓ Kft.
Pogácsás Eszter
Salvator Gyógyszertár
SFL Technologies Kft.
SÜL-MÁR Kft.
Szabó György
Szabó József
Szabó Szilvia
Szalai László
Szerdahelyi Szabina

Szijj Vilmos és családja
Szombathelyi Coop
Takács Lászlóné
Takács Zoltán és családja
Tóth Henriette és Tolvaj Dezső
Tóth István
Török Kft.
Vajkovics Jánosné
Varga Gyula
Vasber Zrt.
Vasi Agro Center Kft.
Vasi Chef Kft.
Vasi Forest Kft.
Vasi LUBEKO Kft.
VASIVÍZ Zrt.
Vép Bozzai ÖTE
Vépi Plébániai Karitász
Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda
Vitamin Kft.
Zátonyi Zoltán
Dr. Zmertich Aurél Gondozási Központ

Támogatóink:
Agrow Gp Kft.
AKMÉ Kft.
Auer József
Bartók Vendéglő
Beke Antal és családja
Bezdi József
Bödei Zoltánné
Cser Ferenc
Dömötör Gábor
Dr. Sinkó Gabriella 
Dr. Tüske Zsuzsanna
Foltvarrók
FOOD-CONTACT Kft.
Ford autószerviz
Geomé Kft.
Gipszerép
Gróf Rudolf 
Gyermelyi
Györgyfalvai Sándor
HAZOLA Kft.
Héra-Csizmadia Fanni és családja
Dr. Hoós Anna Katalin
Horváth Tamás és családja
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