
Az ’56-os hősökre
emlékeztek

1956 forradalmának és szabadságharcának dicső nap-
jait idézték fel a Dunántúli Agrárszakképző
Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium diákjai
október 22-én tartott városi megemlékezésükön,
melyen részt vettek a Hatos Ferenc Általános Iskola
és a Vadvirág Óvoda kicsinyei és a lakosság
képviselői. A DASZK 10/ C osztály tagjai olyan iro-

dalmi és zenei összeállítást tártak a több száz
résztvevő elé, hogy vastapsos elismerést kaptak.
Felkészítő tanáruk Husz Annamária volt.

Az irodalmat és a történelmet szerető diákok szerint
az ünnep szólította őket az emlékezés asztalához.
Vagyis ahhoz, hogy jelképesen bemutassák azokat a
dicső napokat, mely a világon nem először mutattak
példát arra, amikor a nemzet kiegyenesítette az ide-
gen és belső elnyomók által megtiport gerincét, s
békés megoldás híján fegyverrel lépett fel a
demokratikus jogokért, a nemzeti függetlenség
kivívásáért.

VÉPIVÉPI
XX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM  2019. OKTÓBER

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA

3. Testületi ülés   •   6.  Szociális tűzifa    •    8. Programok    •   10.  Világjárók    •    11.  Sebességkorlátozás 

Újra Kovács Péter 
a város polgármestere

Újra Kovács Péter Sándort választották Vép pol-
gármesterének október 13-án. Képünkön feleségével,

anyósával és két unokájával, a hétéves Gergővel és
négyéves Erikkel – velük együtt adta le voksát a 3-as
szavazókörben.

Az október 13-i országos önkormányzati választáson
független jelöltként ketten pályáztak a polgármesteri
pozícióra. A másik jelölt Derdákné Rózsa Hajnalka volt,
aki képviselőjelöltként is indult. Kovács Péter Sándor
910 érvényes szavazatot kapott a megjelent 1333
választópolgártól. Ez 68,94 százalékos eredményt jelen-
tett számára.

Ellenjelöltjére,
Derdákné Ró-

zsa Hajnalkára

410-en voksol-

tak, ami 31,06
százalékot je-
lentett. 
(Képünkön a 3-
as szavazókör-
ben 11 hónapos
Dávid nevű
unokájával.) 

KRÓNIKA

folytatás a  4. oldalon

folytatás a 5. oldalon

folytatás a  2. oldalon

„ Egészen szép vagy, 
óh, Mária!”
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KRÓNIKA
folytatás az 1. oldalról Önkormányzati választásokról
Így a többséget szerzett Kovács
Péter Sándor vezetheti további öt
évig a képviselő-testületet.

A választási törvény szerint a
2733 választópolgár közül megje-
lent 1331 választópolgár hat képvi-
selőt juttathatott az önkormányzat-
ba. A funkcióra összesen 13, ugyan-

csak független szerezte meg a jelö-
lést.

A szavazáson megjelent vá-
lasztópolgárok 937 (71,42 %) szava-
zattal honorálták Dömötör Gábort.
Kóbor Attila 870 szavazatot
(66,31%), Szijj Vilmos György
748 szavazatot (57,01 %), Pados

(21,80%), Kulcsárné Nagy Ildikó
273 szavazattal (20,81%), Lajosné
Németh Viktória 271 szavazattal
(20,66%), Borsos Ferenc 171
szavazattal (13,03%), és Binderné
Lődör Ibolya Anna, aki 148
szavazatot kapott ( 11,28%). 

A választási bizottság közlése
szerint a már említett 2733, név-
jegyzékben szereplő választópol-
gárból 1333-an jelentek meg,
Nem szavazott 1400 fő (51,23%).
Érvénytelen, lebélyegzett szavazó-
lap 21 volt, míg érvényes 1312.

A nemzetiségi önkormányzati
képviselők 2019. évi általános vá-
lasztásán a Vépi Helyi Választási
Bizottság a „LUNGO DROM”
ORSZÁGOS CIGÁNY ÉRDEK-
VÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖ-
VETSÉG három képviselőjelölt-
jét vette nyilvántartásba: Nyári
Józsefet, Nyári Györgyöt és
Nyári Hajnalkát. 
A nemzetiségi névjegyzékben
szereplő választópolgárok száma 9
fő volt, melyből öten jelentek meg
szavazóként. 
A háromtagú képviselő-testületből
Nyári József 5, Nyári György 4,
Nyári Hajnalka 3 szavazatot
kapott.   - VK

Róbert 743 szavazatot (56,63 %),
Török Sándor 713 szavazatot
(54,34%), Horváth Péter pedig 669
szavazatot kapott (50,99 %), így ők
kerültek a képviselő-testületbe. 

Képünkön az új testület tagjai
Kovács Péter Sándor polgármes-
terrel.

Mivel az önkormányzatnak csak
hat képviselő lehet tagja a polgár-
mesteren kívül, nem került a testü-
letbe Derdákné Rózsa Hajnalka,
aki 602 szavazatot (45,88%) ért el.
Nem lett képviselő Tancsics Gá-
bor 432 szavazattal (32,93%), 
Kajtár Tamásné 286 szavazattal   

2 VÉPI

Hastáncos toborzó
Kedves Vépiek, asszonyok, lányok, gyerekek!
Sok szeretettel várja az érdeklődőket a Jáde Hastánc cso-
port! Ha egy kis felfrissülésre, vagy akár csak egy kis
mozgásra vágysz, ez a női mozgáskultúra nem okozhat
csalódást!
Végzett hastáncoktatóink várnak minden kedves hölgyet
és gyermeket!
A felnőtt órát Gyűrű Zsuzsa tartja, a gyermekeket Habda
Viktória várja a vépi művelődési házban! Érdeklődni
lehet telefonon, illetve a Jáde Hastánc Klub nevű
Facebook-oldalon!
Gyűrű Zsuzsa: +36 30 292 1265
Habda Viktória: +36 20 369 0596

Haláleset: Suri-Segyevy Niko-
letta Katalin sz. név: Segyevy
Nikoletta Katalin (1984) Vép,
Deák u. 38. 

Anyakönyvi hírek
Házasság: Kiricsi Krisztián és
Horváth Regina Fanni

Születés: Mizda Bálint és Tolnai
Szabina leánya Milla  •   Pék
János és Horváth Rita fia
Benjamin István
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KRÓNIKA 3VÉPI

Vépi vadvirág Óvoda programjai
November 8. Márton nap a Kultúrházban   •  November 22. Nevelés Nélküli Munkanap  • November vége:
Adventi ráhangolódás

Az október 13-i önkormányzati
választások előtt utolsó együttes
ülésüket tartották Vép és a szom-
szédos Bozzai önkormányzati kép-
viselői. A tanácskozáson, Kovács
Péter városvezető, illetve Héra-
Csizmadia Fanni polgármester
kitért a sikeres együttműködésre.
Megköszönték a képviselők mun-
káját, a két település polgárainak
azt a támogatást, amellyel hoz-
zájárultak lakóhelyük fejlődésé-
hez. (közös kép)

A képviselők összesen 22 napi-

rendet tárgyaltak. A közétkezte-
tésről megállapították, hogy a
közös konyha megfelelően dolgo-
zik, ételekre nem érkezett panasz,
már dietetikus is segíti a munkát.
Munkájuk könnyítésére szükség
lenne egy húspároló berendezésre,
melyre ígéretet kaptak a testü-
letektől. A Vadvirág óvoda min-
den tekintetben megújult, mondta
kiegészítőjében Kovácsné Halász
Éva vezetőnő, aki szerint a hatodik
csoport beindításával ki tudják elé-
gíteni a jelentkezéseket. A Hatos
Ferenc Általános Iskola újra el-
nyerte a Boldog iskola, illetve az
Ökoiskola címet. Pályázatai révén
mind a tanulók, mind a pedagógu-
sok nemzetközi térbe is léphetnek,

vezik az adók emelését és a teme-
tői díjak növelését sem.

A GAMESZ munkáját meg-
felelőnek ítélték azzal együtt,
hogy a közmunkások elvándorlása
a másutt magasabb bérek okán
megkezdődött, illetve a város kar-
bantartásához újabb gépekre, be-
rendezésekre van szükség. 
A temetőben a lakossági igények
szerint elvégzik a szükséges ten-
nivalókat. – Ami a lakóhely
környezeti állapotát illeti, arról
megállapítható, hogy Vépet ko-
moly káros hatások nem érték,
közölte Kovács Péter, arra is utal-
va, hogy a korábban történt vasúti
tartálybaleset után hamarosan
befejeződik a helyreállítás, amivel
kapcsolatban azonban szükséges a
Toldi utca felületének helyreál-
lítása is. Erre ígérete is van az
elhasználódást okozóktól. 

Ismét felmerült a lakossági
égetések ügye, ami nagy mérték-
ben okoz levegőszennyezést. Erre
újabb szigorító rendeletet hoznak
létre.  

A templom előtti zebránál fel-
gyülemlő esővíz elvezetéséhez, a
Kassai utcai munkákat kihasznál-
va, az önkormányzat egy átereszt
helyeztet be a Szent Imre utca
irányába. Ehhez a közútkezelő is
hozzájárult. A vépi focicsapat
Magyar Kupában való kiváló
szereplése nagy költségemelkedést
jelent, ezért a testület megszava-
zott 200 ezer forintos póttámoga-
tást, amelyhez Szijj Vilmos alpol-
gármesteri tiszteletdíjából még
100 ezer forinttal járult hozzá.
A képviselők úgy döntöttek, hogy
a jövőben a tehetséges diákok
támogatására pályáznak Bursa
Hungarica tanulmányi ösztöndíjra.

-gyz

illetve a Tudás Fája Alapítvány
és a Pados Róbert által létrehozott
Öko-Ráció díj anyagi támogatásá-
val újabb lehetőségük van a diákok
munkájának anyagi elismerésére
is. A két gyermekintézmény közös
új célja egy Boldog iskola–Boldog
óvoda intézmény közösség alap-
jainak megteremtése.

A testületek tagjai áttekintették
az önkormányzat első félévi gaz-
dálkodását is. Eredicsné Horváth
Lenke pénzügyi osztályvezető a
féléves pénzügyi beszámoló során

kifejtette: a tervek szerinti 207 mil-
lió 937 ezres kiadásuk mintegy 15
millióval kevesebb volt, mint a
bevételük. Ennek oka, hogy a
leendő bölcsőde megvalósításához
spóroltak. Ezt bizonyítja az is,
hogy az éves költségvetéshez vis-
zonyítva a működési és dologi
kiadások aránya 43 százalékon tel-
jesült. Takarékos gazdálkodást
folytattak, annak ellenére is, hogy
az ipari adóbevételekben még
mindig vannak hiányok. A
bevételeket azonban javíthatja az
inkasszórendszer, mondta Süléné
Bánfalvi Eszter szakelőadó.
Kovács Péter összefoglalója sze-
rint csökken a hátralék, ami lehe-
tővé teszi, hogy jövőre sem ter-

Cikluszáró testületi ülés
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KRÓNIKA4 VÉPI

„ Egészen szép vagy, óh, Mária!”
A fent idézett szép egyházi ének
juthat eszünkbe, ha a felújított
főtéri Mária-szobrunkra nézünk.

Várakozásunkon felüli szobrot
kaptunk vissza restaurálás után,
hisz talán nagyszüleink szülei sem
láthatták így, színesben pompázni
e szép alkotást. Méltó dísze lett
szépen felújított főterünknek. És
nemcsak a felújított szobor, hanem
a nagyszabású és szívet melengető
összefogás az, ami még szebbé és
lélekemelőbbé tette a pillanatot,
amikor szeptember utolsó napján
visszahelyezték eredeti helyére. 

Sok ember nagylelkű adománya
– kisebb és nagyobb összegekkel –,
folyamatos és buzgó adakozása
tette lehetővé, hogy vállalkozá-
sunkat siker koronázhatta.
Módy Péter okleveles szobrász-
restaurátor, műemléki szakember
vállalta a felújítást, a szobor kon-
zerválását, a hiányzó elemek pót-

Köszönet Tóth Istvánnak, Pityu
bácsinak, akinek boltjában lehetett
megtenni a felajánlásokat.

A felszenteléskor – Magyarok
Nagyasszonya ünnepén – először a
Dicsőséges rózsafüzért imád-
kozták a hálás jelenlévők, majd az
ünnepi szentmisén Németh Tamás
plébános úr köszönte meg első-sor-
ban az adakozásokat, valamint a
kivitelezésben részt vevőknek
mondott köszönetet.

Végezetül a templomból körme-
nettel kivonulva Tamás atya a
helyszínen – nagyszámú részvétel
mellett – szentelte meg városunk
legrégibb alapítású és legújabban
restaurált Mária-szobrát.
Mint már többször, most is jó volt
vépinek lenni.

Szűz Mária Magyarok Nagyasz-
szonya – könyörögj érettünk!

- Dömötör Gábor

lását – közte a valamikor lecsupa-
szított fej és hajkorona „újra-
építését”, a színek visszaállítását,
valamint a talapzat restaurálását.
Segítségére volt munkatársai kö-
zött Tóth Csaba festőművész is. A
szobor el- és visszaszállítását, va-
lamint a helyszínen történő össze-
állítás emelési munkáit Kovács
Zoltán helyi vállalkozó végezte.
Az új alapzat kialakítását a Geomé
Kft.-nek és Kovács Laci bácsinak,
valamint az egyházközségi képvi-
selőknek, a kerítés helyreállítását
Kajtár Ferenc kovácsmesternek
és a Török Kft.-nek köszönhetjük.
A megvilágítás Kajcsos Lajos és
Derdák Tibor munkája, a virág-
díszítést a Pálma virágbolt ajánlot-
ta fel. 

Köszönet illeti Kovács Péter pol-
gármester urat, aki végig koordinál-
ta a felújítás folyamatát, valamint a
Vép Fejlődéséért Közalapítvány.

folytatás az 1. oldalról
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KRÓNIKA 5VÉPI

Az aradi vértanúkra emlékeztek
– Arad gyertyái napjainkig világí-
tanak, a hősök élete és halála ma is
példaértékű, hangzott el azon a
városi megemlékezésen, amelyet
október 4-én tartottak a
Templomkertben felállított kop-
jafánál. Az emlékezetes műsort a
Hatos Ferenc Általános Iskola
4/A osztályosai adták Tancsics
Gáborné Ágota tanárnő veze-
tésével. (képek)

A szónok hangsúlyozta: az
1848-49-es polgári forradalom leve-
rése a nyugati hatalmak jóváha-
gyásával az orosz cár segítségével
történt. A magyar tábornok esélyte-
lennek ítélte a honvédsereget a
hatalmas túlerővel szemben, ezért
letette a fegyvert, és feltétel nélkül
megadta magát az orosz csapatok-
nak.

Ezzel a ténnyel nyilvánvalóvá
vált az osztrákok veresége is. Oszt-
rák részről mégis kegyetlen bosszú-
állás kezdődött. Az aradi haditör-

A színvonalas műsort a diákok ver-
sei tették teljessé, majd zenei kísé-
ret mellett elhelyezték a kopjafa
előtt a dicső tábornokok képeit.

Azt követőn Kovács Péter pol-
gármester vezetésével megko-
szorúzták az emlékművet, majd
a diákokkal együtt gyertyákat

gyújtottak a hősök tiszteltére.   
- gyz

vényszéken sorban ítélték halálra a
13 magyar főtisztet, és Budapesten
kivégezték Batthyány Lajos minisz-
terelnököt is. – Tanuljunk törté-
nelmünk nagy alakjaitól, és a szét-
töredező magyar valóságban addig
nyújtsuk egymás felé kezünket,
amíg átér a törésvonalak szakadé-

ka felett, hangsúlyozta Tancsics
Gáborné Ági néni tanárnő.

A színpadi képeken - Ákos, Csézy
és Vikidál dallamaira is -
megelevenedtek azok a történetek,
melyek visszaidézték, hogy egy
Góliát ellen fel mert állni egy
Dávid, aki fegyvert mert ragadni a

hatalom zsarnoksága, a hazug ide-
ológia , a sajtószabadság és elny-
omás ellen.

Góliát ellen fel mert állni egy

Dávid, aki fegyvert mert ragadni a
hatalom zsarnoksága, a hazug ide-
ológia , a sajtószabadság és elny-
omás ellen.

Tiltakozó tábláikon felidézték az
akkor történteket. Vagyis indulni,

harcolni kell a koncepciós perek,
az idegen hatalom, a zsarnokság
ellen. 
Felidézték az időszakot a békés tün-

tetéstől a szovjet tankok
bevonulásáig, vagyis a szabad-
ságharc kegyetlen leverésig.
Éltették Nagy Imrét, aki a for-
radalom oldalára állt, akinek beját-
szották történelmi beszédének egy
részét, majd elmondták kivégzését. 

A szerepek szerint az áldozatok
nem voltak hiábavalók, hiszen
éppen 30 éve kiáltották ki a
Magyar Köztársaságot. – Ez az
ország immár a te hazád, vonták le
a konzekvenciát. 

A nagy ívű forradalmi műsort
követően a résztvevők képviselői
Szijj Vilmos alpolgármester és
Molnár Krisztina általános isko-
lai igazgató vezetésévével megko-
szorúzták az ’56-os szabadsághar-
cosok emlékművét. A megem-
lékezés a Szózattal ért véget.   - gyz                  

Az ’56-os hősökre emlékeztekfolytatás az 1. oldalról
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6 KRÓNIKAVÉPI

Kedves, okos gondolatok, a
lakóhely és a benne lakók szeretete
jellemzi azt a 96 oldalas könyvec-
skét, melyben óvodások, általános
és középiskolások mondják el, raj-
zolják le vagy saját versekben
fogalmazzák meg, milyennek

látják otthonukat, vagyis Vépet,
mint várost. 
A megmosolyogtató, elgondo-
lkodtató hitvallások minden
olvasó számára fontos információ-
val szolgálhatnak erről a fejlődő,
ám múltját is méltón ápoló
településről.

„Az én városom, Vép” című
alkotás a Szülőföld Könyvkiadó
sorozatában jelent meg, melynek
október 5-i ünnepélyes bemu-
tatóján a kiadó vezetője, Farkas
Csaba azt mondta: partnerként
Vép városát választották, mert
generációk közötti szerepvállalás-
ban és a közösség fejlesztésben
hatalmas utat tettek meg eddig is,
és bizonyára eztán is így lesz. 

éppúgy, mint az ismert és szeretett
emberek képei, a focilabda, a ját-
szótér, a templom és a mesevilág.
Szívet melengető az is, hogy Imre
Fanni, Polgár Bence, Dömötör
Hanna, Habda Patrik és Németh
Boglárka saját írással jelent meg,
amit el is mondtak a bemutatón. A
városvezetőt az is büszkeséggel
töltötte el, hogy a DASZK-os hall-
gatók is szeretik a várost, melynek
szépsége megjelent a Nagy Attila
által készített és a könyvbemutató
alkalmából is levetített videóban.  

Az alkotókon kívül köszönet az
iskola tanárainak, az óvodapedagó-
gusoknak, a művelődési ház
vezetőjének és munkatársainak,

akik nélkül nem tárgyiasultak
volna meg Vép jelent és jövőt
mutató lenyomatai. Képünkön a
bemutatón megjelent és elismert
alkotók.                         - györez                  

Kovács Péter polgármester szó-
fordulata mindent elmondott:
vagyis könyv született, amit a
Szülőföld Kiadó adott ki arról,
amiben a mi szülötteink munkái,
rajzai, mondatai vannak a
szülőhelyről, Vépről. – Büszkék
lehetünk gyermekeinkre, hiszen
rajzaik saját boldogságukról,
örömeikről beszélnek.

A szép kiállítású könyv egyik
legszebb gondolata a hátsó borítót
díszíti: „ Vép, Vép, Vép, itt lakik
sok aprónép / Óvodában, iskolában
nől a nemzedék./ Vép a világ
közepe, a mi kis szívünk gyökere/
– vallják a Vadvirág Óvoda Pipitér
csoportjának óvodásai és az óvó
nénik. 

Hát lehet ennél szebb vallomás? A
kis rajzokon megjelennek az
általuk fontosnak tartott épületek,
tárgyak kicsi szívekkel díszítve, és
persze a kihagyhatatlan vépi fagyi 

Gyerekek írtak könyvet az „Én városomról”

Igényelni kell a szociális tűzifát
A szociális tűzifa iránti kérelmet 2019. november 11-ig lehet benyújtani a Vépi Közös Önkormányzati
Hivatalban ügyfélfogadási időben.
A képviselő-testület háztartásonként legfeljebb 5 m3 szociális célú tűzifa-támogatást nyújthat annak a szemé-
lynek, akinek  családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 száza-
lékát nem haladja meg, és  téli fűtését tűzifával oldja meg. Kérelemnyomtatványt a hivatalban lehet igényelni. 
A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazolást, valamint nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező fával fűt.

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal
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Az Idősek Világnapja alkalmából
rendezett ünnepségen gyűltek
össze október 1-jén a Vas megyei
és szombathelyi nyugdíjas
egyesületek, klubok tagjai az

Jó kommunikációs készséggel és
pénzügyi ismeretekkel rendel-
kezik. 2008 óta a csapat gazdasági
vezetője, ő intézi a klub pénz-
ügyeit, precizitásával és megbíz-
hatóságával segíti a klub irá-
nyítását. 
Rendszeresen részt vesz a klub
programjainak tervezésében, aktí-
van jelen van a rendezvényeken.
Tagja az énekkarnak és a Weeb
Színpadnak, jó gazdája a klub
„vagyonának”.

Igazi közösségi ember, hangzott
a köszöntés szövege. 

Olvasóink nevében mi is gratu-
lálunk, és jó erőt, egészséget kívá-
nunk!                                                          

–a szerk

Agora – Savaria Filmszínházban.
A rendezvény első részében

megtartott ünnepi köszöntőket
követően Vas Megye Közgyűlése
Elnökének emlékplakettje és elis-

merő oklevele
el ismeréseket
adott át dr. Ba-
lázsy Péter me-
gyei jegyző.

Az alkalomból
k i t ü n t e t t é k
Horváth Lajos-
nét, aki 1998.
óta a Vépi Nefe-
lejcs Nyugdíjas
Klub aktív tag-
ja. 

Horváth Lajosné kitüntetése

Köszöntések az Idősek Világnapján
Az Idősek Világnapján, az Idősek
Klubjában és a Nefelejcs
Nyugdíjas Klubban köszöntötték
annak a korosztálynak tagjait, akik
hosszú, munkában eltöltött
évtizedek után megérdemelt
nyugdíjas éveiket élik. 

Kovács Viola, a Dr. Zrmertych
Aurél Gondozási Központ vezetője
október 1-jén kis ünnepségen
köszöntötte a klubba járókat. Mint
mondta – A mi világunk apáink,
nagyapáink életével, munkásságá-
val kezdődött. Ők építették szá-
munkra azt a jelent, melyben gen-
erációnk egy újabb nemzedék
jövőjét alapozta meg. Ezért is szól
a rendezvény az Ő tiszteletükről,
mely magában foglalja az idős
emberek elfogadását, támogatásuk
szükségességét. Szükségünk van
mindarra az élettapasztalatra és
bölcsességre, amivel csak ők ren-

delkeznek. 
Arról is szólt, hogy az alkalom

kiváló arra, hogy felülvizsgáljuk
idős lakótársaink irányába tanúsí-
tott gondoskodásunkat, törődésün-
ket.

Szalainé Németh Erzsébet
Aranyosi Ervin: Eljött az ősz című
versével biztatta az időseket: „ Ne
sírjatok, nincs minden veszve,/ épp
csak a szél magágyazott,/ Álom
borult a nagyvilágra/….S, ne félj te
fa, nem vagy halott/ .. csupán csak
megpihenni kéne,/.. Tavaszra erőt
gyűjteni…/ Ez követően Kovács
Péter városvezető kedves szavak-
kal köszönte meg mindenki mun-
káját, családszeretetét és azt, hogy
a települést évtizedek alatt építet-
ték olyanná, hogy mára újra
várossá vált. 

Horváth Józsefné Irénke is ver-
set hozott. Tóth Lászlóné Gizi né-
ni, Kajcsos Lajosné Terus néni,

Szalai Istvánné Klári néni, Geren-
csér Győzőné szép mandaláiból
kiállítás nyílt. A kedves műsor után
ajándékot kaptak az idősek: Cser
Valéria készítette a szíveket. 

A Nefelejcs Nyugdíjas Klubban
is kifejezték hálájukat, szeretetüket
a klub tagjainak, akiket Ságiné
Anci köszöntött. Szavai szerint mi,
emberek furcsa lények vagyunk.
Tudunk örülni, sírni, dühöngeni,
de a legfontosabb, hogy szeretni.
És ez a legcsodálatosabb dolog a
világban. A programban Lakicsné
Éva, Horváth Józsefné, Bátorfi
Tamásné, Németh László aktuális
versekkel köszöntötte az időseket.
Sinkó Pál egy kis videóval ked-
veskedett. Hendéné Vali mesélt, a
kortalan lányok pedig énekeltek.
Szabóné Erzsi hidegtál-készít-
ményei nagy sikert arattak.
Kellemes hangulatban telt a
délután.                                 -VK

A modellezés története - kiállítás
Szeretettel Várunk mindenkit a 2019. november 14-én 17:45-kor tartandó MODELLEZÉS  TÖRTÉNETE
KIÁLLÍTÁSRA  a Vépi Művelődési Házban.  
A kiállítást megnyitják: Horváth István hajómodellező Európa- és világbajnok

Kovács Péter polgármester   • Szijj Vilmos   DSMC  és HFMC  volt titkára
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A Vépi Művelődési Ház és Könyvtár
Hétfő:
16:30–18:30   Színjátszópróba
16:30 Ovis torna Dórival
18.30 Református istentisztelet

(a hónap első hétfőjén)
Kedd: 
15:30-16:15    Ovis Angol
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

14:15-15:00    Ovi néptánc
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:
15:30-16:15     Ovis Angol
17.00–18.00    Hastánc kicsik Jáde Gyön-

gyöcskéi
18.00–19.00    Gyógytorna Ildivel 
19.00–20.00    Aerobic  

Egyéb programok:

November 8. 18:30 A Világjáró Vépiek
Társasága alakuló rendezvénye

November 9. Erdődyek nyomában
– Nagyasszonyok (előadások és kiállítás)

November 14. A vépi modellezés
története – kiállításmegnyitó

November 15. …Túl minden hatá-
ron … - Vujity Tvrtko motivációs előadása

Egy lebilincselően
izgalmas este a Föld körül Vujity Tvrtkóval.

November 16.           Tűzoltóbál
November 17. Kuvasz Fajtaszemle
November 22. Adventi Forgatag 

a Főtéren (HFI Szülői Közösség)
November 23. I. Jáde Hastánc-

verseny
November 24. A Vépi Karitász

Erzsébet napi Teadélutánja
November 30. Adventi koszorú

készítés

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

megelőző, vagy következő
vasárnapon és Mindenszentek
ünnepén is. November 4-én,
hétfőn az este 1/2 6 órakor
kezdődő szentmise után imád-
ságos megemlékezést tartunk az
1956-os forradalom és az azt
követő megtorlás áldozatainak
emlékére a temp-lomkertben.
Aki tud, hozzon magával gyer-
tyát vagy mécsest!
November 13-án, szerdán a
Boldogságos Szűz Mária fati-
mai kérésének eleget téve en-
gesztelőnapot tartunk. Igye-
kezzünk egész nap böjttel,
imádsággal engesztelni Szűz
Mária Szeplőtelen Szívét a
bűnökért és megbántásokért!
Az esti szentmise előtt 3/4 5
órai kezdettel rózsafüzért imád-
kozunk, majd a szentmise ke-
retében ünnepélyes körmenettel
hordozzuk körül Mária
Szeplőtelen Szívének Fatimából
kapott kegyszobrát.
A körmenetre gyertyát vagy
mécsest is hozzunk magunkkal!
Minél többen halljuk meg
Mária kérését, és vegyünk részt
ezeken az engesztelő
ájtatosságokon!

Németh Tamás plébános

Október 27-én, vasárnap hajnal-
ban igazítják vissza az órákat.
Az esti szentmisék e naptól este
1/2 6 órakor kezdődnek. No-
vember 1-jén, pénteken Min-
denszentek ünnepe lesz. 
Reggel 8 órakor kezdődik temp-
lomunkban az ünnepi szent-
mise. Délután 3 órakor a teme-
tőben megemlékező ájtatossá-
got tartunk a megholtakról.    
A szertartás után megáldom az
új síremlékeket. November 2-
án, szombaton Halottak Napja
lesz. Ezen a napon reggel 8
órakor kezdődik a szentmise
templomunkban. Búcsúnyerési
lehetőségek: Aki a temetőt
ájtatos lélekkel meglátogatja, és
legalább lélekben imádkozik a
megholtakért, november 1–8-ig
minden nap teljes búcsút nyer-
het. Feltételek: szentgyónás,
szentáldozás és imádság a pápa
szándékára. Másik búcsúnye-
rési lehetőség: Akik Halottak
Napján meglátogatnak egy temp-
lomot vagy nyilvános kápolnát,
szintén teljes búcsút nyerhetnek
a szokott feltételekkel.
Látogatáskor egy Miatyánkot és
egy Hiszekegyet kell elimád-
kozni. Ez a búcsú elnyerhető

Egyházközségünk  programjai

November 7. 13:30 Virágok 
átteleltetése – tanácsok, ötletek

November 11. 13:30 Márton
napi népszokások

November 12. 13:30 Irodalmi 
teadélután – versek, történetek 

felolvasása
November 13. 13:30 Sütemén

recept csere-bere, sütés
November 18-22-ig: 
Kézimunkázás – készülődés az 

Adventi forgatagra
November 25-29-ig: Adventi

készülődés – koszorúk, ajtó, 
ablak, asztaldíszek készítése

A Nefelejcs Nyugdíjas
Klub programjai:

November 7. Márton-nap
November 14. Kertész Imre 90 

éve született
November 21. Névnap, szüle-

tésnap
November 28. Pál Feri, Csernus

Imre / videó előadása

Dr. Zmertych Aurél
Gondozási Központ

programjai
November 4. 13:30 Régi

idők divatja - beszélgetés
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Polgármesteri
napló 

2019.09.19. Wifi4EU pályázat 
benyújtása

2019.09.20. 10:00 Mobilitás Hét
díjazás az iskolában

15:00 Polgármesteri Pad
16:00 Közutas szemét

szedés
2019.09.21. Boldogságtáblák 

készítése az oviban
2019.09.26. A Mária-szobor 

megtekintése a restaurátor 
műhelyében

2019.09.27. 9:00 Vasivíz 
közgyűlés

2019.09.30. Képviselő-testületi 
ülés

2019.10.01. 14:00 Idősek Napja
a gondozási központban

19:00   A választásra 
delegáltak eskütétele

2019.10.02. Kistérségi ren
dezvény Vasszécsenyben

2019.10.04. 11:00 
Megemlékezés az aradi 
vértanúkról
16:00 Biciklis látogatás a 

napelemparkban
19:00 Vidám est a kultúr-

ban az SZM szervezésében
2019.10.05. Az én városom Vép

- könyvbemutató
2019.10.08. 10:45 Iskola díjá

tadás
18:30 Mise keretében a 
Mária-szobor felszentelése

2019.10.09. Porpác–Bögöt víz-
kooperáció

2019.10.10. Gesztenyenap a 
kultúrházban

2019.10.13. VÁLASZTÁS
2019.10.16. Filmklub a 

kultúrházban
2019.10.19. Reneszánsz for-

gatag  
-pm-

Polgármesterünk, Kovács Péter
ismét gondolt egyet, és október 4-
én délután összekovácsoló, isme-
retbővítő időtöltést szervezett a
Vép határában található naperőmű-
parkhoz. Az indulás kerékpárral a
város főteréről történt. Az időjárás
tökéletes volt, akárcsak a szer-

vezés, hiszen ragyogó napsütés-
ben, rendőri és polgárőri biztosítás
mellett tudta lekerekezni a távot az
50 fős csapat, melynek legfiatalabb
tagja 4, a legidősebb 80 éves volt
(kép) .  

Már várta az érdeklődőket Doma
János, a park felügyelője, akitől
hasznos információkat tudhattunk
meg a beruházásról, az építés fo-
lyamatáról, valamint a naperő-
műpark működéséről. Fontos
információ, hogy az 5,5 hektáron
elterülő naperőmű maximális csúc-
skapacitása 3,8 MWp, és az orszá-
gos hálózatra táplál rá, a nem
messze lévő transzformátor-állo-
máson keresztül, mely így mintegy
400 háztartás villamosenergia-fel-
használását biztosítja. 

A rendszer maga egy betonozás
nélkül földbesajtolt tartószerkeze-
tre szerelt 11.000 darab, egyenként
300 W-os polikristályos nap-
elemből áll, mely 4 darab nagy-
teljesítményű inverteren keresztül

alakítja az egyenáramot váltóáram-
má. 
A rendszerhez kapcsolódik egy
helyszíni számítógépes központ,
ám ettől függetlenül távfelügyelet-
tel működik.

Napjainkban egyre nagyobb
hangsúlyt kell fektetnünk kör-

nyezeti erőforrásaink észszerű fel-
használására, fenntartható fejlő-
désünk érdekében. Magyarország
környezeti adottságai optimálisak
a nap és szélenergia „munkába
állítására”, mellyel környezetünket
nem szennyezve, zéró széndioxid
kibocsátással tudunk hosszú távon
25–30 éves távlatban energiát
előállítani. Vép a megyében
ebben a tekintetben is az élvonal-
ban jár, csak így tovább!

Környezettudatos, felelős élet-
módunkkal sokat tehetünk azért,
hogy a Földünket gyermekeink,
unokáink is hozzánk hasonlóan
tudják használni, környezeti, ter-
mészeti kincseit élvezni. 
Soha ne feledjük, hogy „a földet
nem apáinktól örököltük, hanem
unokáinktól kaptuk kölcsön”,
ezért döntéseinknél mindig ve-
gyük figyelembe a következő
generációk érdekeit is. 

Pados Róbert

Látogatás a naperőműparkban
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tanulója.
Újításként, október 4-én, pén-

teken este humorestre vártak min-
denkit, akik a több mint egyórás

vidám szórakozás mellett a támo-
gatói jegy megvásárlásával a
szülői közösséget is segíthették. A
fellépő Bellus István humorista
volt, aki remek hangulatot terem-
tett, a családjához, szakmákhoz,
sporthoz kapcsolódó poénjaival,
közvetlenségével. Szem nem ma-
radt szárazon, de szerencsére ezút-
tal a nevetéstől. 
A szervezők ezúton is köszönik
mindenkinek a támogatást!

- A Szülői Közösség nevében
Eredicsné Horváth Lenke és

Süléné Bánfalvi Eszter

személyes közreműködésről vagy
anyagi segítségről. 2019. novem-
ber 22-én az ismét megrendezésre
kerülő Adventi forgataggal például

azokat a családokat segítik, ahol az
egyik szülő sajnos már nem él, és
legalább egy gyermek az iskola

Humorest Bellus Istvánnal

A vépi Hatos Ferenc Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola szülői közössége évek óta

azon munkálkodik, hogy az iskola
diákjait és a nekik szervezett prog-
ramokat támogassa, legyen szó

Világjáró Vépiek Társasága!
A közösségi oldalakon rengeteg olyan fotót, videót lehet találni, amit városunk lakói készítettek utazásuk,

nyaralásuk során.
Ilyenkor mindig felmerül a kérdés, hogy milyen jó lenne oda eljutni, a helyről többet megtudni, ötleteket,
tanácsokat kapni. Erre gondolva kezdeményezzük egy társaság alapítását, amely az általa meghatározott

rendszerességgel tart összejöve-teleket, melynek során egy-egy vidék, körút képeit közösen megnézve, az
utazás élményeit közösen meghallgatva juthatunk új információkhoz, barátokhoz.

Nem titkolt cél az sem, hogy ez a kialakuló csoport akár közös utakat is indítson, amelyen a részvétel teljesen nyílt a lét-
számkeret erejéig. (Itt természetesen a társaság tagjai előnyben lesznek.) Az első alkalommal Kovács Péter a nyári felvidéki
útról számol be képek vetítésével, mintegy meghozni a kedvet mindenki számára 2019. november 8-án 18.30-kor a
kultúrházban. Várjuk a világjáró és érdeklődő vépiek jelentkezését 0-99 éves korig.
email: petervep@gmail.com; sms, vagy telefon: +36-20-500-5509; művház telefon: 543-052
A világ kinyílt, közösen gyűjtsük össze és csodáljuk szirmait. KoPé
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Ahogy testvérvárosa van Vépnek
például a partiumi Tasnádon, úgy
testvérszervezete van a Vép–
Bozzai Önkéntes Tűzoltó Egye-
sületnek is. Ezek a nemzetközi
kapcsolatok többek közt önkor-
mányzati vagy szakmai alapúak,
de főleg a tapasztalatcserét szol-
gálják.

Szeptember 21-én a vépi tűzoltók
egy év után látogattak el ismét a
közeli osztrák településre, ahol
családi napot tartva elevenítették
fel például a 2008-as első
találkozást, majd a két évvel
későbbit, amikor a „sógorok”
nekik ajándékozták régi, de máig
működő tűzoltóautójukat. 
Azóta is kapnak eszközöket,

vendéglátók nyerték. Ezt követően
bőséges vendéglátásban volt ré-
szük, melyet jövőre Vépen viszo-
noznak: akkor együtt ünneplik azt

is, hogy 140 éves lesz a Vép–Boz-
zai Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

VK

melyek használatával gyorsabban
tudják megoldani feladataikat
itthon. A mostani látogatás alkal-
mával többek közt labdarúgásban

mérték össze erejüket (kép). A
kupát azonban ezúttal is a

Vépi tűzoltók Aschauban

Sebességkorlátozás, temetői forgalmirend-változás
Mindenszentek napján forgalmirend-változás lesz érvényben a vépi temető környékén. Ennek értelmében a
Kolozsvári utcai kanyartól a Berzsenyi utcáig tilos lesz a megállás. (kép) 
Kijelölt parkolóhely az Arany János utca és a
Berzsenyi Dániel utca közötti füves terület lesz.

Az általános iskolások biztonsága érdekében az önkor-
mányzattal egyeztetve a Rákóczi utcában 30-as
sebességkorlátozó táblákat helyeztek ki.(kép)

Az elmúlt időszakban a vépi körzeti megbízottak egy
főt elővezettek a Szombathelyi Büntetés-végrehajtási
Intézetbe, ahol a 40.000 forint be nem fizetett pénzbün-
tetés helyett a kiszabott elzárást kell letöltenie. Egy
másik ellen feljelentést tettek, aki internetes csalás

áldozatává vált, az ismeretlen elkövető ellen pedig büntető eljárás indult.

- KMB
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Országos Könyvtári Napok

Október elseje - amikor a világon
mindenütt a ZENÉT ÜNNEPLIK!
,,A zene az életnek olyan szüksé-
glete, mint a levegő.
Sokan csak akkor veszik észre, ha
már nagyon hiányzik."   Kodály
Zoltán
Október 1-jén a Hatos iskola összes

diákjából álló alkalmi kórus
Bodáné Szabó Andrea kórusvezető

zongorakíséretével indult a világ-
napi megemlékezés, hogy minden
kis és nagy gyermekhez eljuthas-
son ennek a napnak az üzenete
A Valahol Európában című musical
ismert betétje, a Zene az kell című
dallal kezdődött a megemlékezés,
majd a Szombathelyi Bartók Béla

Zeneiskola tehetséges növendéke-
inek koncertje következett.

Kimagasló tehetségek zenei játéka
varázsolta el a vépi diákokat,
pedagógusokat. A program kitalá-
lója, szervezője, megvalósítója
Stánitz Réka tanárnő volt. 
Végül az iskola történetében
először, dob-bemutató volt hall-
ható és látható nem kis hang-
erővel☺. Fantasztikus élményben
volt részünk, amikor a 4. A osztá-
lyos Németh Ede odaült a
dobokhoz fejhallgatóval a fején, és
profi módon elkezdte „ütni” a
dobokat a Red Hot Chili Peppers
Californication című dalára.

Természetesen a tanár úr,
Kovacsics György is tartott bemu-
tatót: hihetetlen lazasággal és
profizmussal mutatta be a dobolás
művészetét. Régen hallottunk ilyen
vastapsot a tanulóinktól, régen lát-
tunk ennyi boldog, önfeledt gyer-
meki rajongást. Nagyon szeretnénk
dobszakkört indítani, ezzel új
lehetőséget adni a Hatos iskola tanu-
lóinak.                                   
Azt hiszem, még sokáig fogjuk
emlegetni a Zene Világnapját!      

– Molnár Krisztina

A Zene Világnapja kicsit másképpen…

Szeptember 30-án délelőtt a Hatos
Ferenc Általános Iskolában kez-
dtük meg az Országos Könyvtári
Napok rendezvénysorozatunkat. A
Népmese napját ünnepelték a pe-
dagógusok és a diákok.

Délután Komondi Péter újság-
íróval (jelenleg a középiskola
tanára) beszélgetett Tőke Alexand-
ra 11/D osztályos tanuló munkás-
ságáról és műveiről.

Este Meskó Krisztián vezetésével
Filmklubot tartottunk, melyen az
FM DASzK tanulói Dan Gilroy
Éjjeli féreg című bűnügyi thrillerét
nézték. 

A Baba-Mama klubban anyate-

jes világnapot ünnepeltünk
október 2-án, a védőnők
szervezésében. A Rezeda csoport
gyerkőcei kis műsorral emelték a
rendezvény színvonalát.

Délután öko-vetélkedőt tartottunk
az általános és középiskolás
diákok számára, melyen 3-4 fős
csapatok mérhették össze tudá-
sukat. Ezúton is köszönjük
Kovácsné Csákvári Beatrix és
Kovács Mónika pedagógusok
segítségét.

Ezzel egy időben a Hatos
iskolában Bősze Éva költővel
beszélgethettek a diákok arról,

hogyan is születnek a versek.

Október 4-én, az állatok világnap-
ja alkalmából, művelődési házunk
biztosított helyet a Kölyökmentők
Állati jó napjának, ahol a helyes
állattartásra hívták fel a figyelmet. 

A Kalandagarak és az Éden
Kutyaiskola bemutatója mellett
simogathattunk nyuszit, mentett
kutyusokat, és beszélgettünk dr.
Fetter Viktória állatorvossal is. 

Köszönjük Jancsó Enikőnek a
szervezést!                           

- KJ
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„A Csönd szigete az én kis
otthonom.
Itt béke van! – Jöjj el, ha elfáradtál
nagyon…” (Tandari Éva)

Kedves esemény színesítette
iskolánk munkás
hétköznapjait. 

Az előző tanévben
megrendezett és nagy
sikert aratott IV.
Táncest bevétele
ismét jó helyre ke-
rült, nemes célt szol-
gált. Horváth Dóra,
a táncest szervezője
Molnár Krisztina in-
tézményvezető segít-
ségével minden év-
ben méltó helyet ke-

res az összetáncolt összegnek. 
Idén az alsó tagozat épületében egy
varázslatos zug, egy Pihenő Kuckó
jöhetett létre a felajánlásokból.
(kép)

Az ötlet, a megvalósítás Tancsics

Anett nevéhez fűződik.
Egy olyan csendes, nyugodt,

barátságos, otthonos pihenőhely
kialakítása volt a cél, ahol a
gyerekek a tanulás, a feladatok
között megpihenhetnek, olvasás-

sal, színezéssel,
b e s z é l g e t é s s e l
feltöltődhetnek. 

Nagy gonddal,
szeretettel dolgoz-
tak a szorgos ke-
zek, használjátok
kedves gyerekek
ugyanilyen sze-
retettel.

-Tancsics Anett

ALSÓ T. FELSŐ T.

I. helyezett 2. E 7. A
II. helyezett 1. E 7. A
III. helyezett 4. A 8. A

EGYÉNI EREDMÉNYEK

I. HELYEZETTEK
osztály név hozott mennyiség /kg/

1. E Takács Dóra 350 kg
2. E Kovács – Bőtsch  Barnabás

1240 kg
2. B Kovács Alíz 200 kg
3. A Velladics Alíz 290 kg
4. A Antal Ferenc 350 kg
4. B Cser Zénó 230 kg
5. A Pados Gergő 275 kg
5. B Balogh Dávid 30 kg
6. A Vörös Gréta 415 kg
6. B Szabó Réka 176 kg
7. A Kiss Levente 2500 kg
7. B Habda Patrik 615 kg
8 .A Antal Emese 350 kg
8. B Nagy Kristóf 120 kg

II. HELYEZETTEK
osztály név hozott mennyiség /kg

1. E Kéri Máté 265 kg
2. E Páli Mátyás 630 kg
2. B Szalai Ivett 155 kg
3. A Balázs Márk, Balázs Noel

130 kg
4. A Szőllösi Máté 220 kg
4. B Szabó Jácint 200 kg
5. A Vigh Misa 125 kg
5. B Márkus Enikő 20 kg
6. A Király Emese 260 kg
6. B Boros Bence 70 kg
6. B Nagy Balázs 245 kg
7. A Pados Dominik 595 kg
7. B Szijártó Jázmin 240 kg
8. A Deres Máté 110 kg
8. B Németh Levente 86 kg

A Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
2019/2020. tanév ŐSZI PAPÍRGYŰJTÉS EREDMÉNYEI

III. HELYEZETTEK
osztály név hozott mennyiség /kg/

1. E Szalai Noémi 190 kg
2. E Takács Ramóna 260 kg
2. B Vigh Bora 125 kg
3. A Lajos Botond, Polgár Lili

100 kg
4. A Bolla Ferenc 175 kg
4. B Antal Ármin 180 kg
5. A Varga Laura 80 kg
5. B Gombás Botond 10 kg
6. A Kányási Attila 120 kg
6. B Süle András 56 kg
7. A Németh Nikol 200 kg
7. B Nagy Balázs 160 kg
8. A Szabó Levente106 kg
8. B Sinkó Rebeka 60 kg

KRÓNIKA
Pihenő Kuckó-avató

KÖSZÖNJÜK A SZÜLŐK SEGÍTSÉGÉT, ÉS GRATULÁLUNK 
A TANULÓKNAK!

A gyűjtés során leadott papírért 311. 220 forintot kapott az iskola.
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Katasztrófavédelem tűzmegelőzés
Lakatár Gábor tűzoltó alezredes, a Szombathelyi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség vezetőjének kérése volt Kovács Péter polgármesterhez, hogy
a lakosság tűzvédelmi tudatosságának növelése érdekében indított kam-
pány részeként a mellékelt tűzmegelőzési célú plakátok jelenjenek meg a
helyi újságban. 

Ezzel is tájékoztatni kívánnak a
veszélyekről és a tennivalókról,
közölte Kiss Péter tűzoltó alezredes,
polgári védelmi felügyelő.
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Az őszi évszak egyik legfontosabb
tevékenysége a betakarítás, a
szüret. Az érett szőlő szedését,
préselését az ovisok is megtapasz-
talhatták. A Rezeda csoport egy
helyi családnak segített az érett
gyümölcsöt leszedni. A többi cso-
port a feldolgozásban vett részt az

óvoda udvarán. Szőlőt szemezget-
tünk, préseltünk, mustot kós-
toltunk. A vidám hangulatú ese-
ményt népzene kísérte, melyre
sokan táncra perdültek.

A Népmese világnapja
Óvodánkban
A népmese világnapját szeptember
30-án ünnepeljük, neves magyar
meseírónk, Benedek Elek születése
napján. Idén a művelődési házban
október 1-jén a magyar néphagyo-
mány kulturális értékének meg-
óvására gyűlt össze óvodánk apra-
ja-nagyja. Izgatottan várták a
népmeséket. A gyerekek és a
felnőttek kíváncsian hallgatták
Kovács Laci bácsi meséjét, aki az
Aranyszőrű bárányt mesélte el.
Majd a meseolvasás után két neves
népmesét – A kőleves és A só –
vetítettük le. A gyerekek nagyon
élvezték a meseolvasást és a
vetítést is. Igyekeztünk a gyer-
mekeknek most is olyan programot
létrehozni, ami maradandó

KRÓNIKA 15VÉPI

élményt nyújtott számukra, és
aminek segítségével tovább tudjuk
őrizni a gyerekek szívében és
lelkében a magyar népi hagy-
ományaink becses értékeit.
Köszönjük Laci bácsi közre-
működését.

Állatsimogatóban jártunk! 
„Boci-boci tarka…”
A gyerekek izgatottan várták az
állatok világnapját óvodánkban.

Ebből az alkalomból elsétáltunk
Margit nénihez, ahol nemcsak
megnézhettük, de meg is simogat-
tuk a háziállatokat. Megismertük a
kis „Bogyó” bocit a gyerekek nagy
örömére. 
Megszámoltuk a teheneket, a

kismalacokat, kiscicákat.
Kíváncsian tették fel kérdéseiket a
gyerekek. Például: mit esznek, ki
gondozza, ki feji meg a teheneket
stb.… A válaszokat érdeklődve
hallgatták. Voltak, akik itt láttak
először élőben tehenet, kismalacot,
ezért lelkesen énekeltek, verseltek,
mondókáztak róluk. A tejből az itt
készült finom sajtot is megkóstol-
hattuk, ami gyorsan elfogyott,
ízlett a gyerekeknek. A Titok Zoo-
ban bárányokat, libákat és kacsákat
is láttunk. Utánoztuk mozgásukat,
hangjukat. Almadarabokkal kínál-
tuk őket, figyeltük, ahogy viccesen
„fociznak” velük. Élményekben
gazdagodva tértünk vissza az
oviba.

Mini sportnap
„Ugráljunk mint a verebek…”
Verőfényes őszi délelőtt mini
sportnapot tartottunk óvodánk
udvarán. Ezen a napon a gyerekek
mindennapi mozgásigényét zenés
tornával fűszereztük. A ritmusos
zene vonzotta, csábította őket a

mozgásra. Minden korcsoport
örömmel kapcsolódott be a testet is
felüdítő játékba. Vidám hangulat-
ban mozgott az ovi „apraja-nagy-
ja”.                                       

– az óvoda közössége

Szüreteltek az óvodások
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Immár hagyományőrző módon másodszor tartottak
reneszánsz forgatagot a városban. Az október 19-i
ragyogó időben előbb a művelődési ház udvarára,
majd a Fő térre
vonultak a kor-
hű ruhába öltö-
zött hölgyek és
urak. (kép) 
A szervezők
sokszínű mű-
sorral szóra-
koztatták a
megjelenteket,
süteményeket,
kézműves ter-
mékeket is
lehetett vásá-
rolni. 

Előbb a ki-
csiket kápráz-
tatta el a Sza-
móca Színház
C s i p i - C s u p i
Bábszínháza. Majd a Vasi Népdalstúdió népénekes
csoportjai – Varga Albin és Tanai Erzsébet vezetésé-
vel – adtak elő katonaénekeket, bordalokat, Rába
parti és moldvai dalokat. 

Fellépett Gyöngyösparti ifjúsági csoportjuk is: végül
a közönség bevonásával kisebb táncházzá alakították
a teraszt. A kőszegi BE-JÓ Táncegyüttes reneszánsz

táncokkal, este
pedig zárásként
Tűztánccal ör-
vendeztette meg
a nagyérdeműt.
Nagy sikert ara-
tott a Ferrum
Sínházi Társu-
lás Cervantes A
féltékeny öreg
férj című komé-
diájának elő-
adásával. A
szervezők az
a l k a l o m b ó l
adományoka t
g y ű j t ö t t e k
annak a kétéves
SMA-betegség-
ben szenvedő

kisfiúnak, akinek gyógyításához 700 millió forintra
van szükség.    

-  gyz 

Reneszánsz forgatag Vépen

Európai mobilitási hét  
Vép immár 5. alkalommal csatlakozott az Európai Mobilitási Héthez, ami szeptember 16-22. között zajlott. A
rendezvény célja a környezetbarát városi közlekedés népszerűsítése.

Szeptember 17-én a Hatos Ferenc Általános Iskolában és a Vadvirág Művészeti Óvodában a Vas Megyei
Rendőr-főkapitányság támogatásával közlekedésbiztonsági napot tartottunk, melynek során a gyerekek részt
vettek kerékpáros ügyességi versenyen, ezenkívül KRESZ-kvízben tesztelhették tudásukat a közlekedésről.

Szeptember 18-án, szerdán a szombathelyi hivatásos tűzoltók bemutatót tartottak a gyerekeknek, ahol megis-
merkedhettek a szerszámokkal, és a tűzoltók mindennapi teendőivel.
Ugyanezen a napon az óvodában a legbátrabbak műanyag motoros versenyen vettek részt.

Szeptember 19-én, csütörtökön a Hatos iskolában Szombathely Megyei Jogú Város és az Egészségfejlesztési
Iroda Szombathely és Járása támogatásával két mentőtiszt életmentés oktatást tartott a 6-8. osztályos tanulók
számára.

”Autómentes közlekedés” címmel rajzversenyt is hirdettünk az általános iskolások és óvodások számára,
melyre közel 60 alkotás érkezett be hozzánk, közülük a legjobbakat szeptember 20-án díjátadó ünnepségen
díjaztuk.
Gratulálunk a nyerteseknek, és ezúton is köszönjük a helyi általános és középiskolás tanároknak, diákoknak, óvodá-
soknak, óvónőknek, dajkáknak a közreműködést, valamint a mentők, tűzoltók, rendőrök segítségét a rendezvény
lebonyolításában. R&A
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