
Felavatták az új
városközpontot

– „Miénk itt a tér, mert mi nőttünk itt fel”, mondta
ünnepi beszédében Kovács Péter polgármester
október 24-én, amikor Ágh Péter országgyűlési
képviselővel és az önkormányzat tagjaival közösen
felavatták a város új, impozáns főterét, melynek elké-
szítéséhez 150 millió forint európai uniós támogatást
nyert az önkormányzat a Széchenyi Program kereté-
ben. Most szépült meg, és igazán praktikussá vált a
városközpont.

Az ünnepség Szombathely Város Koncert Fúvós-
zenekarának műsorával kezdődött, majd a nemzeti
Himnusz után Pogácsás Zsuzsanna énekelte el a Vépi
Himnuszt. Ezt követően történt meg a nemzetiszínű
szalag átvágása (kép). A főteret felszentelte Németh
Tamás plébános, aki Isten áldását és jó erőt, egészséget

kért a város lakosaira (kép).
Kovács Péter (2. oldal képe) városvezető beszédé-

ben emlékezett a régi, mára eltűnt főtérre, az egykori –
Mária térre – melyhez megannyi emlékkép kötötte őt
és a város lakosságát. Név szerint említette a faluköz-
pont boltjait, annak vezetőit, Tancsics Dezsőt, Kiss
Károlyt és a vépi búcsúk állandó körhintását, Vili bá-
csit, a vépi búcsút, a neves Fészek vendéglőt, mely
hosszú álom után talán ismét felvirágzik.  
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VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA

4.  1956-ról     •    5.  te lepüléskép •    8 .  Egyház    •    11.  Motorok   •    13.  Sajtóközlemény

Erdődyek emlékezete 
Az Erdődy családról és kulturális örökségéről tartottak
tudományos konferenciát Vépen, a művelődési házban,
november 10-én. Az eseményen jelen volt a történelmi
család leszármazottja, gróf Erdődy László, aki egyúttal
megnyitotta a városi kiállítótérben berendezett Erdődy-
kiállítást. A műsorban fellépett Buti Zsanett
zongoraművész és Mérei Tamás csellóművész. Jelen
volt Marton Ferenc, a megyei közgyűlés alelnöke és
Mándli János pecöli polgármester. 

Iszakné Koszorús Judit művelődésiház-vezető
bevezetőjében hangsúlyozta: 2013 óta helyi értéktár-
bizottság működik a városban. Az értékek száma évről
évre növekszik. Az Erdődy kastély és parkja, valamint a
Vépi Kántorkönyv a Vas megyei Értéktárba is bekerült.
A főnemesi család kulturális öröksége meghatározója a
település fejlődésének.

Dömötör Gábor, az értéktárbizottság vezetője,
beszédében kitért rá: László gróf nem ismeretlen a
helyieknek, ugyan nem itt él, de gyermekkori emlékei
idekötik. 

KRÓNIKA

folytatás a  3. oldalon
folytatás a  2. oldalon
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Felavatták az új városközpontot
Mint mondta: az önkormányzatban sokszor felmerült a gondolat, hogy valamit

tenni kellene ezzel a térrel. Varga Gyula pol-
gármestersége idején elkészült a hivatal előtti kis
tér felújítása, de a folytatásra nem volt elég tőke,
mígnem a megyei önkormányzat 2016-ban
meghirdette a
TOP pályáza-
tokat, mely-
nek Zöld Vá-
ros alprog-
ramja szinte
ránk íródott,
tette hozzá.
És itt köszön-

te meg Ágh Péter lobbitevékenységét, és a
tervezők –  a Borostyánkő Út Kft., a
Szalai Építész Iroda Kft. és Pintér Gábor
munkásságát. – Olyan környezet valósult
meg, mely teljesen átformálta, korszerűsítette a város központját, ahova 75 fát
is elültettek. Az egész terület akadálymentes lett, 60 parkolóhely, minőségi
térvilágítás, modern utca-bútorok, szemétgyűjtők és még egy csobogó is
készült a GEOMÉ lelkiismeretes munkájával. Egyúttal köszönte a város
lakosságának türelmét. A szónok azt kérte a helyiektől, civil szervezetektől,
hogy használják és vigyázzanak is rá. De megemlítette a közben felújított óvo-
dai vizesblokkokat, és kész van a kultúrház melletti sportpark is. 

Ágh Péter (kép) történelmi példákra hivatkozva megemlítette: 230 eszten-
deje Szily János, az egyházmegye első püspöke szentelte fel a helyi templo-
mot, melyhez 170 éve építettek két oldalhajót,
majd az első világégést követőn Vépen készült
el a megye egyik legszebb emlékműve. – Most
pedig mi, XXI. századi magyarok az elmúlt
hónapok munkája után azt láthatjuk, hogy
elődeinket követően, ismét maradandót alkot-
tunk. Hozzájárultunk a város karakterének
meghatározásához oly módon, melyet sokáig
megőriz a jövő. Tehát a helyiek a várossá avatás
utáni években nemcsak megálmodták a modern
Vépet, hanem meg is alkották annak fórumát.
Az ókor óta ez az egyik fő ismer-tetőjegye a
városoknak. 
Hozzáfűzte: az elmúlt években az ország kormányával együtt számos ered-
ményt értek el, s azon kell lenni, hogy a lehetőségek szerint a városlakók újabb
igényeit is kielégítsék.

Ezt követően Kovács Péter polgármester oklevéllel és ajándékkal köszönte
meg a kivitelező GEOMÉ Kft. négy dolgozójának – Sándor Józsefnek, Sándor
Norbertnek, ifj. Varga Eleknek és Tóth Józsefnek – kiemelkedő építési
tevékenységét. 

A műsorban fellépett az Ungaresca Senior Táncegyüttese. Az ünnepséget a
már említett szombathelyi koncert-fúvószenekar zárta.

-gyz

folytatás az 1. oldalról

Csider Sándor:                                                                          
Ünnep a konyhában 

Kockás füzet a szakácskönyv
mellett, 
forgatják sárgult lapjait, 
úgy készül minden, mint haj-
danán: 
nagymama receptje szerint. 

Fahéjas sütemény, mákos
kalács 
idéz fel régvolt ünnepet,
ma este újra velük él,        
aki valaha messze ment. 

Kisgyerek tésztát nyújt lisztes
deszkán, 
anyja segíti ujjait, 
apja kezében habverő forog, 
a krémből elcsen egy kicsit. 

Reszelő szikráz gömbös
narancsról 
ezer illatos csillagot, 
pucolt dió vár porcelán tálban, 
vidám daráló zuzorog. 

Meleg konyhába megjött az
ünnep, 
kezek éltetik perceit, 
torta költözik tepsiből tálra, 
ablakuk előtt angyal int.

Hastáncinvitáló
Kedves Lányok, Asszonyok,
Tisztelt Hölgyeim!
Felhőtlen, kellemes időtöltést

ígér a csütörtökönként 18.00
és 19.00 óra közötti órácska a
Művelődési Házban, fülbe-
mászó zenével és kellemes
tánccal egy vidám társaság-
ban! Szeretettel invitálunk
kezdő-amatőr, de lelkes csa-
patunkba minden Hölgyet, aki
pusztán a hastánc varázsa
miatt csatlakozna hozzánk!  

-   kj
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Erdődyek emlékezete
A város rendezvényein részt vesz és támogatja azokat.  Szívesen osztja meg személyes emlékeit, régi történeteit
velünk, amit köszönünk. – De egyik szemünk sír, a másik meg nevet, mert a magyar történetírás méltatlanul
keveset foglalkozik az Erdődyekkel,  főleg a család vépi ágával. Ezért is felemelő számunkra, hogy most két
kutatótól – dr. Bubyrák Orsolya, az MTA Művészettudományi Intézet tudományos főmunkatársa és dr. Benda
Borbála művészettörténésztől – hallhatunk előadást a családról, a középkori étkezési szokásokról. A bizottsági
elnök ismertette a főúri család évszázados történetét. A grófi méltóságot 1511-ben II. Ulászlótól kapták. 
A zászlósurak közül ketten részt vettek a mohácsi csatában, többen viselték a horvát báni, és országbírói rangot,
voltak tárnokmesterek, kamarai elnökök, főispánok, főlovászmesterek. Bakócz Tamás esztergomi érsek, mások
püspökök. Az 1600-as évek közepétől Erdődy György Vépen alakította ki állandó lakhelyét, melyet 1945-ig
folyamatosan lakott a család. Az uradalomban biztonságot, munkát és megbecsülést kaptak a helyiek. 1848 előtt
felszabadították a jobbágyokat, gyermekeik ingyen tanulhattak a cselédiskolában, sőt évente vendégül is látták
őket.  A helyiek szerették földesurukat, tette hozzá. A kiállításon relikviáikat, tárgyi és írott emlékeiket mutatjuk
be, tette hozzá.

Dr. Bubryák Orsolya (kép): Ősök az ebédlőben Vépen, vagyis Fejezetek az Erdődy család történetéből
címmel tartott vetített képes előadást. Egy korabeli, a kastély ebédlőjében készült fotó
kapcsán a családi ősgalériák kialakulását elevenítette fel. Kiderült: évezredes módszerről van
szó egyes személyek és családok bemutatását illetően. Ezek a reprezentatív megjelenítések –
sokszor például Tiziano képeinek lemásolásával jelképezték a nevezettek nagyságát,
befolyását, hatalmát. A lényeg: ősökkel rendelkezünk és bemutatásuk régi nemesi kiváltság.
Az Erdődyek hatalmát Bakócz Tamás alapozta meg vagyonával, befolyásával, akinek
portréja a vépi ősgaléria közepén látható. Ez a család viszonylag későn kezdett érdeklődni a
családi portrék iránt. Az elsőt Erdődy György állította össze 1737-ben.

Dr. Benda Borbála (kép) a kora újkori étkezésről, szokásokról szólt
Bercsényi Miklós és Csáky Krisztina 1695-ös vépi házasságának kapcsán. Ekkor jelenik
meg Magyarországon a leves mint főétel. Korábban az ételeket német mintára csak valami-
lyen szószban készítették. Például puha tehénhúst készítettek petrezselymes, borsos, gyöm-
béres mártással. De került az asztalra szarvas megnyúzatva is, pácban. Az étekhordozók
egyszerre tettek az asztalra mindent. Tyúkot sáfránnyal, tárkonyos malachúst, kappant tor-
mával, fokhagymásan. Nagyon sok és sokféle húst fogyasztottak.  Nem ismerték a köreteket,
ugyanis nem volt krumpli vagy rizs. Majd 1655-től, a Nádasdyak udvarában jelent meg
először a káposzta tehénhússal, karfiolos tyúk, tehénmáj, velős konc, szalanna, kappan,
bárány. Vacsorára pedig a lágypecsenye répával, túzok pástétommal, a madárfélék és
főételként a vadkanfej. Aztán a halak, csigák és rákok garmadája. Később a zöldségek: karalábé, karfiol, majd
a gyümölcsök, édességek, fánkok torták. Az eredeti szöveg elérhető a http://vep.hu/latnivalok/a-vepi-erdody-
kastely oldalon.

A kiállítást gróf Erdődy László nyitotta meg, aki örömét fejezte ki azért, hogy sokan voltak kíváncsiak a
relikviákra. Köszönetet mondott Dömötör Gábornak az összeállításért, valamint Iszakné Koszorús Juditnak és

munkatársainak a rendezésért. Reményét fejezte ki, hogy
tetszeni fog a tárlat, melyet az év végéig lehet látogatni. Itt
említjük meg, hogy a szervezők nagy köszönettel tartoznak
Bors Géza jánosházi helytörténeti gyűjtőnek, a pecöli
Czibók Attiláné tanítónak és a vépi Kovács Eszternek, aki
sokat segített a levéltári anyagok kutatásában.

Az alkalomból meglepetéssel szolgált Kovács Péter pol-
gármester, aki egy angol nyelven  1869-ben kiadott, gróf
Erdődy Sándor exlibrisével ellátott könyvvel ajándékozta
meg László grófot (kép). Mint mondta, a nevezett örökös
főispánja volt Vas megyének, sőt, az Angol Földrajzi
Társaság tagjának is beválasztották. Az ajándékot megha-
tottan vette át a történelmi család jelenlegi feje.

Györe Zoltán
3

folytatás az 1. oldalról
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1956-RÓL

Október 23.: hideg őszi szél fújt
Kegyeletes ünnepségen emlékeztek meg  Vépen az 1956-os forradalom és
szabadságharc 62. évfordulójáról az AM Dunántúli Agrár Szakképző
Középiskolában (kép).

Az ünnepség műsorát a 10/C osztály egésze, valamint a 10/B és 10/D osz-
tály néhány tanulója prezentálta az október 19-i városi ünnepségen.
Felkészítő tanáruk Kovácsné Végh Judit volt.

Az újszerű műsor – piros, fehér és zöld, illetve fehér és fekete pólóban
lévő diákok – Nagy Imre mártír miniszterelnök beszédével kezdődött, majd
a narrátorok és szereplők korabeli zenei aláfestéssel és irodalmi művekkel
idézték fel a történelmi korszakot, illetve a forradalmárok tetteit.

„ A kezdetet nem tudja senki/ mindig jöhet egy pillanat/ mikor a mélyből
felszakad/ egy hang és nincs út visszamenni… / idézték Kannás Alajos:
Kormos kövek című versrészletét. .. Aztán Pintér Béla: ’56 él című zenéje
alatt kiderült az is, hogy miért lesz valakiből hős. Meg, hogy aki látta a
Szabadság szerelem című filmet, az tudja: bűnösnek kiáltották ki a
világégésből hazatért hadifoglyokat, majd elvették szüleid földjét, származá-
sod miatt nem tanulhattál, s mert mást gondoltál a világról, börtönbe csuk-
tak. – Miért volt muszáj visszaütni? – Mert akkor is te lettél hibás, ha semmi
rosszat nem tettél. 1956. október 20-án Szegeden, majd 22-én Budapesten az
egyetemisták 16 pontba szedték fő követeléseiket. Ezek közt számos olyan
volt, mint az 1848-as márciusi ifjak követelései. Az általános, titkos és
egyenlő választások és a szólásszabadság követelésétől az orosz csapatok
kivonásáig.

Aztán megkezdődtek a fegyveres harcok. A diákok elmondták azt is,
hogy a külföldi segítség elmaradt, a fegyveres ellenállást a visszatért orosz
csapatok segítségével felszámolták. A szerencsésebbek nyugat felé szöktek,
a maradókra pedig kivégzés, börtön, megfélemlítés várt.

A műsort követően a résztvevők Kovács Péter polgármester vezetésével
megkoszorúzták a forradalmárok emlékművét.                                                     

– VK

Kék hírek
Októberben a vépi körzeti
megbízottak működési területén
egy személyt ittas járművezetés
miatt elfogtak, ellene büntető fel-
jelentés készült. Egy másik
személy pedig 10.000 forint
helyszíni bírságot kapott, mivel
figyelmen kívül hagyta a 12T.
súlykorlátozó táblát.     Vép.kmb

Figyelem! 
Új KRESZ-táblák
A vépi körzeti megbízottak arra
hívják fel a gépjárművezetők
figyelmét, hogy ne megszokás-
ból vagy figyelmetlenül közle-
kedjenek a városban. A régebben
kihelyezett behajtani tilos (csak
célfuvarral) tábla mellé 30 kilo-
méteres sebességkorlátozó táblát
helyeztek ki a Berzsenyi utca ele-
jére. Hasonló forgalomkorlátozó
táblák felszerelésére lehet számí-
tani a Batthyány, az Arany János
utcákban és az új lakóparkban is.
A célbalesetek megelőzése. 
A szakemberek szerint a jármű-
vezetők számára csábító lehető-
ség a felújított aszfaltburkola-
tokon a relatív gyorshajtás, mely
nagymértékben veszélyezteti az
esetenként az úttesten játszó
gyerekek vagy sétálók testi
épségét.                                

Tisztelt gépkocsivezetők! A helyi
rendőrök fokozottan ellenőrzik a
közlekedési szabályok betartását.

-VK
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Fontos a településkép védelme
Vépen többször is tartottak fórumot a településképi helyi
rendelet megalkotása előtt. Legutóbb november 8-án Rápli
Pál (kép) építészmérnök, a Rápli Építésziroda 1996 Kft.

vezetője szólt arról, hogy
mindig is szabályozták az
építési lehetőségeket.
2016-ban azonban új
településképi törvényt hoz-
tak létre, ezért, bár Vépnek
ugyan korábban is volt
településrendezési terve,
most mégis önálló helyi
rendeletet kell alkotni a
településképbe illeszkedés
szabályairól. A lényeg: az
építtető saját elképzelései
szerint valósíthatja meg az
elképzelt építményt. Még

az is valószínű, hogy építési ellenőrzést sem kap. Vagyis a
rendeletalkotó szerint kellően felnőtt már a lakosság, mely
önként be tudja tartani a szabályokat. Azonban mindenkinek
meg kell ismerni a különböző városi övezetekhez tartozó
előírásokat. A legszigorúbb előírások a belvárosra vonatkoz-
nak, mert ott a legtöbb helyi védettérték. Ahogy kifele
megyünk, egyre kevesebb korlátozás van, mondta. 

Cél, hogy a város vezetése és lakossága megfontolt
tervezéssel a kort megjelenítő értékeket akar hagyni az
unokákra. A helyi védettség egy több szempontból is meg-
fontolandó döntés, ami kötelezettségekkel is jár, egyben a
tulajdonosnak büszkeségre is okot adhat, hogy az általa
használt ingatlant különleges értéknek nyilvánította a
közösség. Ez nem jelenti azt, hogy az épületet nem lehet
modernizálni, csak be kell tartani az épület megjelenésére
vonatkozó feltételeket. Vépről kifejtette: sok helyi védett
érték van, fontos azokat bemutatni, ismertté tenni.
Szerencsére tapasztalat, hogy a lakosság egyre inkább tudja,
milyen értékű ingatlanban él, és mik a város értékei,
melyeket célszerű megjelölni. Az önkormányzatnak
kötelezően tájékoztatni kell a lakosságot a településképi
rendeletről, benne a véleményezési eljárásról. Így kaphatnak
konkrét segítséget a polgárok.

Kovács Péter polgármester elmondta: a leendő
településképi rendelet szabályozni fogja a település arculatát,
meghatározza a város jövőjét, vagyis azt, hogy miként
nézzen ki a város. – Szeretnénk, ha meg tudnánk őrizni
értékeinket, mert elég sok épület eltűnt a II. világháború után,
és sokat lebontottak. Vannak szerencsére olyan példaként
szolgáló épületek, melyek mintát adhatnak a jövő generá-
ciójának, vagy olyan kialakításúak, melyek meghatározzák a
város képét – mondta zárásként.                                -gyz
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Polgárok vagyonvédelmét
elősegítő bűnmegelőzési

program

A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Bűn-
megelőzési Alosztályának munkatársai 2018.
október 24-én a Vépi Művelődési Ház és
Könyvtár épületébe települtek ki a polgárok
vagyonvédelmét elősegítő bűnmegelőzési
program keretein belül.  

Az információs ponton szakemberek adtak
személyre szabott tanácsokat és ajánlásokat az
állampolgárok vagyonbiztonságának növelése
érdekében. Az országos kezdeményezésű kam-
pánysorozat célja, hogy a szakemberektől szár-
mazó információk közreadásával a rendőrség
segítse a közbiztonság növelését és javítsa az
állampolgárok önvédelmi képességét. Az
érdeklődőknek a helyszínen lehetőségük nyílt a
„Bike Safe” programban kerékpárjaik ingyenes
regisztrációjára is.

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által életre
hívott program lehetőséget biztosít egy
úgynevezett Mobil Bűnmegelőzési Centrum
használatára, ami nem más, mint egy speciá-
lisan átalakított jármű, amelyben prevenciós és
prezentációs eszközök találhatók. Így ismer-
kedhettek meg a vépiek például a kerékpár- és
ajtózárakkal, lakatokkal, de láthattak ajtókba és
ablakokba szerelhető törésmentes üvegeket is.
Újdonság volt a lépés- és mozgásérzékelő rend-
szer, vagy az úgynevezett „kukucska”, mely
rögzíti, hogy ki áll a kapu előtt, ki jött be a
házba. Van már olyan digitális műszer is, amely
– ha az idős ember magánál tartja –
meghatározza és közvetíti a helyzetét.
Hozzátartozói így biztosan tudni fogják, hol
kell keresni az illetőt.

Ezek az információk azért is fontosak, mert
az idősebb generáció tagjai a legvédtelenebbek
a rossz szándékú emberekkel szemben, akik
különböző trükkökkel akarják megtéveszteni
őket.  A házalók gyakran zaklatják őket külön-
böző kitalált indokokkal: ajándék-vásárlási
szándékkal vagy tűzifa vásárlásának ürügyén.
Csak később derül ki, hogy a drágán vett holmi
nem volt megfelelő mennyiségű és minőségű.
Arról nem is beszélve, ha beengedték a házalót
a lakásba, akkor bűncselekmény is történhet a
jóhiszemű ember kárára.  
Nem vitatható, hogy nagyon hasznosak ezek a
tájékoztatók.                                        – vk
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Tájékoztató a
házi segítség-

nyújtásról
Házi segítségnyújtás keretében a
szolgáltatást igénybe vevő sze-
mély részére saját lakókörnye-
zetében biztosítjuk az önálló
életvitel fenntartása érdekében
szükséges ellátást.

A házi segítségnyújtás olyan
szolgáltatás, amely az igénybe
vevő önálló életvitelének fenn-
tartását – szükségleteinek megfe-
lelően – lakásán, lakókörnye-
zetében biztosítja.
Az ellátás hozzájárul ahhoz, hogy
az igénybe vevő fizikai, mentális,
szociális szükséglete:
• saját környezetében,
• életkorának, élethelyze-
tének és egészségi állapotának
megfelelően,
• meglévő képességeinek
fenntartásával, felhasználásával,
fejlesztésével biztosított legyen.
Feladataink közétartozik:
A lakókörnyezeti higiénia meg-
tartásában, a háztartási tevékeny-
ségben való közreműködés: pél-
dául bevásárlás, közvetlen kör-
nyezet rendben tartásában se-
gítés.
Gondozási és ápolási feladatok:
mosdatás, fürdetés, vérnyomás és
vércukormérés, gyógyszer íratá-
sa, kiváltása, kényelmi és gyó-
gyászati segédeszközök beszer-
zésében való közreműködés.

A házi segítségnyújtást két
gondozónő végzi.

Vépen és Bozzaiban a Dr.
Zmertych Aurél Gondozási
Központ látja el a gondozási
feladatokat.
Vép, Kolozsvári u. 3.
T.: 06-94/354-345

Kovács Viola intézményvezető 

Ötvenéves osztálytalálkozó

Ötven éve már, hogy ballagott az osztály, kezdte pohárköszöntőjét Szijj
Vilmos a találkozó szervezője. 1968. júniust mutatott a naptár, amikor
lezárult mögöttünk az alma máter. Nem tudtuk még akkor, hogy mi vár
ránk, jó, vagy rossz, bánat vagy öröm. Mentek az évek, sorra szálltak az
évszakok, közben osztálytársaink közül többen itt hagytak bennünket.
Szemükre örök álom szállt, és lelkük szárnyra kapott. Mi még maradtunk
itt a földön, mert feladatot kaptunk: tedd a jót !

S most egybegyűlve mi, vén diákok az 50 évért hálát adhattunk. A
középiskola tanári ebédlőjében elfogyasztottuk a finom és bőséges ebédet.
Osztálytársunk, Szuák Judit egy tortával, Rózsa Sándor, Tancsics Gábor,
Török Sándor pedig finom italokkal járultak hozzá a jó hangulathoz.
Eszünkbe jutott sok érdekes iskolai történet, jó is, rossz is, amelyek az idő
távlatában megszépültek. Főként a megyéből érkeztek osztálytársaink, de
Vörös Ferenc és felesége 1100km-ről, Brémából tisztelte meg a találkozót.
Osztályfőnökünk, Barabás Károly az emberi értékeket emelte ki gondo-
latai közt. Búcsúzóul emeltük poharainkat arra, hogy öt év múlva innen ne
hiányozzon senki !!!!!!!                                  -szv

A Vadvirág óvoda programjai
December 1-én a Csillagvirág csoport a Karitászos Erzsébet napi tea-
délutánon szerepel
December 6-án érkezik a Mikulás az óvodába
December 1-től Adventi ablaknyitás az önkormányzat szervezésében a
város Fő terén
December 19-én délután az óvoda karácsonyi ünnepsége a Művelődési
házban 

A Bóbita Óvodai Egyesület köszöni az 1%-os felajánlásokat, a kapott
összeget, 186.000Ft-ot ! 
Köszönjük támogatásukat!             - Szalai Katalin az egyesület elnöke
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Polgármesteri napló 
2018.10.12. 19:00 Megbeszélés a 

tűzoltóinkkal
2018.10.14. Reneszánsz forgatag
2018.10.16. TÖOSZ regionális értekezlet

Balatongyörök
2018.10.18. Helyi Védelmi Bizottság 

gyűlése
2018.10.19. Okt. 23-i ünnepély a 

gépészben
Sportpark műszaki átadás

2018.10.27. Zöld Város avató
2018.11.06. Munkavédelmi oktatás
2018.11.08. 9:00 Megyei jegyzői érte-

kezlet
14:00 Arculati kézikönyv fórum
Márton nap a Nefelejcs nyugdíjas 
klubban

2018.11.09. Polgárőr polgármesterek 
fóruma Abasár

Óvodásaink Márton napja
2018.11.10. Erdődyek emlékezete
2018.11.13. Megbeszélés a megyei 

katasztrófavédelem igazgatójával
Tűzvédelmi oktatás

2018.11.14. 16:00 Rendőrségi fórum
2018.11.17. Tűzoltó bál

Tűzoltósági hírek
Októberben két tűzesetről és egy tűzjelző készülék bejelzéséről
kaptunk értesítést.
Először a Deák Ferenc utcában volt egy kéménytűz, később egy
szabálytalan égetésről kaptunk bejelentést a Petőfi utcában. A
Rákóczi utcában egy másik épületben jelzett tévesen a tűzjelző.

2018. október 20-án, szombaton a AM DASZK vépi
középiskolájában láttuk vendégül az osztrák aschaui társ-
tűzoltóinkat. Délután egy 2x30 perces labdarúgó-mérkőzés
során döntöttük el a Varga Gábor és az elhunyt bajtársak em-
lékére készült vándorserleg sorsát, melyet a tavalyi győzelem

után ismét sikerült megnyernünk. Így még egy évig biztosan a
szertárunkban kap helyet. A labdarúgás után elfoglaltuk a vépi
tekézőt, ahol jó hangulatban telt a nap hátralévő része, le-
vezetésként, akinek volt még kedve és ereje, egy jót guríthatott
a tekepályán.

–Kóbor Attila

7

A Hatos Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola 
DECEMBERI programjai

• December 1. – Tanítás nélküli munkanap /Pedagógus 
kirándulás/

• December 3.,10.,17.,21. – Gyertyagyújtás az aulában
• December 3. 11:00 – A BÁBSZÍNHÁZ 1. előadása 

/Alsó tagozat/
• December 6. – Érkezik a Télapó
• December 10. 17:00 – Zeneiskolások karácsonyi hang-

versenye
• December 15. – Munkanap 
• December 21. 10:00 – KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG a 

Művelődési Házban 
• December 22 – Január 2. – TÉLI SZÜNET /Utolsó 

tanítási nap december 21., első tanítási nap 2019. január
3. csütörtök/

Anyakönyvi hírek
Házasság: A hónapban házasságot
nem kötöttek.

Születés: 
Vép: Kosár Gábor és Varga Anett fia
Mátyás   •    Varga Péter és Horváth
Edina fia Péter  • Horváth Balázs és
Török Szilvia leánya Linett    •   Komláti
István és Komláti Dalma Katalin leánya
Szófia Brenda

Bozzai: Tóth Ádám és Tancsics Zsanett
fia Milán

Haláleset: Dudás Edit (1958) Szent
Imre u. 36.-38.    •   Sebestyén Imre
(1941) Ady u. 18.    •   Németh Ferencné
sz. név.: Bakonyi Erika  (1953)  Béke u.
28.
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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 Zumba
Kedd: 
16.30–19.30   Foltvarrószakkör (páratlan héten)
17.30–18.30    Karate
19.00–20.00    Aerobic 
Szerda:
08.00–12.00   Falugazdász fogadóórája

16.00–19.00    Sakkszakkör
17.30–18.00    Színjátszópróba
Csütörtök:
14.00–16.00    Nyugdíjasklub
17.30–18.30  Karate
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:

December 1. A Vépi Karitász Erzsébet napi

teadélutánja

December 5. Baba-mama Mikulás

December 13. Idősek karácsonya

December 19. Óvoda karácsonyi műsor

December 20. Iskola karácsonyi műsor

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

A Nefelejcs Nyugdíjas Klub programjai:

December 6.   Mikulás, névnap

December 13. Idősek karácsonya

December 19: Szeretet-vendéglátás

December 20. Karácsony a klubban

Idősek klubja decemberi program:

3-tól–12-ig 13.00 órától: Karácsonyi díszek    

készítése: horgolás, asztal, ajtódíszek

17-én 14.00: Karácsonyi ünnepség

19-én 14.00: Teadélután: Karácsonyi 

történetek, versek

21- én 10.00: Jeles napok, népszokások 

PROGRAMOKVÉPIKRÓNIKA
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Egyházközségünk programjai
December 8-án, szombaton Szeplőtelen Fogantatás ünnepe
lesz. Azt a titkot ünnepeljük, hogy Isten Szűz Máriát életének
első pillanatától kezdve megőrizte az áteredő bűntől és annak
minden következményétől. Reggel 8 órakor lesz templo-
munkban az ünnepi szentmise. A "lelki adoptálást" a
magzatok védelmében előző nap, december 7-én, pénteken az
este 1/2 6 órakor kezdődő szentmise keretében tartjuk. Kérem,
hogy minél többen vállalkozzunk erre a nemes feladatra!
Kérem azokat a Testvéreket, akik már eddig is tevékenyen
részt vettek ebben az imádságos felajánlásban apostol-
kodjanak barátaik, ismerőseik körében! December 9-én,
advent 2. vasárnapján kérem a gyermekeket, hogyha
lehetséges a 8 órakor kezdődő szentmisére jöjjenek, mert
meglátogatja templomunkat  Szent Miklós püspök!
December 13-án, csütörtökön a Boldogságos Szűz Mária
fatimai kérésének eleget téve engesztelőnapot 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 imád-
kozunk, majd a szentmise keretében ünnepélyes körmenettel
hordozzuk körül Mária Szeplőtelen Szívének kegyszobrát.
A körmenetre gyertyát vagy mécsest is hozzunk magunkkal!
December 23-án, advent 4. vasárnapján a délelőtti szent-
misék alatt és délután 3 órától az esti szentmise kezdetéig lesz
lehetőség a karácsonyi szentgyónás elvégzésére. Használjuk
ki a lehetőséget, ne halogassuk a bűnbánatot az utolsó, ünnepi
napokra! December 24-én, délután 4 órakor kezdődik a
karácsonyi misztériumjáték, az ún. "Jézuskavárás". Jézus
születésének történetét a ministránsok és a hittanos
gyermekek adják elő. Mindenkit szeretettel várunk!
Szenteste éjfélkor ünnepi szentmisével köszöntjük a
megszületett Megváltót. Akinek lehetősége van rá, jöjjön el
erre a szép és meghitt ünnepre! December 25-én, Karácsony
ünnepén vasárnapi miserendet tartunk, azzal a kivétellel,
hogy az este 1/2 6 órakor kezdődő szentmise elmarad.
December 26-án, Szent István vértanú ünnepén is reggel 8
órakor tartunk szentmisét. December 27-én, csütörtökön,
Szent János apostol ünnepén egész napos Szentségimádást
tartunk templomunkban az utcák szerinti beosztás alapján. A
délelőtt 10 órakor kezdődő szentmise után lesz a szentségkité-
tel, majd óránként az egyes utcák hívő népének csendes hódo-
lata. Délután 1/2 5 órakor kezdődik az Egyházközségi
Képviselő-testület tagjainak és a ministránsoknak a közös
imaórája, majd 1/2 6 órakor szentségeltétel és szentmise lesz.    
A szentmise után borszentelést tartunk Szent János apostol és
evangélista közbenjárását kérve. December 31-én, hétfőn az
este 1/2 6 órakor kezdődő szentmisében adunk hálát az elmúló
2018. esztendőért, annak minden áldásáért és kegyelméért. A
szentmise végén felajánljuk községünket Jézus Szentséges
Szívének és a Boldogságos Szűzanya Szeplőtelen Szívének.

Németh Tamás plébános
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Orsolya-, és Márton-nap az óvodában
„Én elmentem a vásárba...." zengett a vidám énekszó az óvoda udvarán az Orsolya-napi forgatag kezdetén.
Napokon keresztül készülődtek a gyerekek, óvónénik, dajkanénik erre a napra. A gyerekeket reggel érkezéskor
vidám zene fogadta, előkészítette a jó hangulatot.
A délelőtti napsütést kihasználva az óvoda udvarán állítottuk fel a vásári pultokat, a gyerekek pedig tallérokkal
felszerelkezve nézelődtek a "vásárfiák " között. /kép/
Gyorsan elkeltek a portékák, senki sem maradt üres kézzel. A gyerekeknek igazi vásári sós pereccel
kedveskedtünk, amit jóízűen elfogyasztottak./kép/.

Szeretnénk megkö-szönni
Süle Norbert-nek, hogy
támogatta a perecekkel a
rendezvényünket!

----
Ugyan nem gágogta meg a
kicsiket élő liba a
művelődési ház előtt, de
látha-tóan jól érezték ma-
gukat a Vadvirág óvoda kic-
sinyei no-vember 8-án, a
Szent Márton Napon.

Szüleikkel és
nagyszüleikkel együtt minte-
gy 200-an voltak kíváncsiak
a hagyományos mű-sorra, no
meg arra, hogy mit
bütykölnek a gyerekek az
alkalmi kézműves
foglalkozáson. 

A nagycsoportosok műsora előtt Maróti Éva óvónő köszöntötte a megjelenteket, majd a színpadi fellépésből
kiderült: 
„ paradicsom, paprika, / papucsba jár a liba “ - zengték tánc közben a rigmust, azt is hozzátéve: 
„ libuskáim egyetek, / szép kövérek
legyetek “ 

Ez a felhívás ezúttal mindenkinek szólt,
mert aki Márton napján libát nem eszik,
egész évben éhezik. Lett is foganatja a rig-
musnak, mert siettek nem lemaradni a
libazsíros, lila-hagymás kenyérről és a
finom ovis teáról. 
Volt is mire enni, inni, mert az óvó nénik
színes ceruzákkal, ecsetekkel és ollóval jól
megdolgoztatták a kicsiket. Készült kisliba
fából, melyet szépen ki kellett festeni, aztán
papírból, melynek szárnyai is lettek, no
meg lett rongyból dísztök is. 

A csúcspont idén is a lámpás esti
felvonulás volt a templomig, meg vissza.
Sejtelmesen világítottak a kis lampionok és
gyertyák. Szép időben zajlott a menet,
igazi, bensőséges Szent Mártoni hangulatot
hozott.                 -gyz

9
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Mártonnap a Nyugdíjasoknál
A kicsik mellett a Nefelejcs Nyugdíjas Klub tagjai sem fognak éhezni jövőre. Ők is megkóstolták a libahúst

egy városkörnyéki étteremben. Mind a 45-en jól érezték magukat, közölte a klubvezető Sági Józsefné, Anci.
-gyz

LIBAÜNNEPVÉPIKRÓNIKA

10

Adventi naptár 2018
Idén az új, főtéri színpadon állítjuk fel az adventi kalendáriumot, melynek ablakait naponta 10 órakor fogja

kinyitni a soron következő négy óvodás.
Várom a kis cipős dobozokba, vállalkozások, magánszemélyek, civil szervezetek
felajánlásait. Kis édesség, szaloncukor, kis játék, ceruza, képeskönyv formájában.
Kérem, hogy lehetőleg négy legyen az azonos ajándékokból, hogy a dobozokban
közel azonos ajándékhoz jusson minden óvodás.
Varázsoljunk örömteli mosolyt az óvodások arcára, vidám meglepetést csillogó
szemükbe.
A felajánlásokat december 18-ig várom a városházán.    Kovács Péter polgármester

A Vépi Karitász Csoport szeretettel meghívja Önt és kedves családját 
2018. december 1-jén 14.00 órakor

hagyományos Erzsébet-napi teadélutánjára a Vépi Művelődési Házba
Közreműködik: A Nefelejcs Nyugdíjas Klub tagjai

Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda Csillagvirág csoportja

Szeretet vendéglátás 
Tisztelt intézmények, civil szervezetek! Idén is megrendezzük a Szeretet vendéglátást. 

Ezúton kérjük és várjuk azokat a magánszemélyeket, civil szervezeteket és intézmények képviselőit,
akik önkéntesen részt kívánnak venni a karácsony előtti, december 17-22 között tartandó, immár 

hagyományos rendezvényen. 

Kérjük, december 11-ig jelentkezzenek a polgármesteri hivatalban, hogy megbeszélhessük a vendéglátás-
sal kapcsolatos feladatokat.                                                           Köszönettel: Kovács Péter polgármester  
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Az adventi időszak motoros kiállítással nyílt
Tizenegyedik alkalommal nyílt meg a Vépi Nosztalgia és Hobbijármű Egyesület motoros kiállítása a
művelődési házban november 19-

én. Ezúttal 60
v a s p a r i p a
foglalt helyet
a nagyszínpad
előtti térben.
A matuzsále-
mek közt ta-
lán a legérté-
kesebb egy
1 9 3 9 - e s

fekete BMW, illetve egy 20 éves
R1-es Yamaha volt, mondta Virágh
Árpád egyesületi elnök.A nagy-
számú nézősereg azonban láthatott
hazai Danuviákat, Csepeleket,
Berva-, Panni-, és Tünde-robo-
gókat, valamint Dongót, melyekre
a mai fiatalok csak itt csodál-
kozhatnak rá. Természetesen olyan
csodajárgányok is vannak, melye-ket csak
néha láthat az emberfia egy-egy alkalommal a
városokban, autópályákon vagy filmeken.

Mintha múzeumban
járnánk, fogalmazott
egy rajongó, arra gon-
dolva, hogy a 26 gyűjtő
szakember sziszifuszi
építő munkáját máshol
is be lehetne mutatni. –
A gyűjtők akár a szé-
nakazlak mélységében
is megkeresik a szük-

séges alkatrészeket ahhoz, hogy beinduljon a
gépezet, mondta elismerésképpen Kovács
Péter polgármester megnyitóbeszédében. A
végeredmény siker az alkotónak és élmény a
látogatóknak, tette hozzá. Kiemelte: öröm,
hogy ez a civil szervezet Vépen működik,
köszöni, hogy a város rendezvényein is aktí-
van részt vesznek. Végezetül sok látogatót
kívánt a motorok szerelmeseinek a
városvezető. 

Ezt követően a szép motorok után a szép
lányok, a hastáncosok és a Jáde gyöngyöcs-
kéi foglalták el a színpadot, hogy megmutas-
sák művészetüket.
A szervezők a közönség szavazatai alapján a
legszebb motorokat díjazzák. gyz  
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Báloztak a tűzoltók
A báli szezon korai nyitányaként november 17-én rendezték meg a tűzoltók bálját a művelődési házban.  A 14.
jótékonysági bált Kóbor Attila, a Vép– Bozzai ÖTE parancsnoka nyitotta meg, majd köszöntötte a helyi Nagy

Julcsi énekesnőt (kép), aki musicalek és világslágerek előadásával szórakoztatta a nagytermet megtöltő
vendégsereget. 

A hallgatóság vastapssal honorálta az ifjú hölgy produkcióját. A Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium
magánénekszakán tanuló leány kellemes modorú, hangja kiművelt, egyénisége, előadásmódja és mozgása már
most nagy reményekre jogosító.

A bál alkalmából adta át a tűzoltóparancsnok a 10 éves szolgálatért járó jubileumi érmeket Beke Szabolcs,
Horváth Péter és ifj. Kóbor Attila tűzoltóknak. A bál és a tombola bevételeit a helyi tűzoltóság felszereléseinek
bővítésére fordítják.
A többfogásos vacsorát követően hajnalig szórakoztak a vendégek, akiknek a talpalávalót Kálmán László szol-
gáltatta.                                                           -gyz

12

Foci: szárnyalunk !
Utolsó cikkem óta több meccset is játszott csapatunk. Sajnos Répcelakon nem sikerült nyerni, nem is tett meg
mindent a csapat érte. Aztán jött a várt szomszédvári rangadó Szécsény ellen. Döntetlen, ami egyik csapat
számára sem volt jó. Ekkortájt nem volt túl biztató a helyzet, a csapat erősen a középmezőny végén volt. Érezte
mindenki, hogy baj lehet, azonban Török Richárdról kiderült, hogy nemcsak remek edző, de fejben is képes
összerakni a társaságot. Olyan ösztönző beszédet intézett a játékosokhoz, hogy mindenki azonosult vele, és
ezzel az elszántsággal léptek pályára. 
Az eredmény magáért beszél, hatot rúgtunk Csepregen! Majd itthon 3:0 Vasvár ellen! Aztán mivel hosszú
hétvége volt dupla fordulóval, így a jó erőből álló Rábapaty otthonába látogattunk, és ha már ott voltunk, ha
nehezen is, de szívvel-lélekkel harcolva, lelkes szurkolókkal a pálya szélén, elhoztunk 3 pontot.
Aztán jött a nagy falat, a második helyen lévő, szervezett Lukácsháza. Még a hazai szimpatizánsok is azt
mondták, hogy a pontszerzés már szép teljesítmény lenne, ám ha lúd, legyen kövér alapon megmutattuk, hogy
a VÉPI PÁLYA, a hazai közönség buzdítása és csapat lelkesedése nagy dolgokra képes.
Vép–Lukácsháza 5:1. Nem állunk meg, megyünk tovább, egy mérkőzés még hátra van, nyerni szeretnénk
Jánosházán is! Hajrá Vép!   
Lapzárta utáni hír: Jánosházán is győztünk, 3:1-re. - Pajor Tamás
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2018. 10.  16.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00007 – A SZÉCHENYI 2020 PROGRAM KERETÉBEN BEFEJEZŐDÖTT A 
KOMPLEX VÁROSFEJLESZTÉSI BERUHÁZÁS VÉPEN 

Modern városközpont épült Vépen, csobogóval, parkolókkal és energiatakarékos közvilágítással. A 21. századi
főtér megépítése 150 millió 958 ezer forint vissza nem térítendő európai uniós támogatással valósult meg a
Széchenyi 2020 TOP pályázati program keretein belül Vép Város Önkormányzata és a Vas Megyei Önkor-
mányzati Hivatal konzorciumában.

Több mint 150 millió forint európai uniós támogatás segítségével valósult meg Vépen a nagyszabású
beruházás, melynek célja a városközpont komplex megújítása volt. 

Ennek keretében a Széchenyi tér, Szent Imre és Kolozsvári utca környezete kapott új arculatot. A beruházás
kertében nemcsak új térburkolatokkal látták el a közterületeket, de professzionális kertészeti terv alapján a
zöldterületeket is fejlesztették, illetve bővítették, közel 7000 m2-en. A városközpontban összesen több mint egy
hektárt érintő fejlesztés eredményeként a kereskedelmi-szolgáltató funkciók is megújulnak, utcabútorok és
csobogó teszik barátságosabbá a település központját. A közvilágítást is modernizálták energiatakarékos lám-
patestekkel, és 930 m2 -en építettek parkolókat.
A projekt keretében a központ csapadékvíz-elvezetését is megoldották, ehhez 195 méter hosszban volt szük-
ség vízelvezetés kiépítésére. A térrendezés eredményeként az orvosi rendelő akadálymentesen
megközelíthető lett, és egy színpadot is felállítottak, amely a város szabadtéri rendezvényeinek méltó helyszíne
lesz a jövőben. 
Az infrastruktúra fejlesztése mellett programokat is szervezett az önkormányzat a lakosság részére, ezeken az
ivóvízkincs megőrzésével, a klímavédelem fontosságával, illetve a megújuló energiaforrások hasznosításával
kapcsolatos előadásokat hallhattak az érdeklődők.  

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, az elnyert támo-
gatás összege: 150.958.277 Ft volt, melyet a vépi önkormányzat 22.102.762 Ft-tal egészített ki. 

A projekt magvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.05.15. A kivitelezés 2018. május 15.  és 2018.
október 15. között zajlott.

A projekt ünnepélyes átadására 2018. 10. 27-én került sor.

A projektről bővebb információt a www.vep.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Vépi Közös Önkormányzati Hivatal
Telefonszám: +36 94 543-067
Email: onkormanyzat@netkabel.hu, info@vep.hu 
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Vépi Krónika (Vép Város Önkormányzatának lapja)   •   
Kiadó: Vép Város Önkormányzata  székhelye: 9751 Vép, Rákóczi utca 8.  (onkormanyzat@netkabel.net)  
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Megjelenik: 1200 példányban   •   Felelős szerkesztő: Györe Zoltán (gyorez@gmail.com)    

A Mikulás a főtéren 

December 6-án találkozhattok 

a Mikulással! 
Minden gyereket szeretettel várunk 

17.00 órától a főtéren!

A baba-mama Klubba
a Mikulás december 5-én 

10 órára érkezik!
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