
Épül, szépül a főtér

Jól haladnak az új városközpont építésével a Geomé
Kft. szakemberei. Ottjártunkkor, szeptember 14-én
már a posta előtti tér burkolását készítették elő. A
polgármesteri hivatal előtti részen pedig már
létrehozták a színpad és a szökőkút alapjait.

Ahogy a felső saroktól a posta felé haladtunk, úgy
tűnt szembe, hogy a gépkocsitulajdonosok meg-
találták a már elkészített parkolókat. Rendben és
fegyelmezetten álltak a már kész, kijelölt helyeken a
verdák. – Hol volt eddig ez a rengeteg autó, kérdezte
szinte önmagától Kovács Péter polgármester, aki 
tervrajzzal (kép) a kezében tett egy kis helyszíni
szemlét. A városvezető láthatóan elégedett volt a
munkák ütemével és minőségével.    

-gyz  
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VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA

2. Osztálytalálkozó  •   4. Fűtéstámogatás •   5. Szüret  •   7. Szépkorúak   •   9. Főzőverseny

„Boldog iskola” lett a Hatos
Új tanév, új minőség. Így lehet jellemezni a Hatos
Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
évnyitóját. Szeptember 2-án, Molnár Krisztina

igazgatónő bejelentette: az intézmény elnyerte a Boldog

iskola címet. Ez azt jelenti, hogy új szemléletet,
ötleteket, módszertani segítséget kívánnak nyújtani a
tanulóknak a boldogságra való képesség fejlesztésére.
Vagyis megpróbálnak nagyobb örömöt adni a 14
osztályban lévő, összesen 233 tanulónak a feladatokban,
munkában, a lelket építő éneklésben és a testet fejlesztő
mozgásban. Szinte emberfeletti feladat!

A hagyományos évnyitó az esős időjárás miatt abban
különbözött a korábbiaktól, hogy helyhiány miatt csak
az első osztályosok és hozzátartozóik voltak az aulában,
valamint a 28 gólyát kedvesen fogadó másodikosok.
A többi 12 osztály a tantermekben hallgatta meg a
köszöntőt. 

Az elsős kisdiákokat név szerint szólította első iskolai
belépőjére Bándoliné Pájer Éva igazgatóhelyettes, hogy
az iskola polgáraivá fogadja őket Molnár Krisztina,(3.
oldal képe), majd kis ajándékkal köszöntötte a nebulókat
Kovács Péter városi polgármester (3. oldal képe), illetve
Héra-Csizmadia Fani, a szomszédos Bozzai község
vezetője.

KRÓNIKA

folytatás a  2. oldalonfolytatás a  3. oldalon

Új vezetője lesz 
a Vadvirág óvodának

Új vezetője lesz a Vadvirág óvodának Kovácsné
Halász Éva személyében, aki a Csongrád megyei
Makó járásból, Csanádpalotáról pályázott. 

Emlékezetes, hogy Takács Józsefné korábbi
intézményvezető családi okok miatt kérte felmentését
még tavaly év végén. Akkor addigi helyettesét, Szalai
Katalint bízta meg az önkormányzat az óvoda
munkájának irányításával. Az önkormányzat azonban
kötelezően pályázatot írt ki a gyermekintézmény
vezetésére. A pályázatra két szakképzett gyer-
mekpedagógus jelentkezett. Az említett Kovácsné
Halász Éván kívül a másik jelölt, Szilvágyi Péterné
Bucsuból adta be kérelmét. Mindkét szakembert
szeptember 14-én zárt ülésen hallgatta meg a vépi
képviselő-testület. 
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66 éves osztálytalálkozó
A sors kegyes volt a képen látható 14 egykori általános iskoláshoz, akik nemrégiben emlékeztek meg arról, hogy

1952-ben együtt fejezték
be az általános iskolát
Vépen.

Köztük volt és van a
hátul középen látható gróf
Erdődy László is, aki ötö-
dikes korában visszatért
Vépre, hogy befejezze az
általános iskolát. Ő tehát
nemcsak hazájához és
Véphez, hanem régi
osztálytársaihoz, barátai-
hoz is hűséges. A találko-
zás mindenkinek nagy
örömet, boldogságot je-
lentett annak okán is,
hogy megérték ezt az
időt, kort. A beszélgeté-
seik, emlékeik nyomán
megelevenedett ifjúságuk

is. Ennyi idő után is ugyanolyan összetartó ez az osztály, mint annak idején. Tagjai mindig szerették a községet
s annak iskoláját.

Nagy szeretettel gratulálunk a 66-osoknak, s kívánunk mindegyiküknek további erőt, egészséget, összetartást,
barátságot, szerencsét és boldogságot és még sok-sok vidám osztálytalálkozót.     -gyz    fotó: KJ

AKTUÁLIS
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VÉPIKRÓNIKA

Új vezetője lesz a 
Vadvirág óvodának

A hatályos rendelkezések értelmében előzőleg a pályázókat és
pályázataikat megismerhette a Szülői Közösség, a Szakértői Bizottság,
az Óvónők Testülete és az Alkalmazotti Közösség tagjai.  Ezt követően

került a kinevezés
a Vép, és  Bozzai
Közös Önkormány-
zati Testület elé. 

A döntés szerint
a vezetői pozíciót
Kovácsné Halász
Éva nyerte el a
testület többségi
szavazatával. Ő
korábban a lakó-
helyén lévő Álta-
lános Művelődési
Központ vezetője

volt. Új munkahelykeresésének indoka az, hogy családjával Vas
megyébe költözik. Felsőfokú végzettsége mellett közoktatásvezetői
diplomája is van. Ez feltétele a felsővezetői mun-kakör betöltésének,
tudtuk meg Kovács Péter polgármestertől.    fotó: KJ  -gyz

folytatás az 1. oldalról

Vidám évnyitó a
DASZK-ban

Szeptember 3-án az AM DASzK
középiskolájában is elkezdődött a
tanév. A reggeli ünnepélyes tanév-
nyitón először Patai Anna: Sulidal
című vidám zenéje csendült fel. 

Az ünnepi beszédet ezúttal Pesti
Barna tanulmányi igazgatóhelyet-
tes tartotta. Külön köszöntötte a 9.
osztályos tanulókat. Ismertette a
tanév eseményeit, elvárásait, és be-
mutatta az új osztályfőnököket.
Balazsin Dominik és Csik Attila
tanulók Lackfi János Vadiúj tan-
anyag című vidám versét szavalták
el.

Elhangzott még a Rosszcsontok
együttes: A számtan se megy még
dala, majd ezt követően az osz-
tályfőnökök osztályaikkal a tanter-
mekbe vonultak.

-Diákönkormányzat
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KATASZTRÓFAVÉDELEM VÉPIKRÓNIKA

„Boldog iskola” lett a Hatos
Az igazgatónő külön bátorította az elsősöket: - az út, melyre most léptek az élet, a jövő útja. Segítséget, szerető
gondoskodást szüleitektől, nevelőiktől, tanítóiktól, tanáraiktól kaptok, akik valósággá változtatják majd az

Üveghegyre vezető titkok ösvényét. Mint mondta: az
ötödikesek életében is új szakasz kezdődik, hiszen
több önállóságra, vagyis felső tagozatos felelősségre
lesz szükségük. De a nyolcadikosok számára sem lesz
könnyű ez az év, középiskolát kell választaniuk. Addig
is: – elviszünk benneteket Londonba, és a Felvidék
csodálatos tájaira. Ennek alapja, hogy az iskola a
„Határtalanul” pályázaton 2.4 millió forintot nyert erre
a célra. Hangsúlyozta azt is, hogy a tanulásban az
akadályok legyőzéséhez – melyért a pedagógusok
mindent megtesznek - szükséges a jó szülői háttér, a

biztatás és a támogatás.
A nyáron komoly fejlesztések és felújítások történ-

tek az iskola épületében. Megújult három alsótagoza-
tos tanterem, felújították mindkét tornatermet, kifestet-
ték az aulát és létrehoztak egy művészet-terápiás ter-
met.  Az ötmilliós költséget a Szombathelyi Tankerületi
Központ fedezte.

Bándoliné Pájer Éva igazgatóhelyettes külön köszön-
tötte az iskola két új dolgozóját. Az egyik első osztály
tanítónője Pethőné Szakály Ilona lesz, míg az új pedagógiai asszisztens Györgyfalvai Sándorné.

A kellemes légkörű ünnepség a Vépi Himnusszal ért véget.                      -gyz  

folytatás az 1. oldalról

3

Eső előtt…
A katasztrófavédelmi terv szerint idén is ütem szerint végrehajtottuk a polgári védelmi riasztási és képzési pro-
gramot. Vép és Bozzai egyszerre kapta a riasztást.
Szeptember 6-án 18 órakor érkezett a riasztás a helyi védelem vezetőihez, a polgármesterekhez, mely szerint
szeptember 7-én 18 órakor képzés lesz a kultúrházban a beosztott lakosság számára. A polgármester riasztotta
az informatikai csoportot, akik pedig tovább értesítették a többieket a programról.
Szeptember 7-én sikeresen elkezdődött az oktatás, Kiss Péter tűzoltó százados előadásával, mert a létszám
mindkét település részéről felette volt az elvárt 65 %-nak. Az előadás a katasztrófavédelmi hálózat felépítését, a
polgári védelem feladatait részletezte. A képzés második órájában egy katasztrófahelyzetet kellett lemodellezni.
A vépieknek egy feltételezett árvízi helyzet során szükséges intézkedéseket és tevékenységeket kellett felsorol-
ni, kitérve az emberi életek, az értékek megóvására éppúgy, mint a kilakoltatottak elhelyezésére, majd az ár lev-
onulása után a kárenyhítésre, helyreállításra, egészségügyi fertőtlenítési feladatokra. Bozzaiban egy vasúti vegyi
katasztrófa elhárítását modellezték le. Százados úr mindkét település gyakorlatát elfogadta, mellyel a riasztást
és a képzést sikeresnek minősítette.
A polgári védelembe beosztottak a program után elmondták, hogy valóban szükséges az ismeretanyag időnkénti
frissítése. Egyben azt is kifejezték, hogy remélhetőleg csak papíron és nem élesben kell ezeket az ismereteket
alkalmazni. VK- 

2018 szept._2017 maj  2018.09.19.  20:05  Page 3



VÉPIKRÓNIKA
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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

Nem lesz ügyfélfogadás

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2018. október 13-án
(szombaton) a Vépi Közös Önkormányzati Hivatalban NEM
lesz ügyfélfogadás.

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal

VESZÉLY

Eboltás: a veszettség halálos
Az ebek veszettség elleni oltása azért fontos, mert betegség halásos kimenetellel jár az emberekre is, ha egy ilyen
kórokozót hordozó kutya megharap valakit, közölte dr. Komálovics András állatorvos, aki szeptember 11–13

között összesen 203 kutyát oltott be Vépen. 
A szakember elmondta azt is, hogy a védekezés

az ebek esetében csakis a rendszeres oltással
lehetséges. Ezt évente mindig ismétlik, ahogy az
idén is. Ezenkívül nagyon fontos az is, hogy a
kutyák chipekkel vannak ellátva. Ezzel a mód-
szerrel azonosíthatók az ebek. Az állatorvos
egyébként elégedett azzal, hogy az ebek 90 száza-
léka oltott, tehát a betegség nem tud visszatérni.
Ez nyugodt helyzetet jelent. Miként az is jó, hogy
évtizedek óta vakcinázzák a rókákat is, mely szin-
tén komoly védettséget jelent, tette hozzá.
Ottjártunkkor éppen Lakos Ferenc 13 éves rott-
weilere kapta a szúrást (kép). A gazdi szerint a

jólelkű Süti szófogadó kutyus, jó házőrző.                                                                                           -gyz 

Egy kis őszi virágos színpompa 

a fűtési szezon előtt...
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VÉPIKRÓNIKA

Szüreteltek az óvodások
Bár Vép nem kimondottan szőlőtermelő vidék, a Vadvirág óvodában mégis minden évben megtartják a szüreti

mulatságot. A szülők
ilyenkor  komoly mennyisé-
gű szőlővel lepik meg a
gyerekeket, hogy az óvodai
programban megismerhes-
sék a szüret, a szőlőpréselés
folyamatát, a friss must
illatát.
Szeptember 14-én volt nagy

mustkészítés. A kicsik a
dadákkal, óvó nénikkel
leszemezték a termést, edé-
nyekbe rakták, majd kis
kezeikkel összepréselték,
kinyomkodták az édes
szemeket. Lett is belőle nagy
öröm, finom mustot készí-

tettek. Valódi kézműves nedűt tudtak kóstolni. Saját termésből, saját munkával, igazi finomságot állítottak elő,
mely komoly tapasztalatot adott a
kislányoknak, kisfiúknak. (képünk)

Szalai Katalin megbízott óvodaveze-
tő elmondta, hogy a Csillagvirág
csoport tagjai külön műsorral is szol-
gáltak. Kis produkciókkal készültek:
énekkel szemléltették az őszi évszakot.
„ Itt van az ősz, kampósbottal jár a
csősz” dalolták, miközben körbe-körbe
járták vidám táncukat. Az óvó nénik és
a dadák őszi termékekkel, kukoricával,
gyümölcsökkel, tökkel és gesztenye-
félékkel díszítették fel a termeket.
Elmondták, hogy vépi óvodások indul-
nak a Szombathelyi Csónakázótónál
szervezett Micimackó-futóversenyen is.                            -gyz

A HATOS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI PROGRAMJAI
• Szeptember 28. 16:00 – Művészeti Iskola Nyitórendezvénye
• Október 5. 11:00 – Az aradi vértanuk emléknapja - Megemlékezés a Templomkertben, a Kopjafánál.  A műsort

iskolánk 4. A osztályos tanulói adják. Felkészítő tanár: Boldizsár Katalin
• Október 8. – Fényképezés /1. osztályosok, osztályok fotózása/ A képeket Illésné Kolocz Klára készíti.
• Október 11. 8:00-11:00 – Nyílt tanítási nap minden évfolyamon
• Október 13. Tanítási nap – Hétfői órarend szerint
• Október 15. Tanítás nélküli munkanap /Nevelési értekezlet a pedagógusoknak/
•Október 19. 10:00 – Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe – Ünnepség a Középiskola

nagytermében 
• Október 22. – Pihenőnap
• Október 23. – Nemzeti Ünnep
• Október 27. – November 4. – ŐSZI SZÜNET 
Utolsó tanítási nap: október 26. péntek, első tanítási nap: november 5. hétfő
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Nagy János:Tanárarcok

I.    Mekkora hűség! – egy helyen szolgálni,
kezdettől végig, egy életen át,
folyvást egyazon dobogóra állni,
s új arcoknak feladni okos példát.
Határozottan tudja mit is jelent,
ha a változó anyag titka fellebben,
közösen keresni az ismeretlent,
a szilaj, fogékony diák-fejekben.
Volt helyettes, osztályfőnök, igazi;
háza elé május fáját ültették
a mindenre elszánt, volt „rossz fiai”.
Igazolja most az a régi tétel:
csak a buzgó szorgalom és tehetség
összege egyenlő a ritka sikerrel!

II.
Lelke, mint a fényesre csiszolt tükör,

tanítványok nézik magukat benne;
amint táncra perdül, kinyílik a kör,
s a szeme nyíló napfénnyel van tele.
Csapatot vezet és versenyre készít,
egy iskola jó egészségét óvja;
a táborban tréfás események érik,
fogékony játszótárs, száll a friss nóta.
Dicsérni szokott, szidni nemigen,
ha valaki eltéved a térképen;

– az életben találjon biztos utat!
Ha gondolatban néha hátranéz, látja,
régi diákjai mennek utána,
s ilyenkor csendesen a szívében kutat…

III.
Harminc évig

felelős igazgató, egyszemélyi,
tanít is, tart irodalom órákat;
kiválaszt, alkalmaz, szól, dönt, jóváhagy,
szervez, segít, s a munkát számon kéri.
Mindezt karöltve tevékeny társaival!
Ezernyi gondja között arra vágyik,
ami egyszer elérhetőnek látszik.
S újra erőt gyűjt a közös kézfogásban.
Tantermi tablóin ámul a gyerek,

igényes írás, s precízen elemez,

s a fejekben gyűlnek az ismeretek.
Jaj, méltatlan, amit a sors vele tesz!
Egyesek okot hiába keresnek,
ő megmarad örökké címzetesnek!

Elektronikai
hulladékgyűjtés 2018.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az elektronikai hul-
ladékot

2018. október 05-én (pénteken) 12 és 18 óra között

2018. október 06-án (szombaton) 7 és 14 óra között

lehet leadni a GAMESZ udvarán. 
(Vép, Rákóczi u. 10.)

E-hulladék alatt a háztartásokban elhasználódott, lese-
lejtezett, bontatlan elektromos berendezéseket értjük 
(pl.: mosógép, tv, hűtő, tűzhely, számítógép, monitor,
mikrohullámú sütő, lemezjátszó, videó, kávédaráló,
hajszárító, stb.)

Kérjük, hogy a szállításról mindenki maga gondoskodjon
.
Együttműködésüket köszönjük!

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal

Foci: érezhető fejlődés
Utolsó cikkemkor még javában zajlott az átigazolás.
Örömmel mondhatom, hogy 10 játékost igazolt
egyesületünk, ami ezen a szinten remek teljesítmény!
Minden korosztályba sikerült még játékost szerezni.
Felnőtt csapatunk 24 fős kerettel kezdte meg a
szereplést a megyei első osztályban, első meccsen
rögtön a Király csapatát vertük meggyőző játékkal.
Igazi élményfocit láthattak a meccsre kilátogató nézők.

Aztán jött egy fájó vereség Egyházasrádócon, és itthon
egy irreális talajon lejátszott meccs a Celldömölk ellen,
és a sárdagonyából ezúttal sem jöttünk ki győztesen.
Majd egy döntetlen Rum ellen itthon, aztán egy
bravúros győzelem Körmenden. Meccsről meccsre
érezhető a csapaton a fejlődés és akarás. Reméljük, itt
elkapja a gárda a fonalat és szorgalmasan gyűjtögeti
őszi pontjait a csapat. HAJRÁ VÉP! 

-pajor
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KÖSZÖNTÉS VÉPIKRÓNIKA

Polgármesteri napló 
2018.08.25. Balikó Sándorné születés-

napja
2018.08.28. Egyeztetés a kaukázusi 

medvetalp elleni védeke-
zésről

2018.09.02. Tanévnyitó
2018.09.04. Zöld Város: 1-2. előadás
2018.09.06. Zöld Város kooperáció

Polgári védelmi riasztás
2018.09.07. Süle Istvánné születésnapja

Megyei nyugdíjas főzőverseny
Polgári védelmi képzés

2018.09.08. Gencsapáti falunapi 
főzőverseny zsűrizése

2018.09.11. TÖOSZ vezetőségi gyűlés 
Budapesten

2018.09.13. Vezetői pályázók meghall-
gatása az óvodában

2018.09.14. Képviselő-testületi gyűlés
2018.09.15. Máriacell zarándokút

Szépkorúak köszöntése
Balikó Sándornét virág-
gal és kis ajándékkal
köszöntötte augusztus
25-én, 93. születés-
napján Kovács Péter
polgármester. A városve-
zető jó egészséget és
boldogságot kívánt Panni
néninek, aki ugyan
egyedül él, de barátnője
Vörös Imréné és Horváth
Józsefné Irénke, vala-

mint fia, József  komoly támaszt jelentenek neki. Nagy szeretet-
tel beszélt háziorvosáról, dr. Tüske Zsuzsannáról, aki sokszor
meglátogatja.  

Panni néni ugyan panaszkodik is, de láthatóan éber gondol-
kodású, mindenre emlékszik. El tudja látni magát, figyelmes, ki
tudja számolni a feladnivalókat, és nem felejti el bevenni 
gyógyszereit. Jó az étvágya, különösen a gyümölcslevest
szereti. Mint mondta, szívesen hallgatja a Katolikus rádiót,
otthon imádkozik, mert már nem tud eljárni a templomba.   

Sokat gondol fiatalabb korára, amikor még a családi gaz-
daságban dolgozott, majd a takarékszövetkezetben, vagy a
fodrászatban. Vasutas családtagként sokat utazott még külföldre
is. Élményei mindmáig kísérik. – Isten éltesse még sokáig
köztünk, hangoztatta búcsúzóul a polgármester.

91 éves Süle Istvánné
Annak ellenére, hogy nemrég
kórházban volt Süle Istvánné,
senki nem mondaná meg,
hogy 91 éves. Az viszont két-
ségtelen, hogy szellemileg és
testileg is frissnek mondható.
Mindenre és mindenkire em-
lékszik, kellemes beszédű és
mosolygós. Emlékezőtehet-
sége a régi. Ebben az álla-
potában köszöntötte kis ajándékkel 91 éves születésnapján
Kovács Péter polgármester Mariska nénit, aki egyik unokájával,
Mónikával örült a látogatásnak. Vele és párjával él együtt
Mariska néni, akinek már öt dédunokája van. A legkisebb 2, míg
a legidősebb 21 éves. Mindegyikük látogatása nagy öröm a
számára. Hatalmas érték ez! Egyébként Mariska néni egészsége
viszonylag jó. Tesz-vesz a házban, még sétálgat is a kertben és
a ház körül. Étvágya jó, különösen a káposztaféléket szereti.
Érdeklik a városi és országos események, tévét néz, rádiót
hallgat és újságot olvas, sőt, még a fodrászhoz is eljár. Örömmel
fogadja a látogatókat kedvenc társával, a kis Csipesz kutyussal,
mely szinte belebetegedett a gazdi kórházi távollétébe. 

- gyz
7

Tájékoztatjuk a Tisztelt
Lakosságot, 

hogy 2018. szeptember 20-tól a települési
ügysegédi ügyfélfogadási idő az alábbiak
szerint módosul: 

Hétfő: 13:30 – 16:00 a Vépi Közös Önkor-
mányzati Hivatalban

Csütörtök: 
páros héten: 14:15 - 16:00 a Vépi Közös
Önkormányzati Hivatalban, 
páratlan héten: 13:00 – 15:00 a kor-
mányablak buszban a Vépi Közös Önkor-
mányzati Hivatal épülete mellett.

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal

A Vadvirág óvoda 
programja

Október 19-én Orsolya-napi forgatagot
tartunk a délelőtti órákban az óvodában.
Őszi kiállításmegnyitóra is készülünk.

- óvodavezető
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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  

Egyéb programok:
Október 1–7. Országos könyvtári napok
Október 14. 15.00 Erdődy nap a főtéren

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

A Nefelejcs Nyugdíjas Klub programjai:
Október 4. Pallósiné Dr. Toldi Márta 

előadása
Október 11. Vetélkedő
Október 18. Névnap, születésnap
Október 25. Torna, tánc

Idősek klubja októberi program:
Október 1–5 Idősek hete
1-én 14.00  A mozgás öröme- előadás
2-án 14.00  Kreatív foglalkozás – Őszi 

díszek készítése
3-án 14.00  IDŐSEK NAPJA
4-én 14.00  Ősz az irodalomban
5-én 10.00  Játékos vetélkedő
9-én 14.00  Kézimunkázás - horgolás 
17-én 14.00 Fűben - fában orvosság – gyógy-

teák
24-én 14.00 Origamikészítés
29-én 14.00 Jeles napok, népszokások

PROGRAMOKVÉPIKRÓNIKA

Anyakönyvi hírek
Házasság: Derdák Dániel és Kurcz Natália

Születés: Lőrincz Gábor és Beke Mónika fia Vencel   •
Balogh Norbert és Németh Anett leánya Mirtill   •   Bokor
Gyula és Varga Vivien leánya Vanda Léna

Haláleset: Varga Sándorné sz.név: Németh Mária  (1941)
Dózsa u. 15.  •   Szijj Tibor Zoltán  (1942)  Vasút u. 20. •
Málovics Lajos  (1934) Dózsa u. 41. •   Fekete Erika  (1981)
Kassai u. 53. •    Dankovics Józsefné sz. név: Kis Julianna
(1931) Kassai u. 30.

8

Egyházközségünk programjai
Október hónap a Boldogságos Szűzanya hónapja. Ebben a
hónapban az esti szentmisék előtt 6 órától rózsafüzér ájtatossá-
got tartunk. 
Október 5-én lesz a hónap elsőpénteke. Engeszteljük Jézus
Szentséges Szívét szentgyónásunkkal és szentáldozásunkkal!
Október 7-én, vasárnap a Boldogságos Szűzanyát, mint
Rózsafüzér Királynőjét, 
Október 8-án, hétfőn pedig mint Magyarok Nagyasszonyát
ünnepeljük.
Október 13-án, szombaton 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 imád-
kozunk, majd a szentmise keretében ünnepélyes körmenettel
hordozzuk körül Mária Szeplőtelen Szívének kegyszobrát. 
Minél többen halljuk meg Mária kérését, és vegyünk részt
ezeken az engesztelő ájtatosságokon! 
A körmenetre gyertyát vagy mécsest is hozzunk magunkkal!
Október 20-án, szombaton ünnepli az Anyaszentegyház Szent
Vendel remetét, aki az állattenyésztő emberek és jószágaik
védőszentje.
Október 21-én, vasárnap, az este 1/2 7 órakor kezdődő szent-
mise után ünnepélyes körmenettel vonulunk ki a Dózsa György
utcai Szent Vendel-szoborhoz, hogy ott kérjük a segítségét.
Október 28-án, vasárnap hajnalban igazítják vissza az órákat.
Az esti szentmisék e naptól kezdve este 1/2 6 órakor
kezdődnek.    
A rózsafüzér ájtatosság 5 órakor kezdődik.  

Németh Tamás Plébános

Kék hírek
Augusztusban a Vépi Körzeti Megbízottak működési területén
egy személy ellen szabálysértési feljelentés készült, mivel
vezetői engedély nélkül vezette gépjárművét.

Vép KMB.
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ÍZMESTEREK VÉPIKRÓNIKA

Nyugdíjasok megyei főzőversenye Vépen
Tizenegy Vas megyei nyugdíjasklub tagjai rendeztek főzőversenyt szeptember 7-én Vépen a művelődési ház

kertjében, illetve teraszán.  Dancs István, a Vas megyei és a
Szombathely Megyei Jogú Város Nyugdíjas Szövetségének
elnöke elmondta: az immár hét éve hagyományos megméret-
tetésen a szombathelyieken kívül az egykori határőrség szent-
gotthárdi, illetve természetesen a vépi  Kortalanok csoportjának
tagjai is jelen voltak. Külön kiemelte, hogy a vendéglátók
másodszor fogadták be a csoportokat ragyogó időben, optimális
helyszint adva. Ezúttal nemcsak főztek, kóstoltak, zsűriztek,
hanem zenei, táncos nosztalgia rendezvénnyé is vált a verseny
a kedvelt énekesek, „Frédi” vagyis Pető Ferenc, Varga László
és Tóth-Vásárhelyi Ica alkotta Dalkommandó felléptével.

Annyira igaz ez a megállapítás, hogy kora délelőtti
megérkezésünkkor több táncospár keringőzött a terasz beton-
ján, miközben már mindenütt éget a tűz, s rotyogott a főznivaló
a kondérokban. A hangulat olyan volt, mint egy lakodalmi
előkészület. Ha a menüket nézzük, egyebek közt volt babgulyás
csülökkel, különböző pörköltek és halászlék, kolbászos gulyás,
tarhonyás hús, csilisbab, palócgulyás és csorbaleves: kinek,
kinek ízlése, kedvence szerint.

Mivel Vas megyét a kicsi megyék közt tarják számon, most
is mindenki ismerte egymást. A kitűnő hangulatú nap során
mindenki győzött. Minden étel elismerésre méltó volt. A
„mulatság” szinte estig tartott. Ezt az sem „zavarta meg”, hogy
a zsűri döntése szerint az első helyezett, az Oladi Bűbájosok
lettek palóc gulyásukkal. Ezüstérmet a Vépi Kortalanok kaptak

(kép) csorba levesükért, töltött húsúkért. A harmadik helyezett pedig a szombathelyi Lions csapata lett vegyes

pörköltjükkel. Élményt adó nap volt mindenki számára.                -gyz 

9
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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)  

Erdődyek nyomában
2018. október 14-én 15.00 órakor az Erdődyek korát idéző reneszánsz hangulatú forgatagot 

rendezünk Vép város főterén. Mindazokat, akik ötleteikkel, munkájukkal segítenék a rendezvény
megvalósítását várjuk a Vépi Művelődési Házban 2018. szeptember 28-án 18.00 órakor.

További információ a művelődési ház elérhetőségein és a plakátokon.

J Á D E N Y Í L T N A P O K
Szeretettel várjuk a hastánc iránt érdeklődő hölgyeket 
októberben a testet finoman átmozgató nyílt óráinkra!

Csütörtök 18.00 órakor a Jáde Hastánc Klub (felnőtt),

pénteken 17.00 órakor a Jáde Gyöngyöcskéi (gyermek)

ingyenes foglakozásain tekinthetnek be a Kelet varázsába 
a Vépi Művelődési Házban!
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