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VÉPI

Elkelt a Fészek Vendéglő

XIX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2018. OKTÓBER

KRÓNIKA
VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA

Nem emelik az adókat
Nem emelik Vépen a helyi adókat és a temetői díjakat
sem, így döntött a képviselő-testület október 2-i ülésén,
melyen Bozzai önkormányzatával együtt összesen 26
napirendi pontot tárgyaltak meg. (2. oldal kép)
Az együttes ülésen közös napirendként szerepelt
beszámoló a Vadvirág Óvoda és a Hatos Ferenc
Általános Iskola munkájáról, valamint Vép város
gazdálkodásának első féléves értékelése. A testületek
tagjai Szalai Katalin óvodavezető, illetve Molnár
Krisztina iskolaigazgató előterjesztése után köszönetüket fejezték ki a két intézményben folyó magas színvonalú munkáért. A költségvetés félévi helyzetéről
Eredicsné Horváth Lenke pénzügyi osztályvezető
elmondta: mivel nem valósulhatott meg a tervezett
bölcsőde építése, ezért visszafizették az állami pályázaton az építésre kapott 80 millió forintot – a tervezésre és
területrendezésre ugyan elköltöttek hat milliót –, de ez
várhatóan a most megnyílt pályázatban elszámolható
lesz.
folytatás a 2. oldalon

Több mint egy évtizede volt kihasználatlan a város
főterén álló hatalmas épület, melyet nemrégiben magánszemélyként megvásárolt Kajcsos György.
Az épület három szintjének összes alapterülete 990
négyzetméter. Az új tulajdonos már megkapta a kulcsokat
is az állami vagyonkezelőtől. Elképzelései szerint a
felújításra és működtetésre kft.-t fog létrehozni. A felső
szinten vélhetően szálláshelyeket alakítanak majd ki. A
korábbi éttermi rész hasznosításáról még nincsenek
konkrét elképzelések, de az biztos, hogy szakemberek
segítségét veszi majd igénybe a teljes átalakítás megtervezéséhez és a felújításhoz, mondta az ismert vállalkozó.
A vépiek részéről gyakran felmerült a kérdés, hogy
mi lesz a város központjában immár hosszú ideje bezárva
és elhagyatottan álló Fészek Étteremmel és sörfőzdével.
Az önkormányzat többször is megpróbálta tulajdonba
venni, de az utolsó pillanatban a vagyonkezelő elállt a
tulajdonba adástól. Ragaszkodott az árverés útján történő
értékesítéshez, mondta Kovács Péter polgármester. Azzal,
hogy az épület egy vépi vállalkozó tulajdonába került,
talán elmozdul az ügy pozitív irányba és a városközpontban újra egy lakosság számára is elérhető, vonzó szolgáltatás alakul ki.
gyz

Hatos Gábor világbajnok
Veterán világbajnokságot nyert, és ezzel újabb dicsőséget szerzett
Vépnek is Hatos Gábor olimpiai bronzérmes birkózó.(kép)
A szerény, vépi kötődésű sportember lapunknak elmondta: a veterán világbajnokságot a makedóniai Skopjéban szeptember 30-án
nyerte meg szabadfogásban. A 35–40 éves kategóriában 14 versenyző
indult. A döntőig előbb egy iráni, aztán egy orosz versenyzőt sikerült
megvernie, majd a mindent eldöntő összecsapásban egy grúz birkózó
ellen győzött 4:1 arányban. Így ő állhatott fel a dobogó legfelső fokára.
Megtudtuk azt is, hogy Gabi birkózó edzőként dolgozik a Budapest
Honvéd kadett válogatottjánál. A következő terve az, hogy kellően fel
tudjon készülni az október 20-án, Budapesten rendezendő birkózóvilágbajnokságra. Gratulációnk mellett erre a vb-re is sok sikert kívánunk olvasóink nevében is.
gyz
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folytatás az 1. oldalról

Nem emelik az adókat

Elhangzott, hogy az említett terv megvalósítása érdekében minden intézménynél leállították a fejlesztéseket,
kivéve az Idősek Klubjában a gázkazán energiatakarékos cseréjét. A kiadások és bevételek a tervezettnek
megfelelően alakultak, de továbbra is takarékos gazdálkodásra van szükség. Kóbor Attila, a pénzügyi bizottság
elnöke egyetértett a beszámolóval, majd Török Sándor képviselő is kiemelte, hogy prioritást élvez egy városi
bölcsőde megépítése.
Kovács Péter polgármester elmondta: az új
bölcsődei pályázatra –
melyre az állam összesen 4,5 milliárdos keretet hozott létre –
november 30-ig kell
beadni a dokumentációt. Remények szerint
Vép előnyben lesz a
már kész, engedélyeztetett tervekkel. Elvileg 300 milliót is kaphatnak a kétcsoportos
intézmény megépítéséhez, mely újabb támogatást jelent a vépi
kisgyermekes családoknak. – A bölcsődei
ellátás
érdekében
addig is feladatellátási
megállapodást kötnek Szombathely és Vasszécseny önkormányzatával.
Áttekintették a Tudás Fája Alapítvány kiváló működését, melyért köszönetüket fejezték ki az iskolaigazgatónak és az alapítvány kuratóriumának. Hasonlóan értékelték a Vép Fejlődéséért Alapítvány munkáját is, melyet
Kajcsos György elnök terjesztett elő. Ezt az alapítványt a Bartók utcai tömbbelső telekalakításaihoz alapították.
Későbbi pályázati lehetőségek érdekében érdemes fenntartani. Javaslatként felmerült, hogy ez az alapítvány is
tevékenykedhetne az adók 1 százalékos gyűjtése terén is. A testület jónak értékelte a Kajcsos István vezette
Gamesz munkáját is.
Az adóztatásról szóló beszámolóból kiderült, hogy a város összes adóbevétele az első félévben jelentősen
nőtt. Elsősorban az iparűzési adóbevétel miatt, de nőtt az adóhátralék is, ami 37 millió forint. Varga Gyula
képviselő megkérdezte, milyen eredménye lett annak, hogy korábban adóbehajtó társaságot kértek fel a
beszedésekre. A válasz: hat átadott ügyből mindössze egyet sikerült behajtani. Kovács Péter polgármester azt
javasolta, hogy szerezzenek másutt tapasztalatokat ez ügyben.
Kimerült az előirányzat az első lakáshoz jutók támogatására. Az idei költségvetés lehetővé teszi, hogy még az
idén megemeljék a keretet. A polgármester javaslatát, hogy 2 millió forinttal emeljék meg a keretet az első
lakáshoz jutóknál, 1 millióval az első gyermek születésénél, hogy kifizethessék a most jogos igényeket, elfogadták. Szó esett arról is, hogy a Vép–Szombathely közti kerékpárút megépítését támogatják a megyeszékhely
és a megyei önkormányzat vezetői is. Szándékát fejezte ki Szombathely polgármestere, hogy közös finanszírozással elkészüljenek a tervek, és finanszírozási lehetőség esetén a kerékpárút valósuljon meg.
Új pályázatot írtak ki a művelődési ház vezetői tisztére, mert lejárt az intézményvezető megbízatása. A rendelkezések szerint újra meg kell hirdetni az állást.
A jelenleg hatályos kerti hulladék égetésének szigorítása nagy vitát váltott ki. A jelenlegi két napról egy napra
csökkentését a testület többsége leszavazta, így a rendelet nem változott. Felhívják a lakosság figyelmét, hogy
az égetés engedélyezése kizárólag száraz kerti hulladékra vonatkozik. Egyéb szemét égetése esetén a katasztrófavédelem 300 ezer forintig büntethet.
- gyz
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Átadták a Boldog Iskola címet
Október elsején az
Erkel Színházban átadták a Boldog Iskola
okleveleket. Ebben az
országos elismerésben
részesült a vépi Hatos
Ferenc Általános Iskola és AMI is. Képünkön
az oklevél, melyet
Molnár Krisztina igazgatónő vett át.
A 2018/19-es tanévben
a Jobb Veled a Világ
Alapítvány
boldogságóra programjához
közel 1100 iskola csatlakozott, így ma már
több mint 6000 pedagógus, 100 ezer gyerek
vesz részt a programban.
- vk

Maximális létszám az alapfokú művészeti iskolában
Ha akarnának, sem tudnának több diákot felvenni a Hatos Ferenc Általános Iskola művészeti tagozatára, mondta Molnár Krisztina igazgató a táncosok nyitórendezvényén szeptember 28-án. Ez azt jelentheti, hogy egyre
többen akarják megmutatni és megélni a tehetségüket.
S ez a szándék meg is mutatkozott a táncosok
bemutatkozó rendezvényén a művelődési házban. A
nagyobb gyerekek, akik már évek óta járnak a
Novák iskolába, sokat tudnak. S ezúttal is bemutatták tánctudásukat. A meglepetést az elsősök okozták
(kép), akik szeretik a zenét, érzik a ritmust, s nem
kell sok idő, amikor valódi társastáncosokká
válnak.
Az első körben Horváth Zoltán néptáncosai tettek ki magukért, akik szigetközi és vasi táncokkal
kápráztattak. Majd Komláti Jázmin lépett fel, aki
már megnyerte a roma Ki mit tud?-ot, és nemsokára az országos vetélkedőn bizonyíthat. Kertész
Cintia is hasonló cipőben jár. Sikerük ezúttal sem
maradt el. Vastapsos produkciókat mutattak be az
akrobatikus rock and roll kedvelői, a Galaxy RRC tanakajdi és vépi táncosai is. Kiderült az is, hogy edzőjük és
koreográfusuk, Visnyovszky Gergő már tanfolyamot is kezdett a suliban.
Aztán jöttek a Hatos társastánc-szakosai a megszokott nívót produkálva. Molnár Krisztina külön is köszöntötte Varga Jázmin 8/A osztályos tanulót, aki elsős kora óta táncol nagy sikerrel. Ő és a már említett táncpedagógusok, valamint Molnár Nóra, a Galaxy egyesület vezetője, Saly Rita tanszakvezető és a két roma táncos is
ajándékot kapott az igazgatónőtől köszönve eddigi munkájukat.
Az esten a szülők vendégül látták a szereplőket.
-gyz
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G ONDOSKODÁS

A Hatos Ferenc Általános
Idősek napi köszöntő
Iskola és Alapfokú
„ Bűvölet csupán, jól tudom…,Szeretlek én, jöjj vissza hozzám.., Mindig az
Művészeti Iskola
a legszebb perc,,.” – ezeket az évtizedes slágereket énekelte a korosodó hölNOVEMBERI programjai gyeknek és uraknak Tóth-Vásárhelyi Ica az Idősek napján tartott ünnepségen
•
November 5. – Őszi
szünet utáni első tanítási nap
•
November 8. 16:30 –
18:00 – FOGADÓÓRA
•
November 10. – Tanítási
nap /B hét, pénteki órarend
szerint, rövidített órák/
•
November 12. 14:00 –
18:00
–
Tanítás
nélküli
munkanap
–
PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP a
7. és 8. osztályos tanulók
részvételével, szülők meghívásával
•
November 17. 9:00 –
ISKOLA-ELŐKÉSZÍTŐ
FOGLALKOZÁS
•
November
19.
–
Karácsonyi fotózás /Illésné
Kolocz Klára/
•
November 23. 16:00 –
ADVENTI FORGATAG
a
Szülői Közösség szervezésében
/A Város főterén/
•
December 1. – Tanítás
nélküli munkanap /Pedagógus
kirándulás/

október 3-án a dr. Zmertych Aurél Idősek Klubja rendezvényén.

A díszített asztalokat körbeülőket (kép) kedves szavakkal üdvözölte
Kovács Viola intézményvezető, majd alkalomhoz illő versekkel köszöntötte
a megjelenteket Szalainé Németh Erzsébet és Cser Valéria. A kis műsor
sokak szemébe csalt könnyeket.
– Nemcsak gondolunk az idősekre, hanem gondoskodunk is róluk, mondta Kovács Péter polgármester, aki tisztelettel szólt az Idősek Klubja tagjairól,
akik ebben a klubban beszélgetéssel, kötögetéssel, barátkozással töltik el
napjaikat. Mint mondta, amikor gyermekek vagyunk, akkor mielőbb nagyok,
sőt idősebbek akarunk lenni. Aztán csakhamar emlékeinkből élünk. De
ebben a korban is fontosak a jó körülmények, például az, hogy a város és
főtere olyan szép és praktikus legyen, mint amit most építünk. Azért is, hogy
a fiatal anyukák és gyermekeik, valamint a korosabbak is könnyebben,
kényelmesebben tudjanak céljukhoz jutni, miközben rácsodálkoznak az
A Vadvirág óvoda épített
szépségre. - De mindehhez az elődök – vagyis Önök – igencsak hozprogramja
zájárultak munkájukkal, életükkel. És erre lehet majd az újaknak, a fiatalokNovember 9-én hagyományos nak építeni. És ez jó érzéssel tölti el az idősebbeket is, hisz a fejlődés nekik
Szent Márton-napi délután a is köszönhető. Tehát jó vépinek lenni, tette hozzá.
A jó hangulatú rendezvény baráti beszélgetéssel, harapni- és innivalóval
Művelődési Házban.
zárult.
-gyz

Foci: idegenben jobban megy?
Csapatunk játéka hétről hétre változó, elmondható, hogy idegenben egyelőre jobban szerepel a gárda. A körmendi siker után minden adott volt, hogy itthon Ikervár ellen is sikert érjünk el, ám csupán egy pont jutott ezen a
meccsen számunkra. Sok támadást vezettünk, de a gól hiányzott.
Ami itthon nem jött össze, összejött Kőszegen, és gólzáporos meccsen magabiztos szép játékkal nyert a csapat. Aztán jött a Gotthárd hazai pályán, szerveztük, irányítottuk a játékot, de a vendégek örültek a végén. Hiába,
azok ellen a csapatok ellen, melyek nem játsszák a futballt, hanem izomból és faltokkal oldanak meg mindent,
nehezen megy. A mi csapatunk építkezik és technikás futballt játszik. Szerencse, hogy sok ilyen csapat van, amelyek hasonlóan játszanak, így a Répcelak ellen is jó eséllyel lépünk pályára. ÉRDEKESSÉG: csapatunk sokkal
szebb és jobb játékot játszik a szombati napokon. Talán a hazai meccseknek is jobban kedvezne ez a játéknap?!
-pajor
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ÉVE POLGÁRMESTER

Megemlékezés
az aradi vértanúk napján
„ Egy-egy könny a szentelt helyre” – írta Ady Endre Október 6-i versében az
aradi vértanúkra emlékezve. A Himnusz hangjai után többek közt ezt idézték
fel a Hatos Ferenc Általános Iskola 4/A osztályos tanulói október 5-i
megemlékezésükön a nemzeti gyásznap alkalmából a vépi Templomkertben
lévő kopjafánál.
– A tizenhárom tábornoknak és Batthyány Lajosnak, az első felelős magyar kormány miniszterelnökének meggyilkolását szándékosan időzítették
1849. október 6-ra, mert a bécsi udvar számára ő jelképezte a független
Magyarország megszületését, és az ő személyében kívánták elpusztítani a
függetlenség gondolatát, hangzott el a megemlékező beszédben. A vértanúk
emlékét ma Aradon emlékoszlop őrzi. A kegyeletes műsort Boldizsár Katalin
osztályfőnök állította össze.

A tanulók név szerint felidézték az 1848–49-es polgári forradalom és
szabadságharc 13 hős tábornokának tetteit, akikről számtalan költemény,
anekdota, népdal és más megzenésített mű szól Felidézték a Bartók Béla
által gyűjtött: Letörött a bécsi torony teteje, Tompa Mihály: a Gólyához,
Gyulai Pál: Pál gazda című versét, majd a Kodály Zoltán által gyűjtött:
Felszántom a császár udvarát című dalt. Különösen megható volt a szavalókórus, melynek tagjai egyénenként mondták el Tóth Kálmán: Mikor az
akasztófákat faragták című költeményét, mely név szerint említi az áldozatokat, mondván: áldva legyen szent nevük.
Ezt követőn Kovács Péter polgármester, Bándoliné Pájer Éva igazgatóhelyettes és Szijj Vilmos alpolgármester a város polgárai nevében megkoszorúzta a Templomkertben felállított kopjafát, melynek talapzatán
mécseseket gyújtottak az emlékezők.
-gyz

Nem lesz ügyfélfogadás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy 2018. november 10-én (szombaton) nem lesz ügyfélfogadás a Vépi Közös Önkormányzati Hivatalban.
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A rekorder
Répcelakon tartotta értekezletét a
Polgármesterek Vas Megyéért
Egyesület.
A pártoktól független egyesület, melynek tagjai aktív és
nyugdíjas polgármesterek rendszeresen összeülnek, hogy közösen megvitassák az aktuális
megyei eseményeket, meghallgassák egymás véleményét, elképzelését, gyakorlatát a települések működésének segítésére,
javítására. Az október 4-én tartott
rendezvény vendége volt dr.
Németh Kálmán egyesületi elnök
meghívására Pásztor Béla Veresegyház polgármestere. Róla azt
kell tudni, hogy már több mint 50
éve a város első embere, aki a
művelődési ház vezetéséből ült át
a tanácselnöki székbe.
A 81. évében járó „fiatalember” szívesen beszélt az elmúlt
évekről, megjegyezve, hogy ahhoz, hogy a város sikeres legyen,
kellettek a lakók, a civil szervezetek és azok a vállalkozók, akik
otthonuknak érzik lakóhelyüket,
és tenni is hajlandóak annak
fejlődéséért.
Nem elég a szerencsés elhelyezkedés, hogy a fővárosból sokan kiköltöztek, családi házakat
építettek, de ezt ki kellett használni és a lehetőséget biztosítani
kellett, erről szólt az Ő munkája,
ez volt a feladata.
A városa mindig mellé állt a
civil kezdeményezéseknek, mert
az adja meg az élhető közösség
erejét.
Bár magánélete szinte nem
volt, hisz ahogy elmondta, ajtaja
mindig nyitva áll, bármikor bárkinek elérhető, mégis egyik fia
követte hivatásában, és a közeli
Erdőkertes polgármestere lett.
A beszélgetést azzal zárta,
hogy nyitott még a kérdés, hogy
indul-e a jövő évi önkormányzati
választáson.
-KoPé-
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Nagy János:
Őszi ünnep
– Ötvenhat emlékére –
Valami szép ünnep készül
a kökény deresen kékül
reggelente rétek selyme
öltözik fel friss ezüstbe

T ŰZIFAIGÉNYLÉS

Könyvtári napok fiatal költővel
A Vépi Művelődési Ház és Könyvtárral együttműködve idén is sikeresen
zajlottak az Országos Könyvtári Napok. Hétfőn filmklubon vettek részt a
tanulók, Meskó Krisztián művelődésszervező irányításával jó hangulatú
délutánban volt részünk. Másnap Rajmon Ádám fiatal szombathelyi

zászlókat tűz a bokorra
a galagonya pirosa
a napraforgó sok helyen
levett kalappal ünnepel
őszi postás az ökörnyál
fűhöz fához telefonál
újra földben a mag
vetések reménye sarjad
útját csikó megnyargalja
szabad gyepet rúg a talpa
a házak lázas homlokán
lobogó leng hűen strázsál.
Fönn a kékség magasában
libeg-lobog a madárdal
menetel rá a nyárfasor
várost ér el alkonyatkor
templom dombján a levelek
színes ruhában lejtenek
tisztul messze utak pora
megmosdatja ősz zápora.
Emlékmű a templom mellett,
ott gyújtunk mi mécseseket.
Megérdemli a hős, vagy áldozat
a márványba rótt lángokat.
Felhőt űz el hirtelen a szél,
ablakokban meleg a fény:
hősök hite gyertyafényben,
lát a lángja hittel ég el.
Kik lázadtak zsarnok ellen,
részük legyen kegyeletben!
Kitűznek lyukas lobogót,
a szívük reményben lobogott.
Nézem a futó felhőket,
csodálom az ünneplőket:
fényt ringat az esti csillag
meghozza az álmainkat!

költővel és verseivel ismerkedhettünk meg (képünk jobb szélén). A
találkozó után kötetlen beszélgetés volt, és az általa dedikált Életút című
verseskötetét is meg lehetett vásárolni. Az elmúlt évekhez hasonlóan ökovetélkedőn is összemérték tudásukat a diákok. A Hatos Ferenc Általános
Iskolából és az AM DASzk Mezőgazdasági Szakgimnáziumából is 3–3
csapat képviseltette magát. Csütörtökön Pallósiné dr. Toldi Márta (kép), a
Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár nyugalmazott igazgatója előadását
hallhattuk. Interaktív módon, a közönség három vers elemzésébe kapcsolódhatott be. Egy igazán tartalmas hét részesei lehettünk.
– Kovács Mónika

Szociális tűzifa igénylése
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2018. évi szociális tűzifa iránti kérelmek benyújtásának határideje 2018. november 12. hétfő 16 óra.
Szociális célú tűzifa támogatást kaphat az a személy, akinek a családjában
az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
250 %-át nem haladja meg, és téli fűtését tűzifával oldja meg.
Az önkormányzat rendelete értelmében a támogatás megállapítása
során előnyt élvez az aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára és
települési támogatásra jogosult személy, továbbá a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermeket nevelő család.
A kérelemhez mellékelni kell a kérelem benyújtását megelőző hónap
jövedelemigazolását. Kérelemnyomtatvány a Vépi Közös Önkormányzati
Hivatalban igényelhető ügyfélfogadási időben, valamint letölthető a
www.vep.hu honlapról.
Vépi Közös Önkormányzati Hivatal
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Elektronikai hulladékhegy
Évtizedekkel ezelőtt kevesen gondolták, hogy kidobjanak egyegy elektromos berendezést. Inkább igyekeztek megjavítani.
Sok éve viszont azt tapasztaljuk, hogy nem tudunk mit kezdeni

a használhatatlanná vált tv-vel, mosógéppel, szórakoztató elektronikával. Ezért is jó megoldás, hogy az önkormányzat évről
évre megszervezi a már működésképtelen berendezések
ingyenes gyűjtését (kép), elszállítását. Sajnos az idei évben az
önkormányzatnak már fizetnie kell az elszállításért. Végső
soron pedig semmi sem veszik kárba, ugyanis a bontásra szakosodott cégek által sok alkatrészt újrahasznosítanak.
Vépen a polgármesteri hivatal udvarára összesen 70 köbméternyi (!) használhatatlan berendezést hordtak be a helyiek.
Csak tv-ből négy méter széles, tíz méter hosszú, másfél méter
magas hegy keletkezett. Hűtőkből, mosógépekből 10 köbméternyi, míg a kisebb elektronikai berendezésekből pedig 5–6
köbméternyi gyűlt össze. – Ezeket a roncsokat naponta kamionok szállították el Győr-Ménfőcsanakra, ahol a Teplán
Elektronikai Kft.-nél szelektálják, bontják, közölte Kajcsos
István, a Gamesz vezetője. Az is kiderült, hogy az alkatrészek
80 százalékát hasznosítani is lehet. A többit pedig egy karcagi
cégnél megsemmisítik. Végső soron a kör bezárult….
-gyz

Tegyen egy kitérőt
Mielőtt az új TV-t, hűtőt, tűzhelyet… hazahozza, tegyen egy
kitérőt a Söptei út melletti hulladékudvarba, és oda vigye be a
régit. Itt a vépi lakosoktól mindennemű elektronikai hulladékot,
limlomot, bútorokat átvesznek térítésmentesen. Természetesen a
veszélyes hulladék továbbra sem leadható. Sajnos még a zöld
hulladék átvétele nem kezdődött el.
Tehát minden héten kedden és csütörtökön 8–16 óráig, a
börtönnel szemben levő hulladékudvarban átveszik az elromlott
és megunt eszközöket.
Használják ezt a lehetőséget, mert a jövő évben az
önkormányzat nem tud a begyűjtésről és az elszállításról gondoskodni, mert csak térítés ellenében van erre vállalkozó. Ez
súlyos százezreket jelent a város költségvetésében, amit a város
szépítésére is fel lehet használni.
-VK-
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Polgármesteri napló
2018.09.19.

Igazgatási ügyintéző
pályázók meghallgatása
Zöld Város: 3–4. előadás
2018.09.21. Óvoda: nyugdíjas.búcsúztató
2018.09.25. Igazgatási ügyintéző
pályázók meghallgatása
2018.09.26. Szombathelyen megbeszélés
kerékpárút ügyben
2018.09.27. Önkormányzati konferencia
- Tata
2018.10.02. Szomhull-taggyűlés
Testületi ülés
2018.10.03. Kismama Klub
Zöld Város kooperáció
18:00 Őrvidék Ház: előadás
2018.10.04. PM Vas megyéért Egyesület
rendezvénye Répcelakon
15:00 Őrvidékház: előadás
2018.10.05. Megemlékezés az aradi
vértanúkról
2018.10.06. Kőszeg: Bráder Tamás
kiállítása megnyitó
2018.10.09. TŐOSZ vezetőségi gyűlés
Kalocsán
2018.10.11. Bűnmegelőzési workshop
Törökbálinton

Kék hírek
Szeptemberben a Vépi Körzeti Megbízottak
működési területén egy személyt biztonsági
intézkedésként a Szombathelyi Markusovszky Kórházba szállítottak, mivel magatehetetlenül, ittasan feküdt közterületen.
Egy másik személy ellen közigazgatási eljárás indult, mert figyelmen kívül hagyta a
vasúti átjáró tilos jelzését. Három gépkocsivezető összesen 30.000 forint helyszíni
bírságot kapott, ugyanis megszegték a
tehergépjárművek előzésére vonatkozó
szabályokat. Nyolc fő pedig összesen
80.000 forint helyszíni bírságot kapott, mert
figyelmen kívül hagyták a 12t. súlykorlátozó táblát.
A körzeti megbízottak felhívják a figyelmet arra, hogy már sokkal korábban sötétedik. Fokozottan ellenőrzik a kerékpárok
világító berendezéseit és kötelező tartozékait. A cél a balesetek megelőzése, mert a
tapasztalatok szerint sok kerékpáros
világítás nélkül közlekedik.
Vép KMB
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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
18.30
Református istentisztelet (a hónap
első hétfőjén)

19.00
Kedd:
16.30–19.30
17.30–18.30
19.00–20.00
Szerda:
08.00–12.00
16.00–19.00
17.30–18.00
Csütörtök:
14.00–16.00
18.00–19.30
Péntek:
17.00–18.00
18.00–19.00
19.00–20.00

Zumba
Foltvarrószakkör (páratlan héten)
Karate
Aerobic
Falugazdász fogadóórája
Sakkszakkör
Színjátszópróba
Nyugdíjasklub
Hastáncklub
Hastánc kicsik Jáde Gyöngyöcskéi
Gyógytorna Ildivel
Aerobic

Egyéb programok:
November 10. Erdődyek emlékezete
Előadások, zene, kiállítás
November 17. Tűzoltóbál
November 19. Motoros kiállítás megnyitó
November 19-25. a Vépi Nosztalgia és
Hobbyjármű Egyesület motorkiállítása
November 24. Adventi játszóház
December 1. A Vépi Karitász Erzsébet napi
teadélutánja
Részletes program a kihelyezett
plakátokon és a www.vep.hu weboldalon
A Nefelejcs Nyugdíjas Klub programjai:
November 8. Márton-nap
November 15. Névnapok
November 22. Csider Sándor könyvbemu
tatója
November 29. Kirándulás a sárvári várba
Idősek klubja novemberi program:
5- én 14.00 óra: „Itt van az ősz, itt van újra”
verses délután
13-án 14.00 óra: Kézimunkázás - horgolás
19-én 14.00 óra: Jeles napok - népszokások
21-én 14.00.óra: Adventi recept cserebere
26-tól-30-ig 14.00 óra: Adventi készülődés
-ajtó, -ablakdíszek készítése
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A Mobilitási Hét rendezvényeiről
Szeptember 16. és 22. között tizenhetedik alkalommal rendezték meg az Európai Mobilitási Hetet, melyben 4. éve városunk is részt vesz. A rendezvény célja a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés népszerűsítése.
Szeptember 19-én Közlekedésbiztonsági nap volt a Hatos
Ferenc Általános Iskolában a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
közreműködésével. Közel 100 általános és középiskolás tanuló
vett részt a KRESZ-teszten, a kerékpáros ügyességi versenyen
45 tanuló indult, hibapont nélkül 3 tanuló teljesített: Király
Ármin, Lajos Botond és Takács Bence. Gratulálunk! 17 órakor
pedig Zöld Város előadás volt a környezeti fenntarthatóságról a
Művelődési Házban. Másnap délelőtt Bakó Péter, a Vépi
Mezőgazdasági Szakgimnázium rendészeti oktatója tartott
interaktív előadást a biztonságos kerékpáros közlekedésről a 4.
osztályos tanulóknak. Délután a Nyugdíjas Klub tagjai a
mentősök közreműködésével életmentés-oktatásban vettek részt.
Szeptember 21-én az általános iskolások csatlakoztak az
„Edward day” – közlekedésbiztonsági, baleset megelőzési
naphoz Szombathelyen Somogyi Gabriella tanárnő segítségével.
Köszönjük Tanárnőnek az együttműködést!
„Ilyennek képzelem a jövő közlekedését” címmel rajzversenyt is
hirdettünk az általános iskolában. Közel 65 alkotás készült. Az
alsó tagozatos diákok közül 1. helyezett: Balázs Noel (2.E) 2.
helyezett: Őri Réka (4.A) 3. helyezett: Szij Ferenc (3.B) A felső
tagozatos diákok közül 1. helyezett: Németh Liza (8.A) 2.
helyezett: Németh Boglárka (6.B) 3. helyezett: Bolla Emília
(5.B) lett. Rendezvényünket a versenyek díjazásával zártuk
ünnepélyes keretek között.
Gratulálunk a nyerteseknek, és ezúton is megköszönjük a helyi
általános és középiskolás tanároknak és diákoknak a
közreműködésüket, valamint a rendőrök, polgárőrök segítségét a
rendezvény lebonyolításában!
- TA

Pályázat
Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot
hirdet a Vépi Művelődési Ház és Könyvtár igazgató beosztás
ellátására. Részletek a kozigallas.gov.hu és a www.vep.hu
oldalakon.

Anyakönyvi hírek
Születés: Geiszter Sándor és Pál Dzsenifer leánya Szófia
• Habda Roland és Mitrovics Mónika leánya Maja
Bozzai: Mikula János és Kelemen Zsuzsa fia Márk József
Házasságot az elmúlt egy hónapban nem kötöttek Vépen.
Haláleset sem történt a hónapban.
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Londoni kirándulás
Végre elérkezett a LONDONI utazásunk napja, melyet minden utazó diák óriási lelkesedéssel várt régóta a
Hatosban.
Szeptember 23-án, vasárnap, korán indult a buszunk Vépről. Első nap Metzig, a francia kisvárosig utaztunk,
ahol megszálltunk. Megismerkedtünk az idegenvezetőnkkel, Orsival, aki rengeteg érdekes információt osztott
meg velünk. A második napon célba vettük Calais-t, ahol az 50 km hosszú alagúton, a híres Channel Tunnel-en
a tenger alatt 70 méter mélyen átkeltünk Nagy Britanniába. Doverben megcsodáltuk a várat, a fehér sziklákat és
a tengert.

Londonban elsőként a híres óriáskerék, a London Eye tetejéről gyönyörködhettünk. Majd megtekinthettük a
Parlamentet és a Big Ben épületét, megnéztük a miniszterelnök lakhelyét, a királynő rezidenciáját, a
Buckingham Palotát és az épületet körülölelő St. James Parkban is tettünk egy sétát. Innen a gyermekek számára
varázslatnak tűnő M&M-s Worldbe kirándultunk, ahol még a falban is cukorka volt. Meglátogattuk a Natural
History Museumot, ahol kipróbáltuk a földrengés-szimulátort, majd a British Museumba mentünk. Személyes
kedvenc programom, a Madame Tussauds panoptikum volt, ahol mindenki fényképezkedhetett a királyi családdal, kedvenc énekesével, színészével, sportolójával. Felültünk a panoptikumban megépített kisvasútra, ami
bemutatta London történelmét. A következő napon megtekintettük a Tower of Londont. És megkóstoltuk az
angol ételspecialitást – a fish and chips-et: még jó, hogy nincs ilyen étel hazánkban, mert akkor szüleink folyamatosan ezt süthetnék nekünk. Ezen a napon elsétáltunk a Szent Pál Székesegyházhoz, a híres Globe színházhoz, és láttuk a Tower Bridge felnyitását is. Ráálltunk a Földünket két részre választó Meridiánra Greenwich
városában. Megcsodáltuk a teaszállító hajót a Temze-parton és Nelson admirális eredeti ruháját a Tengerészeti
Múzeumban.
A hatodik napon hazafelé vettük az irányt, de még megálltunk Canterbury városában, ahol szabadprogram
során mindenki vásárolhatott ajándékot.
Az utolsó éjszakát a metzi szálláson töltöttük. Minden diák nevében mondhatom, hogy csodálatos emlékként
marad meg ez a kirándulás. Óriási köszönettel tartozunk Bea néninek, Edit néninek és a velünk tartó szülőknek:
Fekete Annamáriának, Fazekasné Móninak és Bonczné Valinak, akik Londonban is segítettek minket.
Nagy Zsófia 8.o - Diákönkormányzat elnöke
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Egyházközségünk programjai
Október 28-án, vasárnap hajnalban igazítják vissza az órákat.
Az esti szentmisék e naptól kezdve este 1/2 6 órakor kezdődnek.
November 1-én, csütörtökön Mindenszentek ünnepe lesz.
Reggel 8 órakor kezdődik templomunkban az ünnepi szentmise. Délután 3 órakor a temetőben megemlékező
ájtatosságot tartunk a megholtakról. A szertartás után megáldom az új síremlékeket.
November 2-án, hétfőn Halottak Napja lesz. Ezen a napon este 1/2 6 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 4-én, vasárnap az este 1/2 6 órakor kezdődő szentmise után imádságos 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, kedden 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 hozzunk magunkkal!
Minél többen halljuk meg Mária kérését és vegyünk részt ezeken az engesztelő ájtatosságokon!
Németh Tamás plébános

Búcsú az óvodától
Szép ünnepre gyűltünk össze szeptember 21-én
óvodánkban. Kedves kolléganőinktől búcsúztunk
el: Jutka néni, Erzsi néni 40 év odaadó, gyermekek
körében végzett szolgálat után nyugdíjba vonult.
Több évtizedes, tartalmas tevékenységük soksok élménnyel, a gyermekek szeretetével átitatva
telt el. Szép emlékekkel a szívükben kezdhetik
meg jól megérdemelt pihenésüket!
Munkájukat elismerő szavakkal méltatta Kovács
Péter polgármester úr és az óvoda vezetése.
Családias hangulatban telt a délután, közösen
felidéztük a szép emlékeket!
Sümeginé Gerencsér Judit néni és Versegi
Imréné Erzsi néni! Egészségben gazdag, tartalmas
nyugdíjas éveket kívánunk családjaitok körében!
TJ-né.

Álláshirdetés
Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda egy fő óvodapedagógust vesz fel határozott idejű munkavégzésre azonnali kezdéssel. Érdeklődni az
óvodában személyesen (Vép, Szent Imre u.1.)
vagy a 94/353-822 telefonszámon lehet.
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Reneszánsz forgatag a megújult főtéren
Reneszánsz forgataggal idézték fel a település középkori múltját az éppen elkészült új vépi főtéren október 14én. A korhű hangulatot Sárvárról és a szombathelyi Savaria Karnevál ruhatárából kölcsönzött öltözékkel, zenével és táncokkal teremtették meg a helyi értéktár és a művelődési ház vezetői azzal, hogy forrást nyertek a
Nemzeti értékek gyűjtésének, megismerésének és megőrzésének támogatására kiírt Hungaricum pályázaton.
Egyúttal igazi vásári hangulat is lett a nívóssá vált találkozóhelyen, mely megtelt érdeklődőkkel.

Ezen a délutánon tehát a reneszánsz táncok és a zene városa is lett a település. A fellépők sorát a kőszegi BEJÓ Táncegyüttes nyitotta meg korabeli dallamokra lejtve. Angol körtáncot tanítva még órát is adtak a korabeli
ruhákba öltözött helyieknek. Majd az európai hírű Brass Dance Együttes koncertjét élvezhette hallgatóság.
Felléptek a világhírű szombathelyi
kötélugrók, a Hatos iskola néptáncosai, Paprika Jancsi Bábszínháza, a
Jáde Hastánc Egyesület, valamint a
WEEB-színpad is bemutatta a
Helén, a tehén című komédiáját.
Ezt a komplex rendezvényt amolyan
főpróbának szánták a szervezők az
úgynevezett Vépi Vénusz, vagyis
gróf Csáky Krisztina, valamint
leányai, Erdődy Julianna és Margit
1695-ben, a vépi Erdődy-kastélyban
tartott hármas esküvő jövőbeni
felidézéséhez, mondta Dömötör
Gábor a helyi értéktár vezetője.
Hozzátette, hogy az Erdődy-család
szellemi és kulturális hagyatéka a
helyi értéktár része. Az sem mellékes, hogy ez a főtér ismét vásártérré válhat, miként 1462-ben amikor
Mátyás király adott vásártartási, vám-és harmincad mentességet a településnek. Ezt később, 1591-ben I. Rudolf
király is engedélyezte. E rendeletek nyomán évente hat alkalommal rendeztek országos vásárt Vépen!
Ezúttal a helyi kézművesek közül Kiricsi Józsefné, Dancs Lászlóné, Tancsics Ernőné, Tali Julianna és Kajtár
Ferenc mutatkoztak be.
A dicső múlt ma is kötelez.
-gyz
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Új bérlője van a lovardának
Új bérlője van a szakképző iskola lovardájának, Farkas Gábor (kép) személyében. A korábban más szakmában
vállalkozóként dolgozó férfi gyermekkori álmát szeretné megvalósítani úgy, hogy a lovak mellett bárányokat,
kecskéket, házi szárnyasokat is tart a mezőgazdasági szakgimnázium és
szakközépiskola kezelésében lévő területen. A „farm” létrehozásával, többféle
háziállat gondozásával, új gyakorlati képzés valósulhat meg az iskola oktatási
tervére építkezve, erősítette meg Hollósi Éva, a középiskola igazgatója.
Farkas Gábor elmondta: elképzelésének megvalósítását azzal kezdte, hogy
felújította a korábban csak lovak bértartásával foglalkozó területet. Négy-öt
munkatársával máris rendbetették, kitakarították a pályákat, utakat.
Kifestették és fertőtlenítették az istállót, modernizálták az épület infrastruktúráját, szépítették a lovaspályát, és megteremtették a feltételeket az említett
háziállatok befogadására. Ezek az alapfeltételei annak, hogy a DASzK diákjai

a tanterv szerint tanulni, dolgozni
is tudjanak a lovakkal, a bárányokkal, kecskékkel, tyúkokkal.
(képeinken a kezdő állomány)
Arra is van lehetőség, hogy a
mezőgazdasági gépszerelést tanuló diákok helyben próbáljanak
megjavítani egy-egy gépet,
berendezést oktatójuk felügyelete
mellett. Mindezt szerződésben
rögzítették a középiskola vezetőivel.
Az elképzelés magvalósítását
az is segítheti, hogy Farkas Gábor
helyben kíván lakni, vagyis vépi
lesz. Mint mondja: részt kíván
venni a város életében úgy is, hogy
például lovaival – melyek közül
három úgynevezett iskola-ló lesz –
lovas programokat szervez.
Az iskolások tanulhatnak lovagolni
oktató segítségével. Meghívás
esetén szívesen részt vesznek a
városi rendezvényeken is: már
októberben ingyenes nyílt lovasnapot rendeznek.
Aztán jöhet majd a többi épület
felújítása, az ügető és fogathajtás
alapjainak megteremtése.
Úgy legyen!
-gyz
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A PAPÍRGYŰJTÉS EREDMÉNYE
Osztályok:

I. helyezett: alsó tagozat: 3/b
II. helyezett: alsó tagozat 2/e
III. helyezett: alsó tagozat 4/a

Egyéni eredmények:
I. helyezettek
Takács Ramóna Zoé 1/e 190 kg
Pócza Milán 1/b 150 kg
Nagy Regina Anna 2/e 225 kg
Antal Ferenc 3/a 235 kg
Cser Zénó 3/b 495 kg
Pados Gergő 4/a 360 kg
Varga Liliána 4/b 90 kg
Vörös Gréta 5/a 530 kg
Prisznyák Emese 5/b 205 kg
Kiss Levente 6/a 1240 kg
Habda Patrik 6/b 330 kg
Antal Emese 7/a 235 kg
Borovics Kornél 7/b 190 kg
Kiss Rebeka 8/a 1240 kg

felső tagozat 6/a
felső tagozat 8/a
felső tagozat 6/b

II. helyezettek
Matolcsi Nándor 1/e 100 kg
Szalay-Gyetkó Zoltán 1/b 125 kg
Harami Felicia 2/e 220 kg
Németh Péter 3/a 200 kg
Szabó Jácint 3/b 260 kg
Gábriel Panna 4/a 280 kg
Balogh Dávid 4/b 30 kg
Varga Vivien 5/a 200 kg
Süle András 5/b 120 kg
Böröndi Anasztázia 6/a 960 kg
Németh Boglárka 6/b 200 kg
Nagy Balázs 6/b 200 kg
Dömötör Hanna 7/a 215 kg
Németh Levente 7/b 170 kg
Takács Eszter 8/a 350 kg

III. helyezettek
Kolcsár Anna 1/e 40 kg
Kovács-Bötsch Barnabás 1/e 40 kg
Páli Mátyás 1/e 40 kg
Szalai Ivett 1/b 100 kg
Vigh Bora 1/b 100 kg
Berta Kristóf 2/e 180 kg
Velladics Alíz 2/e 180 kg
Németh Ramóna 3/a 170 kg
Szij Ferenc 3/b 220 kg
Vigh Misa 4/a 100 kg
Márkus Enikő 4/b 12,5 kg
Smuk Sára 5/a 105 kg
Szabó Réka 5/b 75 kg
Pados Dominik 6/a 660 kg
Szijártó Jázmin 6/b 180 kg
Deres Máté 7/a 200 kg
Sinkó Rebeka 7/b 100 kg
Németh Liza 8/a 200 kg
Varga Marcell 8/a 200 kg

KÖSZÖNJÜK, ÉS GRATULÁLUNK A TANULÓKNAK!
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Október 27-én avatják fel az új főteret
A Zöld Város programban elkészült, és igazán szép és praktikus lett az új városközpont.
Az avatási ünnepség október 27-én szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik
Szombathely Város Koncert-fúvószenekarának műsorával.
Ezt követően a Himnusz, illetve a Vépi Himnusz hangzik el Pogácsás Zsuzsanna előadásában.

Ünnepi beszédet Ágh Péter országgyűlési képviselő
és Kovács Péter polgármester mond,
majd a nemzetiszínű szalag átvágásával átadják az új városközpontot,
melyet Németh Tamás plébános felszentel.
A kulturális program zárásaként fellép az Ungaresca Senior táncegyüttese.
Ezt követően jutalmazásokra kerül sor. Az ünnepi műsort a szombathelyi fúvósok műsora zárja.
A nagy eseményre az önkormányzat tisztelettel meghívja a város lakosságát.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot és a további Partnereket, hogy
VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2018. NOVEMBER 8-ÁN (CSÜTÖRTÖKÖN)
VÁROSPOLITIKAI FÓRUMOT TART
14 ÓRÁTÓL
a TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
tárgyában,
a VÉPI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁRBAN.
Vépi Közös Önkormányzati Hivatal

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

Felelős szerkesztő: Györe Zoltán (gyorez@gmail.com)

• ISBN 2060-1832

