
Díszpolgár lett Varga Gyula

Ünnepség a város tízéves
évfordulóján

Tíz éve avatták várossá Vépet. Azt a nagyközséget,
mely már hét évszázaddal korábban is város volt,
fogalmazott köszöntőjében Harangozó Bertalan Vas
megye Kormánymegbízottja. Az ünnepi ceremónián
jelen volt a város „keresztapja”,  dr. Kiss László alkot-
mányjogász, aki 2009-ben a kormány megbízásából. 

Varga Gyula akkori polgármesternek átadta a
díszes okiratot és a város kulcsát. Az alkalomból
kitüntetéseket adtak át: az elismertek közül Varga
Gyulát díszpolgárrá avatták. (kép)

Az ünnepségen a megye és a járás vezetőin kívül jelen
volt a romániai testvérváros, Tasnád delegációja
Grieb Csaba polgármester vezetésével, illetve gróf
Erdődy László. Az ünnepi műsor Szombathely Város
Fúvós-zenekarának műsorával, Pogácsás Zsuzsanna
előadásában a Vépi Himnusszal kezdődött, majd
Dömötör Hanna adta elő Nagy János Vépi
Himnuszának teljes szövegét. Bemutatták Nagy
Attila a városról készített videóját. 

Varga Gyula városépítő polgármester, a tele-
pülés 12 évig volt korábbi vezetője meleg szeretettel
emlékezett vissza a nagyközségből várossá lett
település fejlődésére. Kiemelte elődjének, Takács
Ernő tanácselnöknek, majd polgármesternek
meghatározó tevékenységét, aki 2008-ban már nem
indult a választásokon, és Gyulát javasolta város-
vezetőnek. A lakosság előbb 61, majd a következő
ciklusban 74 százalékos arányban szavazott neki
bizalmat. Akkor 14 pontban foglalta össze a leg-
fontosabb fejlesztési irányokat, melyeket a lakosság
segítségével – még társadalmi munka bevetésével is –
tudott megvalósítani. Mint mondta: kockázat nélkül
nincs siker. 
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VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA
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Önkormányzati választások
Az országos önkormányzati választásokat 

2019. október 13-án tartják.
Vépen érvényesen szavazni egy polgármesterjelöltre és
legfeljebb hat képviselőjelöltre lehet. 

A városban ketten, Kovács Péter Sándor és Derdákné
Rózsa Hajnalka szerezte meg és adta le határidőre a Helyi
Választási Bizottsághoz szeptember 9. 16 óráig a pol-
gármesterjelöltséghez szükséges ajánlásokat. Az ő esetük-
ben a törvény minimum 83 ajánlást ír elő.

A képviselőjelölteknek minimum 28 érvényes ajánlásra
volt szükségük, melyet 13-an szereztek meg és továbbítottak
a Helyi Választási Bizottsághoz. Így egyéni listás jelöltek let-
tek. A Helyi Választási Bizottság elnöke, Börzsönyiné dr.
Kiricsi Szilvia köszöntötte még aznap este 19 órakor a jelöl-
teket, majd az előírások szerint kisorsolták a szavazólapra
kerülésük sorrendjét.

A polgármesterjelöltek közül a sorsolás alapján
elsőként Kovács Péter Sándor kerül a szavazólapra, míg
másodikként Derdákné Rózsa Hajnalka. 
A képviselőjelöltek szavazólapi sorrendje: 1. Derdákné
Rózsa Hajnalka, 2. Binderné Lődör Ibolya Anna, 3. Horváth
Péter, 4. Lajosné Németh Viktória, 5. Tancsics Gábor, 6.
Dömötör Gábor, 7. Pados Róbert, 8. Szijj Vilmos György, 9.
Kajtár Tamásné, 10. Kóbor Attila, 11. Török Sándor, 12.
Kulcsárné Nagy Ildikó, 13. Borsos Ferenc.
A roma nemzetiség képviselőjelöltjei sorrendben: Nyári
Hajnalka, Nyári György, Nyári József 

Polgármesterjelöltek

1. Kovács Péter Sándor
– Ha felteszik a kérdést,
hogy miért indulok újra a
választáson, hogy Vép
város polgármestere le-
gyek, akár egy rövid mon-
datban is meg tudnám
tenni: 9 év.

KRÓNIKA

folytatás a  2. oldalon folytatás a 7. oldalon
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VÉPIKRÓNIKA
folytatás az 1. oldalról Önkormányzati választások
Tudom, hogy ennél többet kell
leírni ahhoz, hogy a választókat
arra buzdítsam, hogy rám szavaz-
zanak, így most pár mondatban
részletesebben is kifejtem tervei-
met, az elért eredményekre alapoz-
va. 

Kilenc éve alpolgármesterként,
építész tervezőként indultam a
választáson, két másik jelölt ellen,
és Önök megválasztottak vezető-
jüknek. A polgármesteri pályát
sehol sem tanítják, így nekem is el
kellett indulnom a rögös úton,
hogy kiépítsem szervezeti és hiva-
tali kapcsolataimat, melyeket a
város irányításához fel tudok
használni. Szerencsés időszak volt,
hisz a fiatal városon mindenki
segíteni kívánt, mindenki első
szóra mellénk állt.

Megtartottam tagságunkat min-
den olyan szervezetben, ahol a
város fejlesztése érdekében infor-
mációkhoz lehet jutni, és ezeket fel
is használtam, hisz ma ez a leg-
nagyobb érték. Tanácsosa lettem a
Települési Önkormányzatok Or-
szágos Szövetségének (TÖOSZ),
amely az ország legnagyobb tag-
létszámú önkormányzati érdekkép-
viseleti szervezete.

Az elmúlt évek során sok pá-
lyázatot megnyertünk, de én mégis
azokra az ötleteimre vagyok a leg-
büszkébb, amikor azt hallottam di-
csérő szándékkal: „A polgármes-
terünk már megint kitalált vala-
mit”. Bizony, ezek az olyan helyi
kezdeményezések, amelyek sok
családot megmozgattak, sok gyer-
mek arcára csaltak mosolyt. 
Gondolok itt a Tündérkert faültető
programunkra, a Közéleti Teadé-
lutánokra, a kerékpáros akciókra,
az adventi koszorúra, vagy az
adventi naptárunkra az óvodások
számára, de a legutóbbi, a VÉP
betűinek elkészítése során is sok
pozitív visszajelzést kaptam.

Eddig a múltról, az eddigi 9

esetén továbbra is türelmetlen
leszek, mert nekem ez is a dolgom.
Lao Ce-t az i.e. 6. században élt
kínai filozófust kérdezte a tanít-
ványa: Mester, sokat kell még vár-
nunk a dolgok jobbrafordulására?
Mire a Mester válasza: Hát, ha
várunk, akkor még sokat.
Mi sem várunk, teszünk Önökkel,
Önökért, Vépért! 
VÉP VELED!

2. Derdákné Rózsa Hajnalka
polgármesterjelölt és képviselőjelölt 

Tisztelt Vépi Választópolgárok!
Kedves Lakótársaim! 
Derdákné Rózsa Hajnalka vagyok,
1970-ben születtem, Vépen élek,
itt nőttem fel, ide jártam óvodába,
iskolába. Két fiúgyermek édesany-
ja, valamint egy 10 hónapos kisfiú
büszke  nagymamája vagyok.
Jelenleg a Széchenyi Programiroda
Nonprofit Kft. szombathelyi iro-
dájának vezetőjeként, pályázati fej-
lesztési tanácsadójaként dolgozom.

2014. évtől az Önök által kapott
bizalom felhatalmazásával dolgo-
zom városunk képviselőjeként,  a
helyi Szociális–, Egészségügyi– és
Ifjúsági Bizottság elnökeként.
Képviselői munkám során sok ta-
pasztalatot szereztem a közigazga-
tás területén, megismertem az ön-
kormányzati gazdálkodást, váro-
sunk előnyeit, lehetőségeit, vala-
mint a problémáit is. 

Az elmúlt időszakban azt az
elvet vallottam és képviseltem,
hogy független képviselőként be-
csületes munkával, kitartással lehet

évről írtam, mert erre támaszkod-
va, ezt tovább építve kívánom foly-
tatni a város vezetésében immár
rutinosan, az új kihívásokat fogad-
va munkámat. A gyakran és sok
helyen elmondott és Vép számára
irányadóként felsorolt projektek,
mint a kerékpárút, a sportcsarnok,
a járdák rendbetétele (az utakat
felújítottuk), a kastély és parkja
kimozdítása jelenlegi elhanyagolt
állapotából, (erről Nagy István
agrárminiszter úrral vépi láto-
gatása során is beszéltünk) ter-
mészetesen szerepel terveimben.
Ezek nagy része a közeljövőben
elindulhat, mert az eddigi előké-
születek után, a megvalósulás fázi-
sának kell következni.

A szórólapon írtam róla, de most
is felhívom a figyelmüket arra,
hogy a jövő évi költségvetésből,
jelentős összeget, 5–10 millió
forintot KÖZÖSSÉGI KÖLT-
SÉGVETÉSKÉNT, a lakosság
részére kívánok elkülöníteni. Erre
az Önök civil csoportjai, akár
baráti társaságai, egy vagy több
utca lakói összefogva pályázhat-
nak, a közvetlen környezetükben
olyan terveik megvalósítására,
amely a város fejlődését is szolgál-
ja. Ilyen még nem volt Vas me-
gyében!

Sok tervem van, folyamatosan
figyelem a lehetőségeket és meg-
hallgatom a visszajelzéseket, akár
az általam elindított Polgármesteri
Pad program során is.

Azzal zárom soraimat, ami
országgyűlési képviselő úrral le-
folytatott megbeszéléseink során
többször előfordult, hogy azzal
fordult hozzám, egy-egy támo-
gatás, pályázat során, hogy én
mindig türelmetlen vagyok. Az én
válaszom az volt, hogy türelmetlen
vagyok, mert mögöttem 3500 vépi
áll és ők is gyakran megkérdezik,
hogyan állnak a terveink. Ígérem
Önöknek, hogy megválasztásom

folytatás a  3. oldalon
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csak városunk és annak lakóinak
érdekeit képviselni. Ezen elv alap-
ján a 2019. évi őszi, helyi önkor-
mányzati választásokon szintén
független polgármesterjelöltként
valamint képviselőjelöltként is
szeretném megmérettetni magam.
Megfelelő, biztos  háttérrel, kapcso-
latrendszerrel rendelkezem ahhoz,
hogy ezt a felelősségteljes, megtisz-
telő, nemes feladatot fel merjem
vállalni. Az elmúlt 5 év során ré-
szese voltam számos beruházá-
sunk, projektünk ötletelésében,
lebonyolításában, koordinálásában.

Bizonyára észrevették lakótár-
saim, hogy elmozdultunk a fej-
lődés irányába, annak pedig igazán
örülök, hogy nemcsak képviselői,
hanem a  civil életemben végzett
munkám során is  hozzájárulhattam
ezen  projektek sikeréhez.
Továbbiakban is szeretném a pá-
lyázati-fejlesztési tanácsadói szak-
mai tapasztalatommal városunk
fejlődését segíteni, támogatni.

Vallom és tudom,  hogy ezt a
fejlődést lehet fokozni, még több
munkával, a lehetőség adta pályá-
zati források maradéktalan kihasz-
nálásával, megfelelő kapcsolati
rendszerrel, biztos háttér megte-
remtésével együtt.
Természetesen mindehhez még na-
gyobb aktivitásra, fiatalos lendületre,
nagy munkabírásra, nyíltságra

egy innovatív váltásra van szük-
sége városunknak, ami ugyan nagy
feladat, de egyben lehetőséget is
teremt a megújulásra, városunkhoz
méltó lendületesebb, intenzívebb
fejlődésre.

Azonban irreális dolgokat el-
várni meggondolatlanság lenne.
Csodát egy polgármester sem, kép-
viselő sem tud tenni és így fele-
lőtlenség lenne azt hinni, hogy
egyik vagy másik személy el tudja
hozni a Kánaánt. Azt azonban meg
tudom ígérni, hogy amit csak lehet,
megteszek, hiszen közös felelős-
ségünk és örömünk lehet, ha jó és
maradandó dolgokat tudunk együtt
alkotni, városunkban, Vépen. 

Ehhez az elképzeléshez, cél-
kitűzéshez néha olyan elszántság
kell, ami akkor van meg az ember-
ben, amikor kitessékelik az ajtón,
de ő úgy érzi, hogy akkor is vissza-
mászik az ablakon. A sikerhez, vá-
rosunk megújulásához viszont ösz-
tönző lehet a fiatalos lendület, azon-
ban mindennél inkább az össze-
fogásra van most szükségünk.  

Kérem Önöket, hogy bizalmuk-
kal továbbra is támogassanak, hogy
a képviselőként megkezdett elkép-
zeléseimet alázattal, tiszta lelkiis-
merettel, polgármesterként tudjam
folytatni. 
Köszönöm megtisztelő támogatá-
sukat! 

és partneri együttműködésre van
szükség. Azonban fontosnak tar-
tom továbbra is a közbiztonság
fejlesztését, az utak, járdák további
korszerűsítését, új járdák kiala-
kítását, égető szükség lenne egy
kerékpárútra, tornacsarnokra.

Szeretném megvalósítani az
Erdődy Kastély-park megnyitását
városunk irányába, gyermeke-
inknek további játszótereket sze-
retnék kialakítani, a vépi lakosság
létszámának növekedése érdeké-
ben családi övezetek, lakópark
létrehozására is szükség lenne.
Civil szervezetek,  kultúra, sport,
városunkhoz méltó színvonalas
rendezvények, rászorulók, idősek,
vépi fiatalok, helyi vállalkozók
támogatását is fontosnak tartom,
valamint  a környezetszennyezés
terén is cselekednünk kell. Célom
továbbá, hogy olyan kommunika-
tív város legyünk,  ahol mindenki
megkapja a számára  kért fontos
tudnivalókat, információkat. Ezért
mindenképp szükségesnek tartom
honlapunk folyamatos aktuali-
zálását, városi írott sajtónk átpozi-
cionálását, modernizálását és bi-
zony haladnunk kell a korral, az
interneten, a közösségi oldalakon
is folyamatosan ott kell lennünk,
sőt szükségünk van egy össze-
hangolt marketing stratégiára.  

Rengeteg feladat vár még ránk, 

Önkormányzati választások

1. Derdákné Rózsa Hajnalka
(Lásd a polgármesterjelöltségit)

2. Tisztelt Vépi polgárok!
Binderné Lődör Ibolya Annának
hívnak. Vépen nőttem fel és a mai
napig itt élünk férjemmel, Binder
Lászlóval és két fiúgyermekünk-
kel. Közel 16 éve működik vállal-
kozásunk, amiben mára már több
kisebb vállalkozás is helyet kapott. 

ha gyermekeim és unokáim is
városunkat választanák lakóhe-
lyüknek. Fontos számomra Vép  sor-
sa, – jövője, ebben szeretnék segí-
teni, hogy az elkövetkezendő fela-
datainkat együttes erővel, Önök
segítségével meg tudjuk valósítani.
Szeretnék részt venni a kulturális
programok szervezésében, valamint
a vépi vállalkozók támogatásában. 
Vép a mi otthonunk!

Képviselőjelöltek

folytatás a  4. oldalon

Mivel Vép az otthonunk, szeretném,
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folytatás az 3. oldalról Önkormányzati választások
3. Horváth Péter 29 éves
független képviselőjelölt vagyok,

Vépen lakom a Dózsa utcában.
Tanulmányaimat a Hatos Ferenc
Általános Iskolában, majd a
Herman Ottó Szakközépiskola
után idegennyelvi asszisztensként
végeztem 2013-ban a Nyugat-
magyarországi Egyetem Bölcsé-
szettudományi Karán.  A Villszöv
Zrt.-ben dolgozom mint termelési
és logisztikai vezető. Német nyelv-
tudásommal segítem a cég kapcso-
lattartását. Vépen az Önkéntes
Tűzoltó Egyesület Vép–Bozzai
aktív tagja vagyok 2008 óta. 2012
óta pedig parancsnokhelyettes. 

E munkának köszönhetően sűrűn
megfordulok a település területén,
rendezvényein. Szükséges, hogy
további lépéseket tegyünk az ener-
giahatékonyság és környezetvé-
delem területén. Támogatom az
utak további felújítását és a Vép és
Szombathely között létrehozandó
kerékpárutat. Vépen egy sportcsar-
nokkal a szabadidős programok
könnyebben megvalósíthatók. 

Fiatalos lendülettel, de meg-
fontolt, komoly és céltudatos hoz-
záállással segíthetem Vépet.

4. Lajosné Németh Viktóriának
hívnak, 36 éves vagyok. Csalá-
domnak generációk óta Vép az ott-
hona. Óvodáskorom és iskolás
éveim emléke ezer szállal fűz ide,
számomra az élet máshol elképzel-
hetetlen. Szorosan kötődöm váro-
sunkhoz, mindig érdekelt sorsa és
jövője.

bevételeket, az elmúlt években
különböző okok miatt elmaradt 

számunkra fontos beruházások meg-
valósítását, mint pl. a kerékpárút, a
bölcsőde és egy többfunkciós csar-
nok építését, illetve további, pályá-
zatok által nyert lehetőségek meg-
valósítását.

Kezdő képviselőként a tapaszta-
latszerzés sem elengedhetetlen szá-
momra, és bízom benne, hogy a
város érdekében egy ütőképes,
összetartó csapattal dolgozhatok
majd együtt. 

6. Dömötör Gábor vagyok, 2002
óta próbálok segíteni településem-
nek mint önkormányzati képviselő.
Elvem, hogy felesleges ígérgetések

helyett reálisan és felelős gazdálko-
dással működtessük városunkat. 
Ki kell használni minden apró lehe-
tőséget ami Vép fejlődését segíti.
„Vép fejlődésre van ítélve” hang-
zott el már több helyről. És ez így
van. A megkezdett munkát hasonló
lendülettel tovább kell folytatni.

Egyetemet Kaposváron végeztem,
a Gazdaságtudományi Karon, ahol
4 évig a Hallgatói Önkormányzat
elnöke voltam. Itt ismertem meg
férjemet, három gyermekem éde-
sapját. Idei évig a Szülői Munka-
közösség elnökeként segítettem a
vépi Vadvirág Művészeti Óvoda
munkáját. Elérkezettnek látom az
idejét, hogy képviselőként részt
vehessek városom szolgálatában. 
Hiszem, hogy fiatalos lendületem,

élettapasztalataim és kitartásom a
város javára válik. Jó kapcsolatot
ápolok több mostani képviselővel
és új jelöltekkel is, akikkel egy
csapatban dolgozva egy új szintre
emelhetjük településünket. Ered-
ményt csak alázatos munkával,
megfontolt tervezéssel és össze-
hangolt csapatmunkával lehet elér-
ni. Anyaként fontos számomra,
hogy a következő generáció olyan
várost örököljön meg tőlünk, ahol
megtalálja számításait.

Felelősséget érzek azért, hogy
Vép továbbra is biztonságos, él-
hető, és fejlődő város maradjon.
Kérem Önöket, Titeket, hogy az
október 13-i választásokon fogad-
janak bizalmukba, támogassatok,
hogy megszolgálhassam azt. 

5. Ifj. Tancsics Gábor, alkalma-
zott, független induló.
A lakosság igényeit tartom a leg-
fontosabbnak és azok megvaló-
sítását. Fontosnak tartom mind-
emellett vállalkozások megnye-
rését, hogy Vépre települjenek,
ezzel is növelve a költségvetési

folytatás a  5. oldalon
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folytatás az 4. oldalról Önkormányzati választások
Elsősorban pályázatok segít-

ségével folytatni kell a járdák fel-
újítását, játszóteret kell építeni
(Pacsirta-rét, Újtelep), intézmé-
nyeinket korszerűsíteni.  És a nagy
tervek: a bölcsőde, a kerékpárút, a
tornacsarnok és szinte elérhetetlen
messzeségben a várkastély–reno-
válás.

Arra is kell gondolni, hogy meg-
mutassuk magunkat, megmutassuk
Vépet a Vépet nem ismerőknek,
ezért sok színvonalas rendezvényt
kell szervezni. Több kiadványt –
pl. egy monográfiát – szerkeszteni
és kiadni. Vép Értékes, a Vépi em-
berek igényesek, a Vépi emberek-
nek tartásuk van. Ezzel a tartással
úgy kell dolgoznunk az igények
kielégítésén, hogy ezután is
értékeket hozzunk létre mindenki
megelégedésére.

7. Pados Róbert vagyok, születé-
semtől itt is lakom családommal.

Végzettségem környezetmérnök,
mely szakmában 1997-óta dolgo-
zom. Környezetünk védelme, a
környezettudatosságra való neve-
lés, számomra nem csak munka,
hanem hivatás, hobbi és életcél is.

A környezetvédelem terén eltöl-
tött 22 év során felgyülemlett ta-
pasztalatomat, tudásomat folya-
matosan bővítem és szeretném azt
továbbadni nemcsak gyermekeim-
nek, hanem mindazoknak, akik
egy élhető jövőre, tiszta környezet-
re vágynak és hajlandóak is tenni

vagyok, hogy az elmúlt évek szint-
jén Kovács Péter Polgármester
megválasztását támogatom csalá-
dommal és baráti kőrömmel közö-
sen. KÉREM, TISZTELJEN MEG
TOVÁBBI BIZALMÁVAL! 
KÖSZÖNÖM!

9. Kajtár Tamásné Lakatos
Gabriella vagyok és független
képviselőjelöltként indulok az

önkormányzati választáson. Szüle-
tésem óta Vépen élek, szüleim is
vépinek vallhatták magukat, ahogy
férjem és két – ma már - felnőtt
gyermekem is. Hiszek a család és a
közösségek megtartó, formáló,
építő erejében. Célom, hogy olyan
közösségek jöjjenek létre váro-
sunkban, melyekben hasznosan és
kellemesen együtt tudják tölteni az
időt fiatalok és idősek, városunkba
költözöttek és vépi születésűek,
sportrajongók és színházbarátok.
Vép közösségi életében ez idáig
mint színjátszó vettem részt –  a
WEEB Színpad alapító tagjaként –
ám szeretném megmérettetni ma-
gam mint képviselő a város köz-
életének színpadán. Vallom, hogy a
jó előadás csapatmunka, nemcsak
a főszereplőn, hanem az énekkaron
és az öltöztetőn is múlik a siker.    

Elismerve és megköszönve elő-
deink lelkiismeretes, kitartó mun-
káját jöjjön a következő felvonás,
egy-két újabb szereplővel!
Írjuk tovább együtt Vép for-
gatókönyvét!

érte. Nagyon szerencsésnek érzem
magam, hiszen szerető szüleim
mellett szerető és mindenben tá-
mogató feleségem is van, akitől
három gyönyörű gyermekünk szü-
letett. Így igazán érdemes élni, és
újult erővel dolgozni minden nap. 

Úgy érzem, eljött az idő, hogy
tágabb környezetemben is próbál-
jam erősíteni a környezettudatos-
ságot, az energiahatékonyságot.
Hiszem, hogy példamutatással
előbbre lehet vinni városunkat,
melynek egy következő állomása a
képviselő-testületben való rész-
vétellel valósul meg.

8. Szijj Vilmos György nyugdíjas
kollégiumvezető, független képvi-
selőjelölt a választók véleményét

figyelembevevő önkormányzati
munka megteremtését szorgalmaz-
za. Emberi értékeket fejlesztő
intézmények, óvoda, iskola, sport,
egészségügy, művelődés támo-
gatása. Környezetvédelem (járdák
folyamatos felújítása, Szombat-
hely–Vép közti kerékpárút meg-
építése. A bölcsőde  megépítése.
minimum kettő játszótér kialakítá-
sa a Pacsirta  réten illetve az újte-
lepi részen. Nagyon fontosnak tar-
tom egy piactér kialakítását.

A kisebbséggel való jó kapcsolat
további ápolására fogok törekedni.
Együtt kell tennünk a hatékony ér-
dek és értékképviselet érdekében,
hogy igényeink megvalósulást
nyerjenek. Teljes erőmmel azon

folytatás a  6. oldalon
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folytatás az 5. oldalról Önkormányzati választások
10. Kóbor Attila, vállalkozó,
független jelölt elsősorban a la-
kosság igényeinek megvalósítását

tartja szem előtt. Szorgalmazza a
megyeszékhelyre vezető kerék-
párút megépítését, a város bölcső-
déjének és sportcsarnokának meg-
valósítását. A közbiztonság és köz-
lekedésbiztonság, valamint a kör-
nyezettudatos szemlélet erősítését.

Önkéntes tűzoltóként is fon-
tosnak tartja a hulladékégetés meg-
szüntetését, ehhez további alter-
natív megoldások keresését. Az álta-
la vezetett közösségben is törekszik
a Vép–Bozzai Önkéntes Tűzoltó
Egyesület utánpótlás csapatának ki-
építésére. Évek óta küzd az utcai
szemetelés megszűntetéséért, jó
példával elöl jár a szemétszedési
akciókban való részvételével. 

Szeretne minél több vépi polgárt
bevonni a kisváros közösségi éle-
tébe. Mint az elmúlt 13 évben, a jö-
vőben is szükségesnek tartja az
önkormányzat takarékos gazdálko-
dását, a pályázati források kihasz-
nálását Vép fejlődése érdekében.

11. Török Sándor vagyok, tös-

gyökeres vépi lakos. Ugyanazok a
problémák és gondok foglalkoztat-

ügyintézőként, ahonnan 2018 
decemberében mentem nyugdíjba.
Munkám során a város minden
szegletét, szinte minden lakosát
megismertem, a magánszemélytől
a vállalkozóig. Az ügyfelekkel
való konzultálás, és a helyszíni
szemlék alkalmával aktuális képet
kaptam a város mindennapjairól.
Tudom, hogy a fiataloké a jövő, úgy
gondolom, hogy a 21 év tapasz-
talatával, proaktív szemléletemmel
fogom városunkat és azon keresz-
tül a fiatalokat támogatni.
Kérem Önöket, hogy szavazata-
ikkal támogassanak, hogy kép-
viselőként a város fejlődése érde-
kében dolgozhassak.   

13. Borsos Ferenc vagyok 1978-
ban születtem Szombathelyen, egy
kis kórházi kitérő után Vépre

költöztem, úgy 41 éve, azóta vépi
lakos vagyok . Terveimről röviden:
én ígérgetni nem szeretnék, de
vannak ötleteim, terveim, amik
Vép város fejlődését, előrelépését
segíthetik. Támogatom kerékpárút,
tornacsarnok, körforgalom, isko-
láknál zebrák kialakítását. Egy
benzinkút sem lenne rossz. Csend–
és füstrendelet újragondolását. 
Nagyobb esők után kiömlő szenny-
víz és esővíz megszüntetését.  
Persze a fiatalokról sem szabad
megfeledkezni, őket is kell segíteni
és támogatni. Lehetne sorolni még.
Úgy érzem, van mit tenni. 
Szeretném képviselni a helyi la-
kosságot és a problémáik megol-
dásában segíteni. Ezért kérek min-
denkit, hogy bizalommal forduljon
hozzám. 

nak engem is, mint minden pol-
gártársamat. Vállalkozói tapaszta-
latommal több cikluson át segítet-
tem a képviselő-testület munkáját.

Nekem a képviselői munka egy
széles körű érdekképviselet, ahol
dolgozhatok városunkért és la-
kóiért, hogy élhetőbb és vidám vá-
ros legyen. Elképzeléseim a követ-
kező ciklusra: a település járdáinak
felújítása, további építési telkek és
játszóterek kialakítása, közbizton-
ság továbbfejlesztése térfigyelő
kamerákkal. Megbecsülni az idő-
sebb korosztályt odafigyeléssel,
gondoskodással. Persze a fiatalok-
ról sem szabad megfeledkezni. 

Tovább erősíteni az önkormány-
zat és a civil szervezetek kapcso-
latát. Megnyitni a településen a
termelői piacot. A letelepedő vál-
lalkozásokat meggyőzni a további
befektetésekre, hogy a város to-
vább fejlődjön. Ehhez kérem a
választópolgárok támogatását.

12. Kulcsárné Nagy Ildikó
vagyok, 1959-ben születtem,
általános iskolai tanulmányaimat
Vépen végeztem, majd a Nagy

Lajos Gimnáziumban folytattam.
Diplomámat az Ybl Miklós Mű-
szaki Főiskolán szereztem. Peda-
gógus lányom, közgazdász-műsza-
ki menedzser fiam és három uno-
kám van. 
Édesapám több évtizedes tanács-
tagsága alatt sokat dolgozott a
település fejlődéséért, édesanyám
36 évig a hivatal dolgozója volt. 
A VASITERV-nél eltöltött 20 év
után kerültem 1997-ben az akkori
nagyközségi hivatalba műszaki 
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– Hogy lehet várossá válni?- tette
fel a kérdést. Kitalálták, hogy
Őriszentpéter példájára sikeres
pályázatot kell beadni a kormány-
hoz. Ezért felkérték dr. Csapó
Tamást, a Berzsenyi Dániel Főis-
kola tanszékvezető tanárát, hogy
csapatával készítsék el a pályáza-
tot. A siker nem maradt el: Sólyom
László akkori köztársasági elnök
2009. július elsején várossá nyil-
vánította Vépet. - De ki adja át a
város kulcsát? – tette fel a kérdést.
Nos, erre a feladatra
a jánosházi születé-
sű dr. Kiss László
alkotmányjogászt
kérték fel, mondta a
szónok. (A kulcsot a
helyi kovácsmester
Kajtár Ferenc készí-
tette)

Dr. Kiss László
személyes emlékeit idézte fel,

m i s z e r i n t
é l e t é b e n
kétszer ült
h i n t ó b a n .
Másodszor
akkor, ami-
kor Varga
G y u l á v a l
egy huszár-

bandérium kíséretében járták a
város útjait, és a lakosok kérésére
mindig meg kellett állni egy-egy
pálinkára. Nagy volt az öröm, tette
hozzá. Azóta is figyelemmel kísérte
a város fejélődését, melyet a helyi
újságból is – melyben megjelent az
általa készített kocsonya leszűré-
sének biztos receptje is – tanulmá-
nyozhat. Kötődését az is jelzi, hogy
Jánosházán a vépi Barabás Károly
tanító pallérozta az általános iskolá-
ban, illetve ő professzorként több
helyi fiatal tanára volt a pécsi egyete-
men. Továbbra is jó eredménye-
ket, erőt, egészséget kívánt a vépi-
eknek, azzal is, hogy “Isten legyen
veletek”,  mondta. 

Harangozó Bertalan kor-
mánymegbízott kifejezte nagy-
rabecsülését minden vépi
előtt, és arra hívta fel a figyel-
met, hogy egy település rang-
ját polgárai adják. Mint mond-
ta: a megye 216 települése
közül csupán 13 város, és
ennek a klubnak tagja már 10
éve Vép is, mely sok előnnyel
is jár. – 1217–1924 közt 707
évig városi rangja volt ennek
a településnek, de a trianoni

megcsonkítás és annak következ-
ményei nem
adtak lehe-
tőséget arra,
hogy ez a
kérdés újra
napirendre
kerüljön. 

A remény
mégis fel-
éledt Őri-
szentpéter példája nyomán. – Ez a
707 éves múlt kötelez. Legyenek
büszkék múltjukra, ne felejtsék el,
becsüljék meg az Erdődy grófok-
nak az elmúlt századokban végzett
tevékenységét. De figyelmeztetett
is: a várost nap mint nap meg kell
tölteni élettel, munkával. Mert a
városi rang egy keret. Örült annak
is, hogy volt erő a templom
felújítására is, hangoztatta a
Kormánymegbízott.

Marton Ferenc, a Megyei
Közgyűlés alelnöke azt emelte ki,
hogy Vép
méltó volt
arra, hogy
várossá le-
gyen. Büszke
lehet múltjá-
ra. Szombat-
hely mellett
tudott élni
annak előnyével és hátrányával
együtt. Ugyanis láthatják az
emberek, hogy érdemes ide járni.

Kovács Péter polgármester
beszédében feltette a kérdést,

milyen előnyöket jelent a
városi cím? – magasabb szin-
tet, előnyösebb besorolást,
rangot. Vagyis fejlesztési és
marketing szempontból van
nagy jelentősége. Ugyanis a
pályázatok egy része a me-
gyében 13 városi címmel
rendelkező településnek szól.
Vép tehát fejlődésre van

ítélve, mondta, hozzátéve, hogy a
lakossággal összefogva megvaló-
sult a belterületi utak, önkor-
mányzati épületek korszerűsítése,
energetikai beruházások történtek,
megújult a főtér és a bolt épülete,
és a templom is megszépül.

Elkezdődött az autó útra vezető
bekötőút felújítása, mely újabb ipar-
fejlesztésnek ad teret. „Érdemes
lesz itt megállani” – hangoztatta a
Vépi Himnusz szövegére hajazva.

Sokat tettek a közösségért is: be-
vezették a Tündérkert intézményét,
minden évben polgárrá fogadják az
újszülötteket – idén 45 gyermeket
köszönthettek. Tehát növekvő pá-
lyán a népesség. 250 ezer forintnyi tá-
mogatást kapnak az első gyermeke-
sek, 500 ezret pedig az első lakáshoz
jutók. De minden korosztályt, civil
szervezetet és alapítványt is támogat-
nak anyagilag is.

Az ilyen útnak soha sincs vége –
Célunk egy vonzó, lakható, virágzó
kisváros, mely büszkén ünnepelheti
majd további születésnapjait is, zárta
beszédét a városvezető. 

Ünnepség a város tízéves évfordulójánfolytatás az 1. oldalról

folytatás a  8. oldalon
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Növekedett a lakosság, sok gyer-
mek született, komoly iparral és
kultúrával rendelkezik a település,
melyben jó élni, tette hozzá. 

Ugyan manapság még a fiatalok
közül sokan szívesen választják a
nagyváros lehetőségeit, de hama-
rosan sokkal kedvezőbb lesz az a
nyugalom, amit például Vép tud
nyújtani a lakosságnak.

Vépen az idén 45 gyermek lett
tízéves. Őket köszöntötte kis
ajándékkal Kovács Péter a
nagyszínpadon. (kép)

Szalai Katalin 1984 óta a vépi
óvoda dolgozója. Precíz, követ-
kezetes óvó néni. A Bóbita Óvodai
Egyesület alapítójaként gazdagí-
totta az óvoda udvarát, a gyer-
mekjátékok tárházát.
Kimagasló énektudása élményt
nyújtó. Kilenc évig vezetőhelyet-
tesként, majd megbízott óvoda-
vezetőként tevékenykedett. Beteg-
sége miatt sajnos nem tudott részt
venni az ünnepségen.
Habda Viktória 12 éve a hastánc
szerelmese. A táncot 10 évesen kezdte

tanulni a Jáde Hastánc Klubban, majd
hazai és külföldi mesterektől tanult.
Már hivatásos hastáncoktató. 
Több országos versenyen  kapott

Dr. Csanaki Miklósnak, aki 1986
óta, nyugdíjba vonulásáig volt a
vépi 1. számú körzet háziorvosa.
Munkáját lelkiismeretesen, szere-
tettel végezte. A mai napig helyet-
tesíti kollégáit szükség esetén.
Halk szavú, emberséges, türelmes.
Köszönjük munkáját.
Hortobágyi Éva aranydiplomás
vegyészmérnöknek, aki kezdetek
óta tagja a Vépi Foltvarró szak-
körnek, majd 2013 óta vezetője.
Tagja a Magyar Foltvarró Céhnek,
sőt, Váton is van csoportja. 

Vezetésével a vépi asszonyok meg-
szerették ezt a tevékenységet, mely
kellemes társasági életet is jelent. 

Ünnepség a város tízéves évfordulójánfolytatás az 7. oldalról

VÉPIKRÓNIKA

Vép Város Díszpolgára kitüntetés-
ben részesült Varga Gyula évti-
zedeken át tartó áldozatos képvise-
lői, polgármesteri munkásságáért,
Vép várossá építéséért, a települé-
sért végzett önzetlen munkájáért.
Tevékenysége méltóvá teszi arra,
hogy példaképül szolgáljon a kö-
vetkező generációnak, hangzik a
képviselő-testület döntése. A kitün-
tető címet és oklevelet Kovács
Péter városvezető adta át az önkor-
mányzati képviselő-testület tag-
jaival együtt. Az elismerést vastaps-
sal honorálták az ünnepségen részt-
vevők. A kitüntetett megilletődve
köszönte meg az elismerés,t mond-
ván, hogy az nemcsak őt illeti,
hanem minden vépit, aki ebben a
munkában segítette őt. A kétkezi
munkástól a hivatali dolgozókon át
a vállalkozókig.   

Az alkalomból köszöntötték
azokat is, akik önzetlenül sokat tet-
tek a városért. 
A Vép Városért Érdeméremmel
tüntették ki Sági Józsefnét, aki
fiatal nyugdíjasként 2011-től tagja,
majd 2014-től vezetője a Nefelejcs
Nyugdíjas Klubnak, mely aktívan
működik. Példát mutatnak a fiata-
labb generációnak. 

Elismerések, kitüntetések átadása

folytatás a  9. oldalon
8
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folytatás a 8. oldalról

arany minősítést profi kategó-
riában. A klub legkisebb növendé-
kei, a Jáde gyöngyöcskéi  négy éve
bontogatják szárnyaikat kezei alatt.   

Külön köszöntötték Németh
Tamás plébános urat is, aki 20
éve kiemelkedő lelkipásztori szol-

gálatot végez a városban és kör-
nyékén. 
Ajándékát Dömötör Gábor kép-
viselő adta át.

az ünnepség díszvendégei koszorút
helyeztek el a város alapkövére
(fotó).         -gyz

A kitüntetések átadása után a
résztvevők a fúvósok felvezetésé-
vel a Városháza elé vonultak, ahol 

A kisvonatos városnézés sajnos a
jármű meghibásodása miatt elma-
radt. A térre tervezett programok a
rossz idő miatt a művelődési házba
költöztek. Sikere volt a gyermekek
közt a Kankalin, az énekművész és
a Muskátli bohóc interaktív zenés
produkciónak. Meglepetés volt a
csodás hangú Merics Nikolett san-

zon-összeállítása, mely Edith Piaf-
tól Koncz Zsuzsán át Psota Irénig
vezette a hallgatókat. A művelődé-
si ház teraszán babgulyással ven-
dégelték meg a
város lakosságát,
és a jelenlévők
megkóstolhatták
az óvoda kony-

háján sütött, Mógor Renáta által
díszített városi tortát is. Az est fő
produkciója Pápai Joci volt. Az
Ataru Taiko japán dobegyüttes,

ismét megmutatta,
hogy milyen ener-
giát sugároznak
hangszereik.

-gyz 

Elismerések, kitüntetések átadása

Délutáni forgatag
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Vass Csaba tasnádi művésznek
“Egy város képei” címmel másod-
szor nyílt kiállítása Vépen a város
10 éves évfordulóján.

Munkáit most is Kovács Péter
ajánlotta a látogatók figyelmébe.

A kiállítóteremben húsz grafikán
mutatja be a partiumi kisváros
utcáit, műemlékeit, fontosabb
épületeit. 
A barna-fekete színhatás nagy
műgonddal láttatja, hogy változik a
város ugyan, de a régi értékek
szépsége és hangulata örök, fogal-
mazott az erdélyi képzőművész.

Vass Csaba a Marosvásárhelyi Mű-
vészeti Kisakadémiát befejezve
1977-től szerepel számos romániai
megyei és országos kiállításon. 

Az új demokrácia számára is
megnyitja az utat külföld felé is.

Több neves alkotótábor vendé-
geként eljut a franciaországi Bes-
sanba, majd több magyarországi
alkotótáborba. 2000-től pedig is-
mét francia tanulmány-
úton vesz részt. 

Ezt követően
egyéni kiál-

lításokon mutatkozik be Bukarest-
ben, Szatmárnémetiben,  Hódme-
zővásárhelyen, Nyíregyházán, Nagy-

kállón. Csoportos tárlatokon pedig
a  németországi Münszterben, Svéd-
országban Stockholmban, Bu-
dapesten éppúgy, mint otthon

Marosvásárhelyen vagy Nagy-
károlyban. Művészetének elisme-
réseként  2007-ben Tőkés László
díjjal tüntették ki.   

-gyz 

Vass Csaba kiállítása

Jó értelemben arany-ifjak azok a
vasi nyugdíjasok, akik mindig
aktívak és jókedvűek. 
Szeptember 6-án, megyei főző-
versenyen mérték össze tudásukat
Vépen. Molnár Árpád, a Vas
Megyei Nyugdíjas Szövetség
elnöke elmondta: Szentgotthárdtól,
Kőszegig, valamint Szombathely-
ről és a környékbeli településekről,
érkezve 11 csapat állt a bográcsok
mellé, hogy bizonyítsák főzni tudá-
sukat. Egykori rendőrök, határőrök, 

katonák, közalkalmazottak, köz-
tisztviselők, és például az Oladi
Nyugdíjas Klub tagjai fantasztikus
hangulatot, és főleg étkeket tettek
az asztalokra. Az alapanyagokra a
szövetség is nyújtott támogatást.  

Olyan volt az egész, mintha egy
nagy lakodalomra készültek volna
különféle levesekkel, gulyásokkal,
sültekkel, és más hagyományos
ételekkel. 
Miközben már itt-ott rotyogtak és
illatoztak a bográcsok, az alkalmi 

színpadon rázendített a Dalkom-
mandó a retro slágerekre. Táncra is
perdült a nagyérdemű. Tóth-Vásár-
helyi Ica, Pethő Frédi és Varga Lász-
ló pedig ezúttal is kitett magáért.
Az elfogulatlanul szervezett öttagú
zsűri pedig nem győzte nyaldosni,
kezét, száját. A legfinomabb ételek
közül az első díjat az oladi Nyugdí-
jas Klub, ezüstérmes "lett az Igaz-
gyöngy" (Gyöngyöshermán-Szent-
királyi Nyugdíjas Klub), a bronzot
pedig Haladás Nyugdíjas Vasutas
Klub kapta.  -gyz

Grieb Csaba           Vass Csaba            Kovács Péter
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A közterületek karbantartásához
újabb eszközökre, gépekre van
szükség, ezért az önkormányzat
pályázatot nyújt be a Magyar Falu
Program keretében fűnyíró traktor-
ra és más berendezések beszer-
zésére. Egy másik keretében, kü-
lönböző kültéri játszóeszközöket
lehet beszerezni az óvoda részére,
és az udvar útjainak javítására is
lehet pályázni. 

A program keretében
pályázat készül a temetői
kerítésnél kivágott tujasor
pótlására. Minderről az
augusztus 26-i ülésen
döntöttek a képviselők
Kovács Péter polgármes-
ter előterjesztésére. Papp
Tamás kérelemmel for-
dult a testülethez, hogy
Táncsics utcai telkén
lapostetős házat építhes-
sen. Erre az érvényes településképi
rendelet nem ad lehetőséget. 

Derdákné Rózsa Hajnalka javas-
latára – mivel a rendelet mega-
lkotása előtt, már több ilyen épület
megvalósult a városban – a
képviselők úgy döntöttek, hogy
módosítani kell az említett ren-
deletet.

Elfogadták a VASIVÍZ Zrt.
gördülő fejlesztési tervét. 

Kovács Péter polgármester beszá-
molt ennek kapcsán, hogy felhívta  

a Vasivíz-vezetés figyelmét a
Rákóczi utca végén és a Táncsics
utcában jelentkező csatornaprob-
lémákra és kérte azok megszün-
tetését.

A Mária-szobor felújításával 
kapcsolatban arról döntöttek, hogy
az eddig összegyűlt egymillió
forintot az önkormányzat kiegé-

szíti azzal, hogy a gyűj-
tést tovább folytatva el
kell érni a felújítás teljes
költségéhez. 

A polgármester többek
közt bejelentette, hogy a
szociális tűzifa pályá-
zatra 63 köbméter fát ka-
pott a város. 
Ezt majd a Gamesz fel-
darabolja és eljuttatja az

igénylőknek. 
-gyz

Újabb pályázati lehetőségek

• Szeptember 30 – Október 4. –

KÖNYVTÁRI HÉT /A népmese

napja, A Zene Világnapja,

Mentovics Éva költőnővel

találkozó, ÖKO vetélkedő – közös

programok a Művelődési Házzal/

• Október 4. 11:00 – Az Aradi

Vértanúk ünnepe, megemlékezés a

Templomkertben /4.A osztály –

Tancsics Gáborné vezetésével/

• Október 4. 19:00 – Jótékonysági

rendezvény a Szülői Közösség

szervezésében

• Október 7. – Tanítás nélküli

munkanap – Nevelési értekezlet

•  Október 10. 8:00 – 11:00 

– NYÍLT NAP – Szeretettel várjuk

a kedves Szülőket!

• Október 13 – 16. – HATÁRTA-

LANUL 2019 kirándulás a 7. osztá-

lyosoknak /Szlovákia, Felvidék/

• Október 15. – Óvónők meghívása

az 1.E osztályba

• Október 17. 10:00  – A kis herceg

című darab zenés feldolgozása –

előadás az iskolában 

• Október 22. 10:00 – Ünnepség a

középiskola nagytermében 

• Október 23. – NEMZETI ÜNNEP

• Október 26. – November 3. –

Őszi szünet /Szünet utáni 1. tanítási

nap november 4. hétfő/

A Hatos Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola 

programjai:

Vépi Vadvirág
Művészeti Óvoda

programja:
2019.október 1.: Népmese napja.
Kovács Laci bácsi mesél
Helyszín: Vép művelődési ház
2019.október 04.: Állatok világ-
napja
- állatnéző, állatsimogató

2019.október 04. Mini sportnap:
- Zenés torna az udvaron Kovácsné
Rábavölgyi Mónika koordinálásával.

Október hónap:  Séták alkalmával
az őszi betakarítási munkák megfi-
gyelése, őszi kincsek, termések
gyüjtögetése, kukoricatörés.

2019/2020-as  nevelési év során a
következő fejlesztő foglalkozások
szervezése valósul meg: Néptánc,
Angol, Hittan,Ovi foci szeptember
16. Vízhez szoktatás szeptember
26. án indul.

VÉPIKRÓNIKA
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Hatvankét iskola vezetőjének
részvételével országos tanévnyitó
ünnepséget tartottak Vépen az
Agrárminisztérium DASZK Vépi
Mezőgazdasági Szakgimnáziumá-
ban és Kollégiumában szeptember
2-án. Ennek alapja az is, hogy ép-
pen hatvan éve tevékenykedik a vi-
dék fejlődéséért az intézmény. A
szervezők az ünnep szimbóluma-
ként a tulipánt, a galagonyát és a
diót választották: az első az élet
születését, a második a szeretetet, a
harmadik pedig a bölcsességet és
az erőt jelenti.

Dr. Nagy István szakminiszter
beszédében visszaemlékezett arra,
hogy egyetemistaként ebben az
intézményben töltötte gyakorlatát.
Mint mondta, nemzedékváltásra
van szükség az agráriumban. Az
agrárszakképzés megújításra szo-
rul, megköszönte a diákoknak,
hogy ezt az intézményt választot-
ták. Itt komoly eredmények van-
nak, melyek az itteni hatalmas tu-
dásra épülnek, tette hozzá.  

– Tehát Ti a siker zálogai vagy-
tok, vagyis ennek a szakmának
megújítói lehettek, mondta a
diákoknak. Hogy mi kerül az asz-
talra, az a korszerű agrárismeretek
elsajátításából, illetve azok meg-
felelő alkalmazásából következik,
tette hozzá.  A magas minőség és a
versenyképes tudás az egész or-
szág szempontjából meghatározó.
Arra törekszünk, hogy a digitális
tudáson alapuló ismereteket
mind szélesebb körben illesszék
a mezőgazdasági szakképzés tan-
anyagába. Szólt arról, hogy a leg-
modernebb technológiákkal felsze-
relt erőgépek segítik hosszú távon
a termelést. Ezek kezelését és
javítását azonban el kell sajátíta-
niuk a mai tanulóknak. S nem vé-
letlen, hogy a mezőgazdasági gé-
pészképzés a legnépszerűbb sza-
kok közé tartozik, éppúgy, mint a
gépésztechnikus-képzés. Előbbire
620, míg a másikra mintegy fél-
ezren jelentkeztek az országban.
Az egyik legfontosabb feladat 

terén. Vépen egyre inkább része
lett a falunak az iskola. Kicsit
később igazi nemzetközi élet volt
az iskolában, hisz itt tanultak ma-
gyarul azok a külföldi diákok, akik
az ország különböző egyetemein
képezték magukat tovább.
Kívánom az idén először ide-
érkezőknek, és azoknak is, akik
már rutinosan jönnek városunkba,
hogy érezzék át a hely történelmi
szellemiségét, igyekezzenek az
újat, a mindig változó ismereteket
befogadni, majd az életük során
felhasználni. És ne feledjék, VÉP
egyébként is a VILÁG KÖZEPE,
tette hozzá.

Ágh Péter országgyűlési képvi-
selő büszkén jelentette ki: Vép az
agrárszakképzés központja lett
Nyugat-Magyarországon. Ennek
alapja a kitűnő iskolavezetés és a
pedagógusok kimagasló tudása,
valamint a diákok elhivatottsága
leendő szakmájuk iránt. S mindezt
elősegítették azok a folyamatos
fejlesztések, melyek a tanin-
tézményben éppúgy megvalósul-
tak, mint a városban, tette hozzá.

A dr. Solti Ferencné és Babai-Mező
Borbála tanárnők által összeállított
ünnepi műsor méltó volt az alka-
lomhoz, melyben az irodalmi
blokkon kívül a 10.-es Schrott
Károly trombitaszólója és a sárvári
Vajda András Brahms: Magyar
táncainak xilofonos produkciója
meglepetésként hatott.          

-  gyz      

tehát a vidék népességmegtartó 
erejének növelése, tette hozzá.    

– Rajtunk áll, hogy az új tanévet
milyen tartalommal töltjük meg mi
tanárok és diákok közösen, kezdte
köszöntőjét Hollósi Éva, a
DASZK vépi iskolájának igazgató-
ja. Talán itt ül a teremben a
következő szakmai verseny dön-
tőse, a diáksport vezetője vagy a
robotika szakkör feltalálója, netán
a jövő sikeres szakmai vállalkozó-
ja. Azért jöttek ide, mert a jövőben
mezőgazdasági gépészként, gaz-
daként, vállalkozóként vagy a
közszolgálatban szeretnének elhe-
lyezkedni. Emlékeztette őket
arra, hogy hivatást választani
csak úgy lehet, ha szeretjük is,
amit választottunk. A tanárok
felelőssége pedig az, hogy a tanu-
lókban felfedezzék az örökké tartó
kíváncsiságot, érdeklődést, ami
előbbre viszi a világot.

Kovács Péter, a város polgár-
mestere olyan település nevében
köszöntötte a jelenlévőket, amely
régen mezővárosi rangú volt, majd
nagyközség és 10 éve újra város.
Szerinte sokat köszönhet a la-
kosság annak, hogy ez az iskola
beköltözött az Erdődyek ősi bir-
tokára, mert a kastély, amit akkor
kollégiummá alakítottak, lehet,
hogy ma már nem is létezne, bár
ma újabb hanyatlását éli.
Otthonra talált tehát Vépen az
iskola, mert a mezőgazdaságnak
nagy hagyományai voltak a
faluban, a grófi birtok pedig élen
járt a fejlesztések, az innováció

Országos tanévnyitó a DASzK- ban

Kovács Péter,  Dr. Nagy István, Hollósi Éva, Bagdán Boglárka, Ágh Péter
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Név szerint köszöntötték és az
iskola polgáraivá fogadták az el-
ső osztályosokat a Hatos Ferenc
Általános Iskola tanévnyitó ün-
nepségén szeptember elsején.

A 23 kisdiákot Boldizsár Katalin
osztályfőnökük, illetve nyol-
cadikos társaik vezették a helyük-
re, majd ajándékot is kaptak a
másodikosoktól. Ezek a kisdiákok
bizonyára nem féltek a sulitól, már
az első pillanatokban látszott az
óvodai felkészítés eredménye.
Vidáman fecsegve vették az első
akadályt.  

Molnár Krisztina igazgatónő
beszédében azt kérte a szülőktől,
hogy bízzanak a tanítókban, taná-
rokban, mert ebben a mosolygós
iskolában mindent megtesznek a
gyermekek nevelése, tanítása érde-
kében. Egyúttal bejelentette: ismét
elnyerték a Boldog Iskola címet,
valamint bővülnek a külföldi kap-
csolatok. A 7. osztályosokat elvi-
szik Szlovákiába a Határtalanul

Program keretében, a Magyar
Örökségek tanulmányozására. Erre
csaknem kétmillió forintot nyertek.
A nyertes Erasmus+ pályázat révén
négy másik országgal együtt lehe-
tőséget kaptak a diákok és tanárok
is nyelvtanulásra, más népek meg-
ismerésére, kapcsolatok építésére.

Az alkalomból Kovács Péter
városvezető, illetve Héra-Csizma-
dia Fanni Bozzai polgármestere
adta át az elsősöknek a Hatos
Iskola pólót. (képek)

Az igazgatónő egyúttal bemutat-
ta Hende Dórát, az új gyógype-
dagógust, Bogdán Krisztina ma-
gyarszakos tanárnőt, Reiner Dó-
rát, aki néptáncot fog oktatni,
Auerné Soós Eszter technikai
munkatársat és Viszket Róbert kar-
bantartót. Molnár Krisztina vidám
és sikeres tanévet, jó egészséget
kívánva megnyitotta az új tanévet.
Az ünnepség a Vépi Himnusz
hangjaival ért véget. 

-  gyz

Név szerint köszöntötték 
az első osztályosokat

13

Díszpolgár -
köszöntő a
Hatosban

Szeptember 9-én délelőtt hatalmas
tapssal és még nagyobb szeretettel
köszönthettük aulánkban városunk

idei díszpolgárát, Varga Gyulát.
Iskolánk büszke és hálás azért,

mert egykori polgármesterünk, az
elmúlt években teljes vállszé-
lességgel állt ki minden bennün-
ket érintő kérdésben. Harcolt,
ötletelt, alkotott, támogatott...
Diákok, szüleik, pedagógusok,
iskolai dolgozók szeretettel gratu-
lálunk díszpolgári címéhez, és
kívánunk a továbbiakra jó egészsé-
get, boldog, aktív hosszú életet
csodálatos családja körében,
mondta Molnár Krisztina igazgató.

A Hatos-iskola dolgozói
és diákjai

Nem tetszik neki a rendszer
- Anyu, én nem megyek többé
iskolába, semmi értelme oda járni.
- Miért mondod ezt, kisfiam?
- A tanárnő semmit sem tud, foly-
ton csak kérdez! 

Bünti
- Apu, meg lehet büntetni valakit
azért, amit nem csinált?
- Nem, kisfiam. Mit nem csináltál?
- Házi feladatot...
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VÉPIKRÓNIKA
A Vépi Művelődési Ház és Könyvtár

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

(a hónap első hétfőjén)
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
17:00–18:30    HATHA YOGA 
Csütörtök:
14.00–16.00    Nyugdíjasklub
18.00–19.30    Jáde Hastánc Klub 
Péntek:
17.00–18.00    Hastánc kicsik Jáde Gyön-

gyöcskéi
18.00–19.00    Gyógytorna Ildivel 
19.00–20.00    Aerobic  

Egyéb programok:
Szeptember 30 - október 6. Országos 

Könyvtári Napok
Október 4. 19:00  Bellus István 

humorista
A HFI Szülői Közösségének jótékony-

sági műsora
Október 19. Reneszánsz forgatag 

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

A Nefelejcs Nyugdíjas Klub programjai:
Október 3.  Torna, tánc
Október 10. Szalonnasütés
Október 17. KI-MIT-TUD ?
Október 24. Névnap, születésnap
Október 31. Klubfoglalkozás nem lesz
Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ
szeptemberi programjai
október 1. 14:00 IDŐSEK NAPJA –
Mandala-kiállítás
október 2.  13:30 Irodalmi teadélután „Itt van
az ősz, itt van újra”
október 3. 13:30 Kreatív foglalkozás  – őszi
díszek készítése
október 4.   9: 30 Filmvetítés – Bakancslista
– amerikai film
október 16. 13:30 Dáridó – zenehallgatás,
közös éneklés
október 21. 13:30 Kézimunkázás – hímzés
október 22. 14:00 Megemlékezés a Nemzeti
ünnepről
október 30. 14:00 Jeles napok, népszokások

14

Az ünnepelt régi dolgokról is
mesélt: arról, hogy fiatalabb
korában Egyházashollóson me-
zőgazdasággal, állattenyésztés-
sel foglalkoztak. Szerette azt a
munkát. Vépen is tevékenyen
gazdálkodtak, de a közösségi
munkába, a Vöröskereszt tevé-
kenységébe is bekapcsolódott.
Mint viccesen fogalmazott:
„minden lében kanál volt” s ez
mozgalmas élet ma is hiányzik
neki. Most is szívesen dolgoz-
na, ha tudna. Szívesen hallgatja
a Katolikus Rádiót, s mivel már
nem tud templomba járni,
otthon imádkozik.

– Isten éltesse még sokáig, így
búcsúzott tőle a városvezető.
Hasonló jókat kívánunk mi is
olvasóink nevében is Panni
néninek.  

- gyz

Balikó Sándornét 94. születés-
napján virágcsokorral és kis

ajándékkal köszöntötte Kovács
Péter polgármester augusztus
23-án. Panni néni 12 éve egye-
dül él. Panaszkodik, hogy szé-
dül, balesete óta nem tud rende-
sen közlekedni, mert fájnak a
lábai. Az orvosi ellátással azon-
ban elégedett, de mint mondja,
sok és drága a gyógyszere.
Rokonai, barátai és ismerősei
azonban nem hagyják magára.
Fia elvesztését a mai napig nem
tudta megemészteni.  

Születésnapok

Segítsége is van otthon, Mónika
unokájával és annak párjával,
Rolanddal él egy lakásban, no
meg Csipesz kiskutyájával. Ko-
rához viszonyítva jó egészsége
van. Ebből következik, hogy a
délelőttök gyorsan telnek, el
kell készítenie az ebédet. Nem
finnyás, de különösen szereti a
káposztát, a hatlapost és a lek-
város buktát. Jó időben délutá-
nonként sétál a kertben, majd
újságot olvas, megnézi a tv-
sorozatokat és imádkozik. Szép
családja van: hat unokája és öt
dédunokája látogatja. Utóbbiak
közül a hároméves Emilia most
ment óvodába, míg Máté első
osztályos lett.  A két nagyobb
lány, Ivett és Natália vépi isko-
lás, míg Dániel már dolgozik.
Olvasóink nevében továbbra is
jó egészséget kívánunk Mariska
néninek!    - gyz

Süt, főz, mindenre kíváncsi. A
92 éves Süle Istvánné még arra

is ráveszi hozzátartozóit, hogy
vigyék el fodrászához, ahova 60
éve jár, s néha még egy-egy
szombathelyi boltba is, hogy
lássa a választékot. A modern-
izált helyi COOP-üzletet is már
meglátogatta. Vitalitását az is
jelzi, hogy nagyon várta Kovács
Péter polgármestert, aki virág-
csokorral és kis ajándékkal kö-
szöntötte Mariska nénit szüle-
tésnapja alkalmából, szeptem-
ber 6-án.
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Polgármesteri
napló 

2019.08.23. Balikó Sándorné 
születésnapi köszöntése
Vép-Coop üzlet átadása

Hangulat áblák megbeszélése
2019.08.26. Testületi ülés

Óvoda szülői értekezlet
2019.08.28. Porpác–Bögöt víz 

kooperáció
2019.08.29. EMMI Budapest 

megállapodás aláírása
2019.09.01. Tanévnyitó
2019.09.02. MG iskolák orszá-
gos tanévnyitója a gépészben
2019.09.02. Választási 

Bizottság eskütétele
2019.09.04. Óvoda szülői 

értekezlet
2019.09.06. Süle Istvánné 

születésnapi köszöntése
2019.09.07. A 10 éves város 

ünnepélye
2019.09.09. Polgári védelmi 

felkészítés
2019.09.13. Önkormányzati 

konferencia Komáromban
Egyeztetés a focisták 
kupameccsének költségeiről

2019.09.14. Polgári védelmi 
eskütétel és gyakorlat
Gódor József kiállítása 
megnyitó Kőszegen

2019.09.17. TÖOSZ vezetőségi 
értekezlet Budapesten

-pm-

15

Szép főtérhez szép, modern
kereskedelmi egység illik. Ezért a
városvezetés évek óta szorgalmaz-
ta az 1972-ben felépített COOP-
üzlet felújítását, melyet augusztus
23-án széppé és praktikussá alakít-
va, át is adtak a vásárlóknak.
(képek)

Kovács Péter polgármester
kérését már korábban akceptálta a
kereskedelmi hálózat vezetése,
ezért aztán a hosszú, precíz
előkészítés után  – mindössze egy

hónap alatt elkészült az új külső
portál, megújult, és a mai
igényeknek megfelelő lett a hűtő-
és tároló rendszer. Mindezek
kialakítása után az újjávarázsolt
üzlet első vásárlói örömmel állapí-
tották meg:  a bolt kívül, belül
tényleg szép és praktikus lett, csak
majd meg kell szokniuk, hogy mit
és hol találnak meg. Kiss Zoltán, a
Szombathelyi COOP Zrt. vezér-

igazgatója lapunknak elmondta: 60
millió forintba került az átalakítás,
melynek folyamatát érdekes mó-
don csak a fecskék akadályozták.
A homlokzaton fecskefészkek
voltak, melyek eltávolítása csak az
Őrségi Nemzeti Park beleegye-
zésével volt lehetséges akkor,

amikor a fecskefiókák már kirepül-
tek. Ezek után már minden gyorsan
ment. Kovács Péter városvezető a
lakosság nevében is megfogalma-
zott köszönetében hangoztatta:

2018-ban új, modern főteret építet-
tek, melyhez most jól illik az új
portál, és a belső tér is minden
vásárlók igényt kielégít. Beke
János üzletvezető szerint 47 év
után régi vágyuk volt egy modern
üzletben dolgozni. Úgy vélte: for-
galomnövekedés is várható, mely
legalább két új munkaerőt is
igényel hamarosan.

-gyz

Felújították a főtéri élelmiszerboltot

Haláleset: Virágh Lajosné sz.
név: Takács Anna (1935) Vép,
Dózsa u. 58.  

Anyakönyvi hírek
Házasság: Bandócz Ferenc és
Pál Alexandra

Születés: Nagy Olivér és Nagy Gina
fia Dominik • Horváth Bálint és
Herczeg Alexandra fia Erik Zente •
Császár Tamás és Varga Orsolya fia
Mór Koppány • Varga Elek Balázs és
Tamás Eszter fia Elek Benett

VÉPIKRÓNIKA
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Még egyszer a
bölcsődei

adományról
Augusztusi számunkban írtunk
arról, hogy dr. Garda Károly gyer-
mekorvos eddig 500 ezer forintot
utalt át a leendő vépi bölcsőde
belső berendezésének költségei-
hez. Garda doktor továbbra is
kitart amellett, hogy „Befektetni
csak a gyermekekbe érdemes, az
mindig megtérül” – idézte most is
Kosztolányi András világhírű
közgazdász szavait. Múlt havi
újságunkban azonban hiba csúszott
az OTP-nél vezetett számlaszám-
ba. Most újra közöljük a bölcsődei
adományok számlaszámát:

11747006-15421326-10060005
Tisztelettel kérjük a leendő
adományozókat, hogy erre a szám-
lára szíveskedjenek adományaikat
befizetni. Bízunk abban, hogy
akármilyen kis összeg is segítheti a
belső berendezés elkészítését. 

– a szerk.

Ez a csoport már a 11., melynek
tagjai veszélyhelyzet esetén gyor-
san és szakszerűen a lakosság
védelmére sietnek.

Megköszönte a csoport tagjainak,
hogy vállalták ezt a feladatot. Az
eskütétel után Kovács Péter pol-
gármester – aki hivatalból a
mentőcsoport parancsnoka –
elmondta: cél az, ha valamilyen baj
tör a településre, akkor ott legyünk,
helyt álljunk és példát mutassunk
embertársainknak, akik aztán ott

lesznek mellettünk. Tehát az a fela-
datunk, hogy elsőként segítsünk,
védjük a vépieket. – Fontos, hogy
mindig legyünk készen a váratlan
feladatra, hisz baj bármikor
keletkezhet, tette hozzá.

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság
gyakorlatot is szervezett a vépi
helyszínen. A feladatokra a hétfői
előzetes, szóbeli felkészítés után a
gyakorlatban került sor. Három
kárhelyszínen végeztek munkála-
tokat. 

A sportpálya környékén egy
vízelvezető árkot tisztítottak meg,
hogy szükség esetén a Borza patak
megduzzadt vizét el lehessen ve-
zetni. 
Majd homokzsákokat pakoltak,
„elsősegélyt” nyújtottak. Az érté-
kelés szerint a csoport alkalmas
minősítést kapott.

-gyz   

Települési Mentőcsoport alakult
szeptember 14-én Vépen azért,
hogy váratlan természeti csapás
esetén legyen egy önkéntes csapat,
melynek tagjai azonnal megkezd-
hetik a műszaki és személyi men-
tést, a vízkárelhárítást, járőrszolgá-
latot szervezzenek  vagy elsőse-
gélyben részesítsenek valakit. 

Az alkalomból 46 önkéntes tett
ünnepélyesen esküt Adorján
Tibor alezredes, szombathelyi
katasztrófavédelmi igazgatóság

helyettes vezetője előtt arra, hogy
minden erejével, tudásával megvé-
di településének és embertársainak
értékeit. (kép)

Dr. Kovács Györgyi (kép), a
Szombathelyi Járási hivatal elnö-

ke köszöntötte az önkénteseket.
Elmondta, hogy valójában 2012-
ben kezdődött az önkéntes rend-
szer kiépítése. 

Települési mentőcsoport alakult

Előállítások,
büntetőeljárások

Az elmúlt időszakban a vépi
körzeti megbízottak egy nőt elő-
vezettek, a Szombathelyi Büntetés
-végrehajtási Intézetbe, ahol a be
nem fizetett pénzbüntetés helyett
kiszabott elzárást kell letöltenie. 
Egy férfi nem volt hajlandó igazol-
ni magát, ezért előállították a
Szombathelyi Rendőrkapitány-
ságra, majd szabálysértési eljárás
indult ellene. 
Egy másik férfit elfogtak, akit
szándékos bűncselekményen tetten
értek, ellene büntetőeljárás indult. 
Két férfit a helyszínen bírságoltak
különböző szabálysértések miatt,
egy másikkal szemben biztonsági
intézkedés vált szükségessé egész-
ségi ellátása miatt.        Vép KMB
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Akár így is fogalmazhatunk,
annyira várták már kis városunk-
ban a futballőszt! Sikerült is ennek
megfelelően kezdeni a szezont,
idegenben egy jó csapat ellen, ha-
tározott és magabiztos játékkal
nyertünk a Király SE ellen. Majd
jött egy újabb nehéz meccs a
Szentgotthárd ellen, ám a vége
magabiztos vépi győzelem lett. A
legkönnyebbnek ítélt meccsen
szenvedtünk a legjobban, de kic-
sikartuk a  győzelmet Jánosháza
ellen is. Sajnos a lendület itt meg-
tört és 60 perces rövidzárlat követ-
kezett Rumban, amit kihasznált az
ellenfél, és mire focizni kezdett a
csapat már 3 gólos volt a hátrány.
Sikerült azonban szépíteni, és jog-
gal mondható, ha van még 10 perc
a meccsből, a Vép elhozza a 3 pon-
tot.
Hatalmas öröm számunkra hogy
hosszú évek után a Vép VSE újra
bejutott a Magyar Kupa országos
főtáblájára! Igaz, amilyen nagy az
öröm, legalább akkora a távolság
is.

Ugyanis a sorsolás nem sikerült
éppen a legjobban számunkra.
Hajdúszoboszló csapata lát minket
vendégül. A 480 km-re lévő csapat
jelenleg vezeti a Hajdu Bihar me-
gyei 1.  osztályt. Anyagilag ez egy
ilyen csapatnak, mint mi is va-
gyunk, nagyon megterhelő, hiszen
már előtte nap el kell utazni, szál-
lást kell foglalni, buszt kell rendel-
ni és szinte minden érintett játékos-
nak szabadságot kell kivenni a
pénteki napra. Szerencsére váro-
sunk polgármestere, Kovács Péter
pontosan tudta mi vár ránk, és ön-
kormányzati segítséget nyújtott
részünkre! 
Ezúton is szeretnénk megköszönni
a támogatást az egész csapat és
egyesület nevében! Igyekezni
fogunk a lehető legjobb arcunkat
mutatni a Hajduságban! Hajrá
Vép!                                 - pajor

Lapzárta után: Csapatunk újra
győzelmet aratott 15-én, Rábapaty
ellen 2:0

Foci: főtáblán a Magyar Kupában

Kiskutya, nagy kutya nem ugat
hiába a magyar nóta szerint.
Ezúttal is bőven „beszélgetett”
egymással 225 eb, melyeket dr.
Komálovics András állatorvos vett 

kezelésbe szeptember 11–13 között
három napon át. Ellenőrizte a
chipeket, veszettség ellen oltott és
dokumentált is. (képünk) Mint
mondta: ez az oltás rendkívül fontos, 

mert ha az ember elkapja ezt a beteg-
séget, abból nem lehet meggyógyul-
ni. Szakvéleménye szerint ilyen szem-
pontból pillanatnyilag jó a helyzet,
nem is nagyon fordul elő veszettség.

-  gyz  

A kutyák döntő többsége oltva van

Nagy János:
Leng a zászló

Zászló leng a városházán,

közepében új címer áll:

szívalakú, büszke pajzsa,

a nap és hold ragyog rajta.

Mind a kettő egyszerre süt, 

sötét felhő nincs felettük.

Csak csodálom, ahogy nézem, 

aranyozott félkeréken

- aranyozott félkerék

régi, Erdődy örökség,

csakhogy szarvas ugrik abból,

feje koronás agancstól - 

egy templom áll kék mezőben,

csúcsán kereszt, messze néz el,

körbezárja fehér szegély,

s beragyogja nappal és éj.

A városházán leng a zászló,

napfényt, esőt, fagyot álló!

(Számvetés kötet, 2010)
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A főtéri
Mária-

szoborról
Utolsó szakaszához érke-
zett a főtéri Mária szo-
bor felújítása.                      

Módy Péter művész úr
tájékoztatása szerint szep-
tember végén elkészül
szép barokk szobrunk. Az
alap felújítása után,
várhatóan a hónap utolsó
hetében fogják szállítani
és felállítani. 

A szobor szentelésére 
terveink szerint október 8-
án, a Magyarok Nagyasz-
szonya ünnepén, egy késő
délutáni szentmise kereté-
ben kerül sor.

Hálás szívvel mondunk
köszönetet minden kedves
adakozónak, és várjuk to-
vábbi adományaikat a szo-
kott helyeken és módon. 

- dg

Egyházközségünk októberi programjai
Október hónap a Boldogságos Szűzanya hónapja. Ebben a hónapban az esti
szentmisék előtt 6 órától rózsafüzér-ájtatosságot tartunk. 
Október 4-én lesz a hónap elsőpénteke. Engeszteljük Jézus Szentséges Szívét
szentgyónásunkkal és szentáldozásunkkal!
Október 7-én, hétfőn a Boldogságos Szűzanyát mint Rózsafüzér Királynőjét, 
október 8-án, kedden pedig, mint Magyarok Nagyasszonyát ünnepeljük.
Magyarok Nagyasszonya ünnepén áldjuk meg a Kedves Hívek nagylelkű segít-
ségével felújított főtéri Mária-szobrunkat. A felújítás részleteiről és az
ünnepségről bővebben olvashatnak lapunk egy másik cikkében is.
Október 13-án, vasárnap a Boldogságos Szűz Mária fatimai kérésének eleget
téve engesztelő napot tartunk. 
Igyekezzünk egész nap böjttel, imádsággal engesztelni Szűz Mária Szeplőtelen   
Szívét a bűnökért és megbántásokért! 
Az esti szentmise előtt 3/4 6 órai kezdettel rózsafüzért imádkozunk, majd a   
szentmise keretében ünnepélyes körmenettel hordozzuk körül Mária Szeplőtelen 
Szívének kegyszobrát. 
A szentmisére elfogadta meghívásunkat Schauermann János atya, a szombathe-
lyi Szent Márton templom plébánosa, aki a szertartás végén ezüstmisés áldásban
fogja részesíteni a jelenlévő híveket.  
Minél többen halljuk meg Mária kérését és vegyünk részt ezeken az engesztelő
ájtatosságokon! 
Október 20-án, vasárnap ünnepli az Anyaszentegyház Szent Vendel remetét, aki
az állattenyésztő emberek és jószágaik védőszentje.
Az este 1/2 7 órakor kezdődő szentmise után ünnepélyes körmenettel vonulunk 
ki a Dózsa György utcai Szent Vendel-szoborhoz, hogy ott kérjük a segítségét.
Október 27-én, vasárnap hajnalban igazítják vissza az órákat.
Az esti szentmisék e naptól kezdve este 1/2 6 órakor kezdődnek.    
A rózsafüzér-ájtatosság 5 órakor kezdődik. 

-  Németh Tamás plébános
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