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Vép Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önöket 

2019. szeptember 07-én
Vép várossá avatásának 10. évfordulójára!

10.00 Ünnepség a Vépi Művelődési Házban
Kitüntetések átadása
10 évesek köszöntése

A város alapkövének megkoszorúzása a Városháza előtti téren
Vas Csaba kiállításának megnyitója a kiállítótérben

10.00-15.00 Kisvasutas városnézés

16.00  Forgatag a főtéren
16.30 Merics Nikolett

19.30 Pápai Joci
20.30 Ataru Taiko

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Részletes program a kihelyezett plakátokon és www.vep.hu oldalon.

Hinni önmagunkban és 
megvalósítani terveinket

Augusztus 20. ünnepe
Most először tartottak
Vép város tavaly ősszel
megújított főterén isten-
tiszteletet augusztus 20-
án, István király (szobor)
ünnepén. 

Az alkalomból szent-
misét celebrált Németh
Tamás plébános, majd
Kovács Péter polgár-
mester mondott ünnepi
beszédet, melyben állam-
alapító királyunk dicső

tetteire irányította figyelmet. Az ünnepségen részt
vett gróf Erdődy László.
–  Szent István belülről fakadó változni és változtatni
akarásának volt köszönhető, hogy uralkodása alatt
Magyarország Európa egyik legjobban szervezett és
legbiztonságosabb országává vált.

Olyan keresztény állammá, mely nem viszályt szí-
tott, hanem békességet teremtett az akkor még for-
málódóban lévő, testvérháborúk által zaklatott
Európában, hangoztatta Kovács Péter polgármester
(3. oldal kép). 

V É P IV É P I
XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM  2019. AUGUSZTUS

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA

4.  Szomszédolás    •    6. Búzagyűjtés    •   7-8. Felvidéken    •    10. Napközistábor     •    12. Lovasverseny

Felújítják az autópályára
vezető utat

A Magyar Falu Program keretében hatalmas
jelentőségű közúti felújítás vette kezdetét Vépen augusz-
tus utolsó napjaiban. Ezzel minőségi ki- és bejárata lesz
a városnak az M86-os autópályára a Kassai út rekon-
strukciójával együtt a templomig. 

A munkaterület átadása Szombathelyen, a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. Vas megyei Igazgatóságán történt
meg, közölte Kovács Péter polgármester. A Vépi, 8445.
jelű összekötő út 0+000-3+218 km szakaszának fel-
újítása azt jelenti, hogy az M86 felüljáró hídjának kivé-
telével a teljes útfelületet felújítva egészen a régi 86-os
főútig. 

KRÓNIKA

folytatás a  2. oldalon folytatás a 3. oldalon
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Felújítják az
autópályára 
vezető utat

A munkaterület-átadáson részt vett a
Magyar Közút és a kivitelező képvi-
selőin túl az egyik leginkább érintett vál-
lalkozás, a Galambos cégcsoport, vala-
mint a város lakosságát képviselve a vá-
rosvezető.

A beruházó képviseletében Vörös
Árpád fejlesztési és felújítási
osztályvezető elmondta, hogy a Magyar
Falu Program keretében, a megyében ez
az első útszakasz, ami a megvalósulás
szakaszába jutott. A munka során, mely
várhatóan augusztus második felében, a
forgalomszabályozási tervek engedé-
lyeztetése után indul, először az útpad-
kák letisztítása történik meg. Ezt
követően szakaszos felmarással és
erősített visszadolgozással készül el az út
alapja, melyre 3,5 centiméter úgyne-
vezett kiegyenlítő 9 centiméteres kötő és
5,5 centiméter vastagságú kopó aszfalt-
rétegeket terítenek - ismertette a tervezett
munkafolyamatot Szántó László, a
kivitelező vállalat építésvezetője. 

Kovács Péter polgármester hangsú-
lyozta: a kivitelezés során folyamatosan
biztosítják a közlekedés lehetőségét,
ezért különös figyelmet kell fordítaniuk a
lakók és az út melletti vállalkozások idő-
beni tájékoztatására. Arról is értesíteni
fogják az utca lakóit, hogy mely idő-sza-
kban nem tudnak gépjárművel az udva-
rokról ki- és bejárni. 
–  Biztosan sok kellemetlenség lesz a
munkák során, fogalmazott, de bízik
abban, hogy a főtéri felújításon már
megedződött lakosság kiböjtöli a rég várt
eredmény érdekében ezt az időszakot is.
A szerződés szerint 145 nap van a
munkák elvégzésére, de a kivitelező
ígérete szerint hamarabb végeznek a
munkákkal.

Rövidesen tehát méltó bejáratot kap a
város, az M86-os autóút irányából.

-VK

EMLÉKTÁBLA

2

VÉPIKRÓNIKA
folytatás az 1. oldalról Koszorúzás Gróf Erdődy Ferenc

és felesége emléktáblájánál
Vépi küldöttség vett részt Pecölben a település falunapján július

27-én. Szijj Vilmos alpolgármester, Dömötör Gábor és Török

Sándor képviselők jelen voltak a Németh Tamás plébános által celeb-
rált szentmisén, majd Mándli János helyi polgármesterrel és Kovács
István alpolgármesterrel együtt megkoszorúzták a templom falán
elhelyezett I - II. világháborús emléktáblát.

Ezt követően koszorút
helyeztek el az egykori plébá-
nia épületén lévő emlék-
táblánál (képünk), melynek
felirata szerint a vépi kitelepítés
után e házban élt gróf Erdődy
Ferenc és felesége, Hunyady
Teréz 1953-től halálukig. Az
ünnepségen jelen volt gróf
Erdődy László, aki, ha nem volt
éppen Pannonhalmán, akkor a
téli és nyári tanszünetekben
1956-ig szintén vendégeskedett
a házban, majd a rendszerváltás
után megőrizte magyarországi
tartózkodásának idejére az
egykori otthont. Lapunknak
elmondta: az 1945 utáni kitele-
pítések következtében édesapja, Ferenc gróf és édesanyja nem
hagyta el az országot, hanem Varga Gábor akkori esperes ajánlotta
fel menedékként, az egykori kegyúrnak, saját lakásának egy részét. 

A lakosság szeretete szerinti Gróf bácsi 1983-ban, míg Gróf néni
1996-ban halt meg, s mindketten a helyi temetőben alusszák örök
álmukat.”     -gyz
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ÚJ KENYÉR VÉPIKRÓNIKA
folytatás az 1. oldalról Augusztus 20. ünnepe
Kitért rá: az új magyar állam nem állt zsoldjában senkinek, nem szolgált ki, és nem is keresett elvtelen alkukat,
sem haszonleső vállalkozásokat. Nem folytatott területszerző háborúkat, de úgy védte a gyepűk helyén létrejött
határait, hogy azon belül mindenki biztonságra talált, még azok is, akik messziről jött jövevényként, segítségért
fordultak a magyarok királyához. Ők a király szerint hasznot hajtottak az ország-
nak, azokra a mesteremberekre, egyházi és közjogi méltóságokra, lovagokra gon-
dolt, akik tudásukkal, áldozatvállalásukkal értéket teremtenek az ország hasznára.
De a városvezető arra is hozott példát, hogy Szent István nem minden jövevényt
részesített szívélyes fogadtatásban. Aki sereggel jött, az eredménytelenül távozott.

A polgármester úgy vélte, ma is új korszak határán állunk Kelet és Nyugat
között. A dilemmánk a régi: a szabad, független magyar állam sorsa, amely – csak-
úgy, mint az első ezredfordulón –  most sem választható el Európától. De most is

csak mi fogjuk megoldani problémáinkat.
Helyzetün-ket, szerepünk nagyszerűségét –
sikerét vagy éppen kudarcát –  ugyanaz
határozza meg: képesek vagyunk-e megka-
paszkodni, visszatalálni önmagunkhoz. Felis-
merjük-e a korhelyzetet, és bízunk-e képességeinkben? Néha ehhez kell a
legnagyobb bátorság: hinni önmagunkban, maradni, akik vagyunk, és nem
feladni, ami a miénk, tervezni bátran és megvalósítani terveinket! Legyen
ez Szent István üzenete számunkra idén augusztus 20-án, zárta beszédét
Kovács Péter polgármester. 
Kiss Károly pedig Faludi: István királyhoz című versét mondta el.

–  Az új kenyér ünnepe hálaadás, köszönetmondás azért, hogy az Úr min-
dennap gondoskodik rólunk. A kenyér nemcsak a legelső eledelünk, hanem
szimbóluma is annak, hogy az Isten ajándéka, és az Isten gondviselő
szeretetének a jele, hangsúlyozta Németh Tamás (kép) plébános ünnepi
szentbeszédében. Kitért rá: a mindennapi kenyér az ember dolgos munkájá-
nak eredménye. Az ember, Isten segítségével nem hiá-ba veti el a magot,
nem hiába gondozza a ter-
ményeit. És ha az ember az

Isten áldásával Isten segítségét kéri, akkor meglesz az ered-
mény. Utalt arra is, hogy a világban sok ember éhezik, sokan
nyugtalanító körülmények közt élnek. De mi itt most őszinte
hálát mondhatunk azért, hogy van mit ennünk, van mibe
öltöznünk, s békében élhetünk. S remélhetjük azt, ha Isten ma
megsegített, holnap is a tenyerében fog tartani, s el nem enged
onnan bennünket, hangsúlyozta a plébános, majd felszentelte az
új kenyeret (kép), melyből mindenki kapott egy falatot egy
pohárka ital kíséretében.                                         -Györe Zoltán

Őszindító Polgármesteri Pad
Szeptemberi őszi hétvégén, a nyári élmények birtokában,
újra a főtéren. 
– Bízom benne, hogy szeptember 20-án, pénteken az
időjárás is lehetővé teszi, hogy találkozzunk a padnál, 15
órától és beszélgessünk.

-polgármester-

3
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SZOMSZÉDOLÁSVÉPIKRÓNIKA
Vépi Katicák – Palacsinta Fesztivál

Csepreg Város Polgármesterének  felkérésére, 2019. július 13-án, a III. Csepregi Palacsinta Fesztiválon  ismét
képviseltük városunkat.

Erre a nívós gasztronómiai rendezvényre, amely már nemzetközivé nőtte ki magát, több környékbeli
településsel karöltve, lázasan készültünk mi is, vépiek. Hetekkel a verseny előtt már ötleteltünk, hogy milyen
ízvilágokkal rukkoljunk elő. Hatalmas attrakcióra készültünk vépi édességeinkkel, olyan ízeket vegyítettünk,

olyan palacsinta -
csodákat készí-
tettünk, amelyek
messzire elvitték,
így Kínáig is,
városunk hírne-
vét. Egyedi váro-
si arculattal, mé-
zeskalácsból ké-
szült városunk cí-
merével együtt
jelentünk meg, a
nevünket is ez
alapján választot-
tuk, Mi voltunk a
Vépi Katicák.
Közel 3200 db,
különböző ízű
p a l a c s i n t á v a l
örvendeztettük
meg a vendégein-

ket. A kínálótáljainkon több, mint 9 fajta sós és édes különlegesség, gasztronómiai csemege volt. Köztük a
spenótos palacsinta, füstölt sajtos, sonkás töltelékkel gazdagítva, a húsos, rántott palacsinta, az erdei gyümöl-
csös palacsinta, a hagyományos, kakaós, friss baracklekváros, diós, zserbós, zebracsíkos palacsinta, no és gyer-
mekkorunk  nagy-nagy kedvence, az almás-fahéjas palacsinta.   Külön öröm volt számunkra, hogy standunknál
hosszú sorokban kígyóztak egész nap a vendégeink. Városunkból is sokan ellátogattak hozzánk.

A versenyen két kategóriában neveztünk, egy sós és egy édes palacsintát tálal-
tunk fel a zsűri részére. Erdődy-palacsintával (snidlinges palacsintatésztát házi
tepertőkrémmel és  bacon szalonnával gazdagítottunk, melyet lilahagyma
"lekvárral," koktél paradicsommal tálaltuk) valamint az Erdei Katica (a kosárka
formájú palacsintatésztát túrós, pudingos töltelékkel, erdei gyümölcsökkel, eper-
rel díszítve tálaltuk)
Az egész napos munkával töltött szórakozásnak
meg is lett az eredménye, elhoztuk Csepregről a
"legízletesebb" palacsinta különdíjat, és ami

bennünket is meglepett, a II. hely, vagyis az ezüstérem tulajdonosai lettünk.
Külön köszönöm városunk nevében is valamennyi résztvevőnek a segítségét,
támogatását, a sok-sok előkészületet, ötleteléseket, az egész napos munkát, mert
ezen a napon ismét hírül vittük városunk jó hírnevét. Szeretném külön
megköszönni támogatóink segítségét, hiszen nélkülük ez a nap nem lett volna
ilyes sikeres. Köszönet Koósz Egyednek, Takács Zoltánnak, Dávid Lászlónak,
Tátrai Ádámnak, Pál Józsefnek, Vörös Gábornak, Binderné Lődör Ibolyának és
családjaiknak, Dávid Erzsébetnek, Baráth Péternek, a Katona pékségnek, az óvoda valamennyi dolgozójának, a
vépi tűzoltóknak és Vép Város Önkormányzatának.
Örömmel  és fiatalos lendülettel megmozdultunk városunk jövőjéért.

- Derdákné Rózsa Hajnalka
4
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MEGBECSÜLÉS VÉPIKRÓNIKA
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Vépi delegáció járt
Tasnádon

Július 19-én pénteken 6 fős delegáció indult Vépről,
hogy részt vegyen testvérvárosa, Tasnád város-
napján. A partiumi kisváros a mai Románia területén
egyre népszerűbb fürdőváros, évente több százezer
látogatóval, köszönhetően a határban megtalált 72
°C-os termálvíznek. A város vezetése kirándulást
szervezett szombat délelőttre a testvérvárosok
küldötteinek. A közeli Kaplonyba, a Károlyiak
temetkezési helyére, a ferences kolostor és plébánia
épületének altemplomába és Nagykárolyba. Tasnád
kiterjedt testvérvárosi kapcsolattal rendelkezik,
Magyarországról még a közeli Nagykálló és
Csenger, Budapest IX. kerülete, valamint lengyel,
szlovén, olasz, kínai városokkal is van szerződése.

A város legnagyobb rendezvénye a városnap.
Ilyenkor megjelennek a testvérvárosok, a megye és
a város politikai vezetői. A hagyomány szerint fúvós
zenekar vezetésével vonultak a nagyszínpadhoz,
ahol a polgármester, az alpolgármester, a terület
képviselője, a megyei vezető és a küldöttségek
vezetői is köszöntötték a szépen fejlődő város
lakosságát. 

Kovács Péter, Vép polgármestere is kifejtette,
hogy nagy örömére, még alpolgármesterként, ő
kezdte meg a megbeszéléseket, és már polgármes-
terként írta alá a testvérvárosi szerződést. Kifejtette,
hogy egy nagyon élő kapcsolatról van szó, mely az
évek során több olyan kulturális csereprogramot is
jelentett, ami a vépi és a tasnádi színpadon sikerrel
szórakoztatta a két város lakosságát. Vépen nyári
táborozás is volt, tasnádi iskolások számára. Azóta,
hogy a kapcsolat létrejött, a Vépről induló erdélyi
kirándulásoknak is állomása a testvérváros és a
környékén Sződemeter, Kölcsey szülőfaluja, Ady
Endre (Érmindszent), a költő szülőházával és a
közeli gyönyörűen felújított Károlyi-kastély
Nagykárolyban. A programok során a vépi hastán-
cosok elbűvölték a színpad előtti utcát megtöltő
tömeget. Igazi újdonság, látvány volt ez a fer-
geteges, táncos program, melyet hatalmas tapssal
jutalmaztak a nézők.

Az évente több alkalommal is létrejövő
találkozások, a közös programok tovább erősítik a
két város polgárainak kapcsolatát. 

Kovács Péter meghívta a város vezetőit a szep-
tember 7-i rendezvényre, melyen Vép várossá
avatásának 10. évfordulóját ünnepelik.

- VK

Szépkorú köszöntése
91. születésnapját ünnepelte Szemes Antalné augusztus
elsején. Az alkalomból Kovács Péter polgármester
virágcsokorral és kis ajándékkal köszöntötte Margit
nénit. (kép)

A jubiláns ugyan járókeretre szorul betegségei miatt,
mégis mosolyogva fogadta a gratulációkat otthonában.
Margit néni és családja mondhatni szerencsés, ugyanis
Antal fia és lánya, Gyöngyvér is a közelben lakik. De
sokat segít Erzsi lánya is. Így naponta többször óvó te-
kintetek és kezek védik, segítik. Étkezése teljesen
megoldott, annál inkább is, mivel mindent szeret. 
Sokszor jutnak eszébe korábbi emlékek: például
szeretett férje, aki már sajnos nem lehet vele.
Múlhatatlan emléke, hogy aranylakodalmukat 1999-ben
tartották. Elmesélte, hogy már lánykorában megtanult
varrni nővérétől. Ezzel a tudással nagyban segített min-
den családtagján, illetve folyamatosan szépítette
otthonukat. Egyetlen munkahelye volt, a Szombathelyi
Állami Tangazdaság, ahol telefonközpontosként
tevékenykedett. Onnan is ment nyugdíjba. Hosszú
életében persze pihenés is jutott neki, hiszen viszonylag
közel volt a Balaton, de még Jugoszláviába is eljutott a
családdal.
Napjai változatosan telnek, imádkozik, újságot olvas,
néha tv-t néz, beszélget a látogatókkal, akikből nincs
hiány. Három gyermeke három unokával ajándékozta
meg, s ma már három dédunokája is van. Márton már
14, Luca kettő és a legkisebb, Gergő egyéves.            

-gyz
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VÉPIKRÓNIKA
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Búzagyűjtő ünnepség 
12 tonna búzát gyűjtöttek össze Vas megyében július 31-ig azért, hogy jusson kenyér mindenki asztalára a
Magyarok kenyeréből a Kárpát-medencében. „15 millió búzaszem a 15 millió magyart jelképezi, mondta
beszédében többek közt Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek
Szövetségének elnöke a Karyon Kft. vépi telepén tartott megyei Búzagyűjtő napon. Az agrárgazdasági kamara

eseményén és annak elő-
készítésében részt vett
Kovács Péter polgármester
is. (képünkön a szónokok
mellett jobbra) 

Majthényi László, a Vas
Megyei Közgyűlés elnöke
szerint nincs más dolgunk a
világon, mint jót tenni
másokkal. Ugyan kis
megye vagyunk, de össze
tudunk fogni a jó ügyért. A
búza és a kenyér pedig
olyan fontos az ember
számára, mint a négy
őselem. Ha valamelyik
hiányozna, nem lenne élet
a földön. – Mi itt a búza-
gyűjtéssel, azoknak az

embertársainknak teremtünk lehetőséget a megélhetésre, akiknek erre szükségük van, tette hozzá. 
Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke arról szólt, hogy örülnek a vasi kapcsolatnak, s annak, hogy
sok segítséget kapnak más magyar közösségektől is. A kenyeret a kiváló kapcsolatok építőkövének nevezte. 
Horváth Attila, a Vas Megyei Gazdakörök Szövetségének elnöke bejelentette: a vasi gazdák eddig 11 ezer 800
kiló búzát ajánlottak fel a nemes célra.

Jakab István kitért rá: Vas megyében hektáronként több mint egy tonnával nagyobb a búzatermés, mint az
országos átlag. Ennek oka, hogy vannak itt elöljáró szakemberek, akik például búzatermesztési versenyt
szerveznek. Ennek kisugárzása van az egész országra, a Kárpát- medencére is. Egyúttal megköszönte dr.
Pusztavámi Márton és Babati Zoltán munkásságát. A 2011-ben indult programot nemes kezdeményezésnek
ítélte, mely fokozatosan fejlődött, a magyarság összetartozását elősegítve. Ma már több mint ötezer adakozó van:
már a határon túli területeken is tartanak ilyen ünnepségeket. A gyűjtőnap egy ünnep, ahonnan majd egy
küldöttség viszi az összegyűjtött és összeöntött búzát, melyből liszt lesz. Aztán Parajdról a só, a Tisza forrásából
víz és a Dél-vidékről a kovász, hogy kenyérré váljon augusztus 20-ra a Nemzet Kenyere. Az adomány egy
adományozó nap keretében Csaba-testvér árváihoz, máshol sérült gyermekek otthonába, a Kárpátaljai Idősek
otthonába, s mindenhova, ahol van pékség, csak nincs miből kenyeret sütni, hangoztatta többek közt. 

A búzát és a búzagyűjtőket megáldotta dr. Székely János megyés püspök, aki azt mondta: Jézus soha nem az
én, vagyis a saját kenyeréről beszélt, hanem a mi kenyerünkről. A közös kenyérről. Azt akarta, hogy imádkoz-
zunk a másik emberért, a szegényért is. A Magyarok Kenyerének megáldása különösen jelzi, hogy összetar-
tozunk, mint nemzet, a nyelvünk, a múltunk, s a gyökereink egységet képeznek. 
A rendezvényen ünnepi műsort adott a szombathelyi Ferences templom Margaréta citerazenekara Varga Kamill
káplánnal az élen, majd a salköveskúti Ádám Veronika mondott verset. -gyz

GONDOSKODÁS

Kék hírek
Az elmúlt időszakban a vépi körzeti megbízottak egy helyi lakost elővezettek a Szombathelyi Büntetés
Végrehajtási Intézetbe, ahol, a be nem fizetett pénzbüntetés helyett kiszabott elzárást kell letöltenie. Egy másik
személy ellen szabálysértési feljelentést tettek, sikkasztás miatt. Egy ismeretlen személlyel szemben a hul-
ladékgazdálkodás megsértése miatt intézkedtek. -Vép KMB-
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KIRÁNDULÁS VÉPIKRÓNIKA
Felvidéki vártúrák

A 20. század második felében születettek nagy részének főleg csak történelemkönyvekből lehetett némi tapaszta-
latai a Trianon előtti Magyarország mikéntjéről, természeti szépségéről, gazdagságáról. A vépiek kirándulása a
felvidéki városok és a Magas-Tátra megismerését tűzte célul augusztus elején 1500 kilométert megtéve. 

A 35 kíváncsit a nagy tudású, precíz idegenvezető, Köles József segítségével már az első délelőttön
lenyűgözte Komárno. Felkerestük az Európa-udvart, ahol az uniós országok építészeti stílusai láthatók.
Tisztelegtünk a szabadsághős Klapka, majd a világhírű Jókai Mór szobránál (kép). Irodalmi munkásságának

egyik helyszínén, majd Lőcsén újragondolhattuk a Fekete város történéseit. 
Lenyűgöző volt a Selmeci-hegységben lévő szentantali kastély szépsége. Megcsodáltuk Selmecbányát, az
egykori Magyar Királyság legnagyobb bányavárosát, melyet az arany és ezüst tett gazdaggá. Itt alapították meg
a világ első bányászati egyetemét.
Szállásunk a Magas-Tátra kapujában,
Poprádon, a Tátra Hotelben volt.

Másnap Késmárkon különleges
élményt nyújtott a fából készült evan-
gélikus templom, majd Thököly Imre
mauzóleuma, ahol az Erdélyi Him-
nusszal róttuk le kegyeletünket. 

A csapat ezt követően a közeli
Vörös Kolostornál a szlovák és len-
gyel határfolyó, a Dunajec vadvízére
szállt, hogy a népviseletbe öltözött
két gorállal, vízen is megcsodálja a
Tátra szépségeit, a folyó és a ter-
mészet összhangját (8. oldal kép). A
tutaj irányításába Gál Pál (kép) is
besegített: akkora botja még sosem
volt. 
A mintegy másfél óra feledhetetlen

7folytatás a 8. oldalon
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KIRÁNDULÁSVÉPIKRÓNIKA

8

Tutajozás a Dunajecen
szórakozás, pihenés és a partraszállás után,
Gondek Janko a Nemzetközi Gorál
Szövetség alelnöke, tiszteletbeli gorállá
avatta Kovács Péter polgármestert
(középső kép). Házigazdáink bőséges va-
csorával vártak bennünket. 

A várak közül a legmonumentálisabb
az Árva folyó feletti meredek sziklán álló,
bevehetetlen Árva vára, melynek legfelső
szintjére feljutni csak 700 lépcső után
lehetett. Szepes vármegye hajdani székhe-
lyét, Lőcsét ugyan már említettem, de
kihagyhatatlan gyönyörű főtere, a patrícius
házak szépsége, a szégyenketrec, no meg a
Szt. Jakab templomban lévő, a világ leg-
nagyobb gótikus főoltára, mely Lőcsei Pál mester műhelyében készült. Továbbutazva Szepesváralján felmász-
tunk a 614 méter magas gránittetőre épült Szepesi várra, majd Eperjes, Kelet-Szlovákia második legnagyobb
városa következett. Főterén áll a 14. században épített gótikus stílusú Szent Miklós templom. Természetesen

kihagyhatatlan Vlkolinec, az
Unesco Világörökségi helyszí-
ne, mely a Nagy Fátra vonu-
latai közt őrzi a 45 kőalapon
emelt tájházakat, az agyaggal
kent falú, zsindelyes fából ké-
szült népi építészeti remekeket,
melyek ma is lakottak, főleg
fiatalok által.  

Utolsó szállásunk az ország
második legnagyobb városa, a
Felvidék hajdani kulturális
központja magyar történelmi
emlékekben rendkívül gazdag.
A szépen felújított belváros
legfőbb látnivalója a Kassai
dóm, a Kárpát-medence talán

legnagyszerűbb gótikus katedrálisa. Mivel II. Rákóczi Ferenc fejedelem több
szálon is kötődik a városhoz, a székesegyház kriptájában (kép) temették újra
hamvait. És ott nyugszik a Vépi Vénusz, Csáky Krisztina és férje Bercsényi
Miklós is. Az úgynevezett Rodostó-házat is felépítették a városfal mellett, mely-
ben szívélyesen fogadtak bennünket. Másnap hazafelé vettük az irányt, hogy
útközben megtekintsük Gönczön, a Biblia-kiállítást, s a Huszita-házat, melynek
pincéjében megtekinthető, a tokaji bor érlelésére használt 136 literes „gönczi
hordó”. Vizsolyon, a Bibliatörténeti Múzeum után az Árpád-kori templomban
láthattuk a Károlyi Biblia eredeti példányát. Legutolsó helyszínünk a
Boldogkőváralja feletti ovális sziklán épült belsőtornyos vár volt.
Hazautazásunkat – miként indulásunkat is – közös imával tiszteltük meg Kovács Laci bácsi vezetésével.     

-gyz

folytatás a 7. oldalon
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Csider Sándor: 
Öltöztesd díszbe lelkedet!
Frissen ébredek ma reggel,
szépen vetem be ágyamat,
gondosan fűzöm cipőmet, 
szertartásos a mozdulat.

Ármánynak nincs helye nálunk, 
nem rejti se fiók, se sarok, 
nyitott ajtónál őrködnek,   
vigyáznak ránk az angyalok.

Vidáman lebben a függöny, 
vázában virágzó faág,
kedvesen szólunk egymáshoz,
buzgóbban  suttogunk imát.

Másként ülünk az asztalnál,
szebben fogjuk a kanalat,
áhítattal emelünk magasba
borral telt talpas poharat.

Van, aki ma is mosogat,
gyöngyök csillognak két kezén,
tányér lubickol habokban 
simító, lágy víz tetején. 

Illatok, fények vidítnak,  
az élet magához ölel;
amilyen hangon kérdezed,
ünneped olyannal felel.

Öltöztesd díszbe lelkedet
várva várt öröm-ünnepen, 
ne feledd vidámságodat 
viselni kedden, pénteken!

ÖREGDIÁKOK VÉPIKRÓNIKA

9

67 éves iskolai találkozó
Gróf Erdődy László egykori osztálytársunk hívott és ebéden látott
vendégül bennünket 67. osztálytalálkozónk alkalmával (kép).

Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy ismét 13-an össze-
jöhettünk. Nagyon örültünk egymásnak: jól elbeszélgettünk, szinte
elrepült a délután. Nosztalgiával gondoltunk vissza az iskolai
évekre, a sok élményre. Azt is megbeszéltük, hogyha tehetjük,
minden további évben is találkozunk. Megköszöntük a
vendéglátást abban a reményben, hogy jövőre veletek ugyanitt.

Kovácsné

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés: Beke Roland és

Tolnai Renáta   • Szelenczei Krisztián
Antal és Bakucz Barbara  
Születés: Moczok Attila és Moczok
Éva Mónika leánya Zselyke Lilla

Halálozás: Török Lajos Imre (1959)

Vép, Dózsa u. 16.  •  Habda Aladárné
sz. név: Kányási Matild (1940) Vép,
Hunyadi u. 51.  •  Soós Imre (1957)
Vép, Táncsics u. 40.

Kvízjáték a nyugdíjas klubban
Fejben is erősek a Nefelejcs Nyugdíjas klub tagjai, ez derült ki
augusztus 1-jén, amikor a még mindig rekkenő melegben egy kis
fejtörőre vállalkoztak a hölgyek és urak. 

Ötven olyan kérdést kellett megfejteniük kis csoportokban,
melyek ránézésre egyszerűek voltak. Aztán kiderült, hogy
mégsem. Puskázni nem lehetett (nem is illett volna), telefonos
segítség meg magától értetődőn nem volt. 

A klubvezető Ságiné Anci által összeállított kérdések közül
néhányat kiemelünk: Ki mondta?:  „Ipar nélkül a nemzet félkarú
óriás?/ Kossuth, Petőfi, Vásárhelyi Pál/ Hogy nevezed a pitypangot
másképp? / gyermekláncfű, kutyatej, kákics, oroszlánfog/ vagy kit
akart elcsábítani Putifárné? /Noét, Dávidot, Józsefet/. Mi a
pulykatakony? /Szárnyasok betegsége,  dísznövény, gombaféle/
vagy melyik a kakukktojás? / Petrográd, Szentpétervár, Moszkva,
Leningrád/ Kinek a fényképe látható az ötezer forintoson?  / Gróf
Széchenyi István, Kossuth Lajos, Deák Ferenc/.

Többségében jó válaszok születtek, s az sem mellékes, hogy
másoktól is tanul az ember. Mégsem ez volt a lényeg, hanem az
időskori agytorna, a memória erősítése, melyre egyre inkább szük-
sége van mindenkinek, valamint az idő hasznos eltöltése, egy
igazán összeforrt közösségben.                                          -gyz 
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Polgármesteri
napló 

2019.07.19-21.Tasnád Városnap
2019.07.29. M86 összekötő út

munkaterület-átadás
2019.07.31. Egyeztetés az ön-
kéntes polgári védelmi csoportról

10:00 Magyarok Kenyere
program

2019.08.01. Szemes Antalné
Kinizsi utca 16. 91 éves

2019.08.02. Polgárőr-gyűlés
2019.08.06-10.Felvidék
2019.08.15. Fűzy-Molnár Zol-

tán fotókiállítása Vépen
2019.08.20. Ünnepi tábori mise

a főtéren
-pm-

Modellezők
figyelem!

A MODELLEZÉS TÖRTÉNE-
TE VÉPEN című  kiállításhoz
anyagokat, (hajókat, repülőket,
fényképeket)  szívesen várunk és
elfogadunk  szeptember 14-ig.
Érdeklődni: Szijj Vilmos  
06-30-4912048-as telefonon
lehet.

VAKÁCIÓVÉPIKRÓNIKA

10

Napközis tábor kőszegi kirándulással

Az idén ismét augusztus első két hetében várta a táborozókat a Vépi
Művelődési Ház és Könyvtár lelkes csapata. A dolgozók, kiegészülve a
három pedagógus segítővel, valamint a közösségi szolgálatot végző és
diákmunkát teljesítő diákokkal, mindent megtettek azért, hogy a két hét
során a gyerekek számára minden az élményről, a jókedvről, a játékról
szóljon a nap során. Reggelente beszélgetőkörben mondták el a gyer-
mekek, hogy hogyan érkeztek, majd a reggeli tornával elkezdődött a nap.
Egymás megismerése, a nevek gyakorlása volt a cél az első nap
délelőttjén, majd jött a kidobó, zsinórlabda, tűz-víz-repülő, akadályver-
seny és rengeteg más mozgásos játék. Ebéd után jó kis mozi várta őket,
amelynek során kicsit kipihenhették magukat, erőt gyűjthettek a délutáni
programokra. Lehetőségük volt a gyermekeknek arra is, hogy megismer-
jék a fogyatékos emberek által használt eszközöket, kipróbálják azokat.
Az érzékenyítés során, a másság elfogadtatása volt a cél, s a gyerkőcök
remekül helytálltak a feladatokban. A forróság ellen vízipisztolyokkal
védekeztek, s sikerült az idén esőben fagyizni a Nefelejcsben. 
A következő hét egy kicsit másként telt, mint korábban. Pályázat során,
Erzsébet tábor szervezésére kapott lehetőséget a művelődési ház, amely
pluszlehetőséget kínált, a programok terén. A hét legjelentősebb eseménye
a Kőszegen tett kirándulás volt, ahol a madárvédelmi mentőközpont
megismerése után bevette a csapat a kőszegi várat! De a gyerekek szőttek
pókhálót fonalból, Forstóberné Anikó nénivel gyönyörű karkötők készül-
tek Dancsné Gyöngyi néni segítségével és megtanultak csuhéból babát
alkotni, Kiricsiné Vali nénivel. Egy alkalommal madárgyűrűzést is meg-
nézhettek, majd óriási számháborút vívtak a Gépészben. Az utolsó napon
VR-szemüveggel tettek utazásokat jobbnál jobb helyekre, 3D-s nyomtató-
val készítettek a gyerekeknek egy kutyát, és nagyon sok hasznos informá-
ciót kaptak a digitális jövőről.
Volt, aki egy hétre, volt, aki két hétre érkezett, és akadtak olyan lelkes
gyerekek is, akik maradtak volna még egy hetet. Táborvezetők

Ezúton is köszönöm Völgyi Eszternek, Kiricsi Adélnak, Hende Dórának,
hogy az elmúlt évekhez hasonlóan élménydús programokat és aktív
időtöltést biztosítottaka  táborozó gyerekeknek, valamint a segítő fiatalok-
nak: Boros Viktória, Cseresznyák Dávid, Eredics Izabell, Kiss Viktor,
Koszorús Eszter, Kraus Fanni, Nagy Ivett, Pogácsás András, Szijártó Dorka,
Tájmel Anna, Takács Eszter, Takács Krisztián, Vilics Dorina.

Iszakné Koszorús Judit

A Vadvirág
Óvoda 

programjai
2019. augusztus 26.
Óvodanyitás 
2019. augusztus 26. 17:00 
Leendő kiscsoportos gyermekek
szülei részére összevont szülői
értekezlet
2019. augusztus 30.
Nevelés nélküli munkanap-
tanévnyitó értekezlet

-Kovácsné Halász Éva
óvodavezető
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TANÉVKEZDÉSHEZ
A Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
életében a nyári szünet is hozott meglepetéseket, örömöket bőven.

Július 15-én kaptuk a jó hírt, hogy iskolánk ERASMUS + KA 229
számú pályázata nyert. 
Ez egy nemzetközi pályázat 5 ország részvételével: 
Olaszország /Direzione Didattica Statale 3° Circolo Luigi
Pirandello/
Románia /Scoala Gimnaziala Elena Doamna/
Horvátország /Osnovna skola Brodarica/
Spanyolország /SCUOLA STATALE ITALIANA DI MADRID/
Magyarország /Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola/

A koordinátor Olaszország lesz, a többi iskola partnerin-
tézményként vesz részt. Kétéves pályázat, két éven keresztül nyújt
lehetőséget iskolánk minden dolgozója számára. A pályázat célja
az európai dimenzió erősítése az iskolákban, illetve az iskola tanu-
lóinak és pedagógusainak felruházása 21. századi készségekkel és
kompetenciákkal. Ez a nemzetközi projekt, nagyszerű lehetőséget
kínál arra, hogy a külföldi partnerintézmények megismerjék
egymás mindennapi munkáját, működését, módszereit.
Amiért belevágtunk: szívesen látnánk jó oktatási, tanulmányi
példákat külföldön, szeretnénk tágítani a diákok és a pedagógusok
szakmai, tanulmányi és személyes horizontját nemzetközi vis-
zonylatban is, szeretnénk külföldi kapcsolatokat építeni, vagy
erősíteni korábbi kapcsolatainkat, szeretnénk segíteni a tanulók
fejlődését idegen nyelvi, digitális készségek, vagy konkrét szak-
tárgyak terén, illetve támogatni őket komplex
személyiségfejlődésükben. Amit tudunk: lehetőséget biztosítunk
nyelvtanulásra, utazásra, országok, népek megismerésére, kapcso-
latok építésére, új barátságok létesítésére. 

Örömmel jelenthetem be, hogy ismét nyert a BOLDOG ISKO-
LA cím pályázatunk! Ismét egy olyan tanév, amiben folytathatjuk
a megkezdett munkánkat, amiben ismét a pozitív gondolkodást
részesítjük előnyben, ahol Boldogságórákon vehetnek részt tanu-
lóink, ahol megtanítjuk diákjainknak, miért boldogítanak a jócse-
lekedetek. 
A címátadó ünnepség szeptember 18-án Budapesten lesz a
Kongresszusi Központban. Az idei tanévben először a Vépi
Vadvirág Művészeti Óvodával együtt megünnepeljük a Boldogság
Nemzetközi Napját március 20-án egy tanítás nélküli munkanap
keretében. 

Szintén beadásra került a HATÁRTALANUL pályázat, de a dön-
tés csak augusztus végén lesz várható. Addig még izgulhatunk,
hogy az idei tanévben is utazhatnak-e a 7. évfolyamosok
Felvidékre, Szlovákiába. 
Nem is lehetne jobb kezdés a 2019/2020. tanévhez!

Molnár Krisztina Intézményvezető

PROGRAMOK VÉPIKRÓNIKA
A Vépi Művelődési Ház és Könyvtár

Hétfő:
16:30–18:30   Színjátszópróba
18.30 Református istentisztelet

(a hónap első hétfőjén)

19.00 Zumba
Kedd: 
16.30–19.30    Foltvarrószakkör (páratlan héten)

18.00–19.00    Gyógytorna Ildivel
19.00–20.00    Aerobic 
Szerda:
08.00–12.00   Falugazdász fogadóórája

16.00–19.00    Sakkszakkör
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:
Szeptember 7. 10 éves a város
Szeptember 14. Az Önkéntes Polgári
Védelmi szervezet gyakorlata a sportpályán
Szeptember 16-22. Európai Mobilitási Hét
Szeptember 30 - október 6. Országos      

Könyvtári Napok
Október 4. 19,00  Bellus István
humorista -A HFI Szülői Közösségének
jótékonysági műsora

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

A Nefelejcs Nyugdíjas Klub programjai:
Szeptember 5. Megbeszélés a főzőversenyre
Szeptember 6. Vas megyei Nyugdíjas
Főzőverseny a Műv. Ház udvarán
Szeptember 12. Teke
Szeptember 19. Névnap , születésnap
Szeptember 26. Idősek világnapja
Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ
szeptemberi programjai
4-én 13.30 Jeles napok népszokások
9-én 13.30 Kézimunkázás - horgolás
11-én 13.30 Dáridó–zenehallgatás, közös
éneklés
16-án 13.30 Agytorna – szellemi vetélkedő
18-án 13.30 Régi idők mozija – Körhinta
- magyar film
23-án 13.30 Alzheimer-világnap –
előadás
25-én 13.30 Kézimunkázás - horgolás

11
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DÍJUGRATÁSVÉPIKRÓNIKA
Regionális lovasverseny Vépen

Regionális díjugrató lovasversenyen mérhették össze tudásukat Vépen a profik és
az amatőrök a Nyugat-dunántúli Decathlon Szabadidős Kupa és díjugrató
versenyen (kép), melyet a Magyar Lovas Szabadidősport Szövetség versenynaptár-

ja szerint szerveztek
meg. 
31 serleg, illetőleg a
150 szalag volt a
jutalma a legjobbak-
nak július 20-án a Vépi Tanya négy pályáján. A
díjugratóra 23-an jelentkeztek – 50 és 120 cen-
timéter magasságú akadályt leküzdve – a 233
versenyző közül, mondta el lapunknak Farkas
Gábor versenyigazgató, a centrum bérlője. A
hagyományteremtő rendezvényre többek közt
Toronyból, Nádasdról, Bozsokról, Cákról,
Szajkról, Zsiráról, Gyenesdiásról és

Örkénypusztáról éppúgy érkeztek versenyzők, mint például Pápáról vagy Pest megyéből.
A versenyzőket és a mintegy kétszáz főnyi érdeklődőt, a város vezetése nevében Török Sándor önkormányzati
képviselő köszöntötte. Örömét fejezte ki, hogy nagytérségi verseny zajlik Vépen, ahova még Pest megyéből is
érkeztek versenyzők, érdeklődők. Ez még ismertebbé teszi a város nevét. Kitért a szabadidősport fontosságára
is, mely ezúttal a lovaglás ifjú szerelmeseinek ad bemutatkozási lehetőséget. Ezzel pedig újabb tapasztalatot
szerezhetnek abban a sportban, mely évezredek óta bizonyítja a ló és lovasának egymásrautaltságát, tette hozzá,
egyúttal jó versenyzést is kívánva. 
A lovak szerelmesei közül a legkisebb 6, a legidősebb pedig 65 éves volt.  Teljesítményüket Pest megyei és

veszprémi bírák ítélték meg. 
Négy szabványméretű pályán, párhuzamosan
zajlott a díjugratás, a díjlovaglás és az ügyességi
versenyek kezdő, haladó, nehéz és nehéz
pontgyűjtő kategóriában. A 120 centiméteres
akadályon indulók között pénzjutalmat osztottak
ki a szervezők, a legkisebbeknek – a futó- és
vezetőszáras indulóknak – a részvételért
kölyökpezsgő járt. Török Sándor képviselő (kép)
adta át a város tízezer forintos pénzdíját Szalai
Zoénak, majd a többi elismerést a díjugratóknak,
illetőleg az amatőr versenyzőknek. A rendezvényt
vépi vállalkozások is támogatták. A tanya minden-
napjait a „vépi tanya” Facebook” oldalon lehet
követni. -gyz. Fotó:Farkas Panna

12

Háziorvosi szabadság

Dr. Tüske Zsuzsanna háziorvos 2019 szeptember 02-től október 04-ig szabadságon lesz.
Helyettesíti: Dr Csanaki Miklós Telefon: 06/30/3300545

Rendelési idő:   hétfő: 13:00-15.00-ig
péntek: 13:00-15:00-ig.
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ÜNNEP VÉPIKRÓNIKA

13

Családias falunap Bozzaiban
Július 13-án, 14:00 órai kezdettel került megrendezésre a "Bozzai Napunk”. Az időjárás kezdetben nem állt mel-
lettünk, esővel indítottuk a délutánt, de aztán az égiek kegyesek voltak hozzánk, és a nap további részében
elmaradt az előre jelzett csapadék. Így kicsit csúszva, de töretlen lelkesedéssel állhattak neki a fiúk a 11-es
rúgásnak és a kispályás focinak. Ezután kezdődtek a színpadi műsorok, ahol igyekeztünk minden korosztálynak

kedveskedni. A zenés
előadásokon kívül bábszín-
ház, rock&roll tánccsoport
és humorista is szórakoztat-
ta a közönséget. Családias
hangulatban került az asz-
talra a vacsora, közben min-
denki megtekinthette mini
kiállításunkat "Akikre büsz-
kék vagyunk" címmel, ahol
egy kis összeállítás kapott
helyet a Halmosi és Stieber-
családról, valamint Bárdosi
-Németh János költő éle-
téről a helyi értékek megőr-
zése jegyében. Az est to-
vábbi részében, a tombola-
sorsolást követően, már az
esti bulira hangolt a ze-
nekar. Bozzaiban mindig
törekszünk a családias lég-
kör megteremtésére, amit a
focipályán szaladgáló gyer-
mekek láttán, azt hiszem

sikerült is megteremteni.
Köszönöm mindazok támogatását, akik tombolatárgy felajánlásával segítették rendezvényünket.
A képen Stieber József a bozzai fiatalok körében.                                                     - Héra– Csizmadia Fanni
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ADOMÁNYVÉPIKRÓNIKA
Eltűnt egy tábla – Garda doktor a bölcsődéért

Nap mint nap munkába jövet a Kassai utcai vasúti átjáróban mindig elolvastam a TÁBLÁT, melyen csak ennyi
állt  „ út a jövőbe „. A lezárt sorompónál elgondolkoztam. Mit is jelent ez a két szó. Valahová futó vasúti pályát,
vagy az átengedésre váró autók utasait?  Aztán emlékezem, mikor még sorompóőr engedte le-fel a sorompót,
biztos előfordult, hogy néha megengedte az ott settenkedő gyermekeknek „ segítsenek „ a le- és felengedésben.
Aztán a homlokomra csapok. Mit is jelent valójában nekem ez a két szó: Út a jövőbe.  A gyermekeket, kicsiket
és nagyokat, főleg vépieket.

Nélkülük nem lenne Vépnek jövője. Nap, mint nap halljuk, Magyarországon a gyermek az első. Ezzel én is
egyetértek, de a vépi gyermekek azért kedvesebbek.  A gyógyításon kívül,  mást is akarok tenni értük. Bízom
abban, hogy e tekintetben társakra találok.

Két évvel ezelőtt a képviselő-testület eltörölte az orvosokra kivetett iparűzési adót. Én felajánlottam, hogy a
készülő bölcsőde belső berendezéséhez, az Önkormányzat kezelte elkülönített számlaszámra, az elengedett
iparűzési adóm összegét átutalom. Eddig, mint egyedüli adakozótól,  kb.  500.000,- Ft gyűlt össze.
Remélem, hogy ez az összeg gyarapodni fog. Mit is mondott Kosztolányi András, a nagy tőzsdés. „ Befektetni
csak a gyermekekbe érdemes, az mindig megtérül”. Igaza volt. Amennyiben sikerül minél több, Vépet szerető
gyermeket nekünk, felnőtteknek útnak indítanunk, így egy világot, de főleg Vépet meg fogjuk őrizni. A Kassai
úti sorompótól akkor tényleg Vép jövőjébe vezet az út, és nem is baj, hogy eltűnt a tábla.
A bölcsődei adományok számlaszáma: 11747006-15421326-10050005

Dr. Garda Károly
Vép város gyermekorvosa 

Köszönettel!
40 éves pedagógiai pályafutásom befejeztével - nyugdíjba vonulásom alkalmából  –
köszönöm a szülők  együttműködését, tanítványaimnak sok sikert kívánok!  

Vép, 2019. augusztus                 
Anikó néni

A Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola programjai:
• Szeptember 1. 17:00 – TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG
• Szeptember 2. 8:00 – Első tanítási nap a 2019/2020. tanévben
• Szeptember 5. 17:00 – Szülői értekezlet az 1.E, 2.E, 2.B osztályokban
• Szeptember 5. – Első tanítási nap a Művészeti Iskolában /még van lehetőség a beiratkozásra/
• Szeptember 7. – 10 éves Vép Városa
• Szeptember 9. 16:30 – Szülői értekezlet a Művészeti Iskolás tanulók szüleinek
• Szeptember 12. 16:30 – Szülői értekezlet a 3.A, 4.A, 4.B osztályokban
• Szeptember 12. 17:00 – Szülői értekezletek a felső tagozaton 5-8. osztályokban
• Szeptember 18. – BOLDOG ISKOLA Címátadó ünnepség Budapesten
• Szeptember 23. 16:00 – 18:00 – Papírgyűjtés /Bozzai, Kenéz, Pecöl/
• Szeptember 24. 11:00 – 18:00 – Papírgyűjtés /Vép/
• Szeptember 25. 17:00 – Szülői Közösség gyűlése
• Szeptember 23 – 27. – KEHOP 5.4.1 pályázathoz kapcsolódó projekthét /programok, kirándulások, ren-

dezvények az óvodás, iskolás tanulóknak és szüleiknek/

14
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Foci: sikeres felkészülés
Egyesületünk játékosa, egy háromnapos
összetartással kezdték a felkészülést a
zalaegerszegi Gébárti tónál, majd heti négy
edzéssel megkezdődött a tényleges munka. 

A távozók névsora rövid: Markó Marcell
Répcelakra, Gábriel Bálint pedig Söptére
tette át székhelyét. Innen is kívánunk nekik
eredményes szezont és sportsikereket. 

Az érkezők oldala hosszabb: visszatért
Budapestről Nagy Zsolt, aki játéka mellett a
futsalban megszerzett tudását is hasznosítani
fogja nálunk. Jött még Horváth Bence a
Haladástól, Szilvás Ákos Vasszécsenyből, és
visszatért Balikó Bálint a Király csapatából.
Az átigazolási  szezon még tart, így lehet
még érkező, de a keret lényegében összeállt.
Az edzők nem változtak tavalyhoz képest. 
A felkészülési Lukács Péter-emléktornán
csapatunk hosszú évek után újra torna-
győztes volt, maga mögé utasítva a Király
Se, a Vasszécseny és a Szarvaskend csapatát.
Túl vagyunk a két, sikerrel megvívott orszá-
gos Magyar Kupa meccsen is: először az
Egyházasrádóc, majd a Csepreg csapatát
ejtettük ki a kupából. Ebben a sorozatban
még egy kört kell teljesíteni, és az országos
főtáblán lesz a Vép VSE!

A pályák környéke is folyamatosan szépül
és fejlődik. Felújították a felnőtt csapat
öltözőjét, új fűnyírótraktor segíti a munkát a
pályán és környékén, valamint új világítást
kapott az alsó pálya is. A létesítményvezető
pozícióját Bezdi József látja el, aki lelkiis-
meretesen vágott bele a munkába, hogy a
sportolók minden igényt kielégítő pályákon
játszhassanak. A pályákon tehát nem fog
múlni a sikeres szezon. Bezdiné Csillag
Andrea lett az egyesület masszőrje, akinek a
kezei alatt gyorsabban gyógyulhatnak a
sérült játékosok. Az első bajnoki mérkőzés
augusztus 17-én, szombaton Szombathelyen
lesz a Király SE ellen. 
Minden szurkolónkat szeretettel várjuk.
Elkél a buzdítás minden meccsen!

Hajrá Vép!                   - Pajor

Lapzárta után: Király SE- Vép 0:3. 

SPORT VÉPIKRÓNIKA
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Búcsúi forgatag 
Volt kirakodóvásár, vattacukor és céllövölde – az idén is várták
a város népét a mutatványosok a vépi sportpályán. Augusztus
11-én, vasárnap már délelőtt kinyitottak a búcsúsok, elindult a
körhinta, körözött a kisvasút, befizethettünk a dodzsemre, a ki-
csik kedvükre szórakozhattak az ugrálóvárban. Aki ügyesen

horgászott, műanyag fröccsöntött játékhoz vagy hagyományos
fajátékhoz jutott. Gyereket, felnőttet is elvarázsolt a nyüzsgés, a
villódzó fények, a zene, a kirakodóvásár, a sötétedésig tartó
búcsú forgataga.  -VK

Áramszünet 
transzformátorcsere miatt

2019. augusztus 30-án 08:30 órától várhatóan 12:30 óráig
Vépen, a Béke és Jókai teljes utcákban, az Alkotmány utca
páratlan 1., 1/A., 3., 5., páros 2-26., Ady utca páros 2-28., párat-
lan 1/A-7., Deák utca 38., Szent Imre utca 39. számok alatt és a
sportpálya területén áramszünet lesz. 
Az áramszünet oka: transzformátorcsere.

2019. augusztus 30-án 08:30 órától várhatóan 12:30 óráig
Vépen a teljes Kinizsi Pál és Hunyadi utcákban és az Ady utca
Vízmű területén áramszünet lesz. Az áramszünet oka: a szolgál-
tatás minőségének javítása.

dr. Hoós  Anna Katalin jegyző
Vépi Közös Önkormányzati Hivatal

9751 Vép, Rákóczi utca 8.
tel./fax: 94/543-067, 94/543-068

info@vep.hu
onkormanyzat@netkabel.net
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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)  

EBOLTÁSRÓL   TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a Tisztelt Ebtulajdonosokat, hogy VÉP városban a 3
hónapnál idősebb kutyák veszettség elleni védőoltása, a Vépi Közös
Önkormányzati Hivatal udvarában (Vép, Rákóczi u. 8.) az alábbi
időpontokban történik:

2019. szeptember 10. (kedd) 15:00-18:00 óráig
2019. szeptember 11. (szerda)         9:00-12:00 óráig
2019. szeptember 12. (csütörtök) 15:00-18:00 óráig

Az eboltás díja – ebenként – 3000 Ft-ba kerül a féregtelenítéssel együtt. 
Kérjük, hogy a kutyák eboltási könyvét hozzák magukkal!
Az eboltás elmulasztása szabálysértés, és pénzbírsággal sújtható.

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal

Fotókiállítás:
műemlékek, imahelyek

Műemlékek, imahe-
lyek Vas megyében
címmel fotókiállítás
nyílt augusztus 15-én
a Kiállító-teremben
Fűzy-Molnár Zoltán
(kép)  alkotásaiból.

Az alkotásokat
Iszakné Koszorús Ju-
dit ajánlotta a látoga-
tók figyelmébe.
Az amatőr fotós 56

képén főként a vasútvonalak melletti temp-
lomok képei láthatók. Ennek oka, hogy az
alkotó egyházi gimnáziumban végzett, illetve a
fővárosban a MÁV-levéltárban dolgozik.
Elmondása szerint tíz éve azért kezdett fotózni,
mert küldetésének tekinti bemutatni az egyházi
épületeket, kastélyokat, várakat, tájházakat. 

Képei között például a szentgotthárdi, kör-
mendi, vasvári vagy vendvidéki épületek mel-
lett zalai fotók is láthatók. 
A tárlaton a jáki templom, a vépi Erdődy-kas-
tély és templom is megtalálható.                                     

–gyz
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