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Elkezdték a 
bölcsőde építését

Egyre teljesebbé válik Vépen az infrastruktúra. Minden
alapvető intézmény működik a városban: csak egy, a
bölcsőde hiányzott eddig, melynek építése szeptember
közepén megkezdődött. Szükségességét indokolja, hogy
a városban egyre többen vásárolnak családi házat,
telket, hogy otthont építsenek itt. Ezt elősegítik a csalá-
dokat és a gyermekvállalást segítő kormányzati, önkor-
mányzati intézkedések. Képünkön megtörtént a leendő

bölcsőde alapozása. Az építés várhatóan jövő szeptem-
berre befejeződik. Ennek pénzügyi forrását az a pályázat
teremtette meg, mely a Vas Megyei Önkormányzati
Hivatallal alkotott konzorciummal együtt, a Terület-és
Településfejlesztési Operatív Program keretében
csaknem 315 millió forintos vissza nem térítendő támo-
gatást jelent a városnak. A projekt sajtóközleményét a
második oldalon közreadjuk.       -gyz   

Felavatták az autópályára
vezető bekötőutat

Az elkészült bekötőút műszaki átadása a veszélyhely-zet
időszakára esett, ezért csak szűk körben, a közreműkö-
dők képviselőinek részvételével történt meg.
Most, augusztus 19-én volt lehetőség a sajtónyilvános
átadás megtartására. A rendezvényen részt vett Ágh
Péter országgyűlési képviselő, Kovács Péter polgár-
mester, Böröcz Miklós, a Magyar Közút NZrt. megyei
igazgatója, (képünkön) valamint Kovács Tibor, a
kivitelező STRABAG főépítésvezetője.

Ágh Péter országgyűlési képviselő avatóbeszédében
elmondta: régi álom valósult meg a stratégiai beruhá-
zással a Magyar falu programban, 491 millió forintos
kormánytámogatással az idén Vépen. Ez a mintegy 1,3
kilométeres útszakasz, melyből 800 méter a város terü-
letén van, a település minőségi elérhetőségét javítja. Így
lehetett javítani az út mellé épült, mintegy 70 lakó-
házban élők életminőségét, valamint az ipari területek
elérhetőségét. 
– Ha ezt és más beruházásokat nézzük, akkor eddig több,
mint 1,088 milliárd forint értékű beruházás valósult és
valósul meg Vépen, hogy csak a 191 milliós főtér,  az
induló 315 milliós bölcsődeépítés, valamint a 282 mil-
liós Szombathely irányába épülő kerékpárút megépítését
említsük, tette hozzá. Tehát a kormány partnerként vesz
részt az említett fejlesztésekben, melynek célja, hogy a
jövőben is tovább építsük az eddig is élhető kisvárost,
ami egy másik programban 15 milliós támogatást kapott
a templom felújításához is, mondta Ágh Péter, aki egyút-
tal megköszönte a városvezetés együttműködését.  

5. Forgalomlassító útburkolat •   7. Kiállítás •   8. Szivárványos utcabál    •   11. Elektronikai lomtalanítás

Koronavírus: második hullám
A koronavírus új fertőzésének adatai arra figyelmeztet-
nek, hogy a járvány nem ért véget, a második hullám
hazánkat is elérte. Az aktív fertőzöttek száma ismét
emelkedik, ezért továbbra is nagyon fontos a fegyel-
mezettség és az érvényben lévő szabályok betartása. 

Vigyázzunk magunkra! -VK
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Kovács Péter polgármester hoz-
zátette: Vép folyamatosan fejlődik,
egyre szépül. Javulnak az életkö-
rülmények, melyhez ez a felújított
út mint a város kapuja is hozzájá-
rul. Megemlítette, hogy aláírták a
bölcsődeépítéssel kapcsolatos szer-
ződést, melyet a gyarapodó lakos-
ságszám, illetve az újszülöttek szá-
mának növekedése indokol. Idő-
közben más beruházásokra is gon-
dolva újabb pályázatokat adnak be,
melyek megvalósulása tovább gya-
rapítja a kisváros értékeit.

Böröcz Miklós, a Vas Megyei
Közúti Igazgatóság vezetője kö-
szönetét fejezte ki, hogy a kép-
viselő úr és a polgármester úr köz-
benjárására is elkészülhetett a fel-
újítás. Az út teherbírása már régtől
nem volt megfelelő a megváltozott
kamionforgalomnak. A munkát a
STRABAG Építő Kft. végezte. Az
építés során a régi pályaszerkezetet
a szakemberek felmarták, majd
cement hozzáadása és újbóli hely-

esők során a zebránál keletkező
pocsolya levezetését szolgálja. Az
építés ideje alatt félpályán vál-

takozva haladt a forgalom, ezen
kívül az érintett üzemek, telep-
helyek folyamatos ki- és behajtási
lehetőségének, valamint a lakóin-
gatlanok megközelítésének biz-
tosítása rendszeres egyeztetést – és
alkalmazkodást – igényelt az érin-
tettek és közreműködők részéről,
mondta.                             -gyz  

színi átkeverés után új alapréteg
készült 20 cm vastagságban. Az
innovatív, környezetbarát techno-

lógia alkalmazásával a meglévő
anyag helyben hasznosult, keve-
sebb volt a szállítás és az ebből
eredő környezeti terhelés. Az elké-
szült útalapra 3 rétegben 6 méter
széles aszfaltburkolat-terítés ké-
szült. Az önkormányzat kérésére és
költségére a templomi útcsatlako-
zásnál az út alá áteresz épült. Ez az

Felavatták az autópályára vezető bekötőutat
folytatás az 1. oldalról

Idén a rendhagyó tanévzárás,
különleges módon megrendezett
vizsgák után a tanévnyitás sem a
megszokott módon alakult. A
járványügyi helyzetre való tekin-
tettel a rövid, de ünnepélyes
tanévnyitót az udvarra terveztük,
ám az időjárás sajnos közbeszólt.
Az eső miatt „beszorultunk” az
épületbe, a zárt térben viszont saj-
nos nem gyűlhetett össze egy lég-
térbe a háromszáznál több diák és
kolléga. Így a tanévnyitó mini ver-
zióját osztálykeretben éltük meg.
Az osztályfőnökök üdvözölték a
diákokat, majd Hollósi Éva igaz-
gatónő (képünk) minden osztály-
ban külön, egyesével köszöntött
minden csoportot. Biztató szavait
szívesen fogadtuk. Különösen
nagy örömmel töltötte el minket a

volna, hogy a fertőtlenítés, kézmo
sás, maszkhasználat, távolságtartás
lesznek a leggyakoribb témáink
szeptember első napjaiban…

Babai-Mező Borbála

hír, hogy gyakorlati oktatásunk
korszerű digitális eszközökkel fel-
szerelt oktatótraktort kapott. 

A tanév tehát elkezdődött – bár
tavaly ilyenkor nem gondoltuk

Mini-tanévnyító az agrárszakképzőben
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Rendhagyó tanévnyitó a Hatosban
Az időjárás megváltozása, illetve a
koronavírus második hullámának
kezdete átszabta az eredeti tervet,
vagyis azt, hogy az augusztus 31-
én délután 17 órára ter-
vezett udvari tanév-
nyitót nem lehetett
megtartani a Hatos
Ferenc Általános Isko-
la és Alapfokú Művé-
szeti Iskolában. 

Helyette szeptember
elsején, az első tanítási
nap reggelén az osztály-
termekben történt meg
a diákok köszöntése.
Molnár Krisztina igaz-
gató hangosbemondó
segítségével köszöntötte a
diákokat, köztük külön szeretettel
a két első osztályban helyet
foglalókat.
– Ünnep van ma.  Meghatottan
nézek most körül, hihetetlen öröm
ismét látni benneteket! 232 izgatott
tanuló, boldog gyermekarcok, akik
tekintetéből ezer kérdés sugárzik –
mondta. Az első osztályosokhoz
külön szólt, mondván, tudja, hogy
nagyon várták a napot, hogy végre
iskolások lehessenek. 
– Márciusban elköszöntetek az
óvodától, az óvó néniktől, dadák-
tól, és ma első alkalommal álltok
itt közöttünk. Sok élmény, új bará-
tok várnak rátok, ugyanakkor
elkezdődik egy mindennapi köte-
lesség is: a tanulás. De biztos
vagyok abban, hogy Kriszti néni,
Noémi néni és az 1/E-ben új tanító,
Stemler Misi bácsi (kép) segít-
ségével, valamint szüleitek támo-
gatásával kinyílik számotokra egy

tassuk be azokat az előírásokat,
amelyek a nyugodt, alkotó munka,
az ismeretátadás, illetve ismeretbe-
fogadás nélkülözhetetlen előfelté-

telei. Mi, a tanáraitok azt
szeretnénk, hogy az előt-
tetek álló új tanévben vala-
mennyien tudásotok leg-
javát adjátok, teljesítsétek
első számú kötelessége-
teket, azt, amiért a szülei-
tek ideküldtek benneteket:
tanuljatok! Nem a mi ked-
vünkért, hanem önmaga-
tokért.  
Kérte a diákokat, hogy
tartsák be az ISKOLAI
PROTOKOLLT. – Boldog

Iskolaként a pozitív gondolkodásra
nevelünk, érdekes programok,
események által pozitív élmények-
hez és sikerélményekhez juttatjuk
tanítványainkat. Hiszen a tanuló-
nak joga van a zavartalan tanu-
láshoz! A tanárnak pedig joga van
a zavartalan tanításhoz! Mindenki
jogát tiszteletben tartom! Ezek
legyenek az új tanév szlogenjei,
hangoztatta. 

Végül bejelentette: az iskola az
OKTATÁSI HIVATAL BÁZISIN-
TÉZMÉNYE lett, referenciain-
tézmény 2020. és 2023. között!
Ugyanilyen megtiszteltetés, hogy
elnyerték az Örökös Ökoiskolai
címet és az Örökös Boldog Iskola
címet is. Ezt követőn sok örömet,
jó egészséget, a szülőkben igaz se-
gítőtársakat, optimizmust kívánt az
idei tanévre. – Ezzel a 2020/2021.
tanévet megnyitom, mondta az
igazgatónő. 
– HAJRÁ HATOSOK!        – VK

új és izgalmas világ. Nézzetek
előre, bízzatok magatokban, hiszen
most már a Hatos Ferenc Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti

Iskola diákjai vagytok! A mai
tanévnyitón nálatok jobban csak
szüleitek izgulnak – mondta, és
hozzájuk fordulva türelmet és
kitartást kért. – A nyolcadikosok az
általános iskola utolsó évét kezdik
el. Nem lesz könnyű számotokra
ez a tanév, hiszen sokan felvé-
telizni fogtok. Ahhoz, hogy terveit-
ek valóra válhassanak, sokat kell
tennetek. Ebben segítenek taná-
raitok. Pedagógus kollégáimmal
abban reménykedünk, hogy előbb-
utóbb minden tanuló belátja majd,
hogy tanulás nélkül nem lehet
tudáshoz jutni, tudás nélkül pedig
nem lehet az életben boldogulni –
fogalmazott. 

Szólt arról, hogy az iskola mun-
kahely a diákoknak is. Minden
munkahelyen vannak szabályok,
melyeket minden ott munkálkodó-
nak be kell tartania. – Tanáraitok és
a szüleitek elemi érdeke, hogy
intézményünkben rend legyen, tar-

Megszegte a karantén szabályait
Az elmúlt időszakban a vépi körzeti megbízottak egy nő és egy férfi ellen indítottak eljárást, akik szabálysértési értékre
követtek el lopást. Egy nő megszegte a karantén szabályait, ezért vele szemben szabálysértési eljárás indult. Egy külföl-
di férfi az autóúton kerékpározott, ezért szabálysértési feljelentést alkalmaztak ellene. Egy másik férfi figyelmen kívül
hagyta a „behajtani tilos” jelzőtáblát, ezért közigazgatási eljárás indult vele szemben. Volt olyan is, aki ittas állapotban
közlekedett gépjárművével, ezért mintavételre előállították, majd annak értékének megfelelően büntető eljárás indult
ellene, illetve a vezetői engedélyét bevonták. -Körzeti megbízottak
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Elkészült a forgalomlassító útburkolat
A tanévnyitóra elkészült az iskola
előtti forgalomlassító háromrészes
útburkolat, melyet régóta vártak a
szülők, tanárok és diákok. (kép) Az

A képviselő-testület döntött, hogy
saját forrásból épüljön meg a há-
rom darab, hosszított kivitelű
„fekvőrendőr” még a következő
iskolakezdés előtt. A középső buk-
kanóra a későbbiekben zebrát is
festenek, de ehhez engedély és a
zebrát megvilágító lámpatestek
kiépítése is szükséges. A lámpák
elektromos ellátásához a védőcsö-
veket elhelyezték. 

Molnár Krisztina iskolaigazgató
elmondta: már az első napokban
tapasztalható volt az autósok lassí-
tása, aminek mindenki nagyon
örült. Korábban annak ellenére is
fennállt a balesetveszély, hogy a
hazamenő diákokat pedagógus kí-
sérte. Szerencsére nem történt ba-
leset. Ezután pedig ez talán teljes-
séggel ki van zárva, tette hozzá az
intézményvezető.                - gyz 

Az autósok egy része nagy sebes-
séggel száguldott végig az iskola
előtt, ezért indokolt volt a sebesség-
lassítás fizikai kényszerítése. 

Gyermek táncház az óvodában
A sárvári Néptánckör Kulturális
Egyesület tagjai vajdaszentiványi
táncokkal szórakoztatták a Vépi
Vadvirág Művészeti Óvoda gyer-
mekeit, dolgozóit és az érdeklődő
közönséget szeptember
11-én délelőtt. (kép)
A tánckör már 42 éves
múltra tekint vissza.
Tagjai mindannyian
összeszokott párosok,
15-45 év közöttiek, fő-
állás vagy iskola mel-
lett hobbiként táncol-
nak együtt. A csoport
művészeti vezetője,
Hámori Balázs nép-
tánc-pedagógus, etnog-
ráfus. Az ő közremű-
ködésével gyakoroljuk
heti két nap a tánckore-
ográfiákat. A néptán-
caink autentikusak, lehetőség
szerint az eredetiséget megőrizve,
hiteles közegben sajátítjuk el a
lépéseket. 

Vépen a Vadvirág Művészeti Óvo-
dában lehetőség van arra, hogy
délutáni foglalkozás keretében
népi gyermekjátékokat tanuljanak
a gyerekek.

Nagy öröm szá-
momra, hogy
erre egyre na-
gyobb létszám-
ban van érdek-
lődés. A mai
délelőttön a
g y e r m e k -
t á n c h á z b a
bevontuk az
ó v o d á s o k a t ,
akik nagy öröm-
mel és aktivitás-
sal szerepeltek a
t á n c o s o k k a l
közösen.

-  Nagy Izabella      
néptáncos, óvónő

Az Országos Színháztörténeti
Múzeum és Intézet Magyarország
elnevezésű pályázatán nyertünk a
közelmúltban. Ennek keretében
nyílt lehetőségünk, hogy három

helyszínen mutassunk be a néptánc
kedvelőknek vasi, moldvai, nyá-
rádselyei táncprodukciókat. 
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Újra Kovács Violát nevezte ki a
képviselőtestület a Dr. Zmertych
Aurél Gondozási Központ intéz-
ményvezetőjének.

A testület augusztus 27-i ülésén
elhangzott: a döntésre azért volt
szükség, mert a gondozási központ
vezetőjének lejárt az
ötéves megbízatása. A
pályázatra beérkezett
egyetlen jelölt eddigi
munkájával kapcso-
latosan elhangzott: a
munkáját eddig is lel-
kiismeretesen irányító
vezetővel elégedett a
város lakossága és ve-
zetősége. Úgy vélik,
továbbra is jó kezek-
ben lesz a szociális
alap- és gyermekjóléti
szolgálat az idősek nappali ellátása
és gondozása. További munkájá-
hoz jó erőt és egészséget kívántak
neki, és munkatársainak. Kovács
Viola megköszönve a bizalmat, azt
mondta: továbbra is mindent meg-
tesz a gondjaikra bízottak segíté-
séért.
A testület áttekintette a szociális
tüzelőanyag vásárlásával kapcso-
latos lehetőségeket. A tavalyi
évhez hasonlóan 100 köbméter

tűzifát kívánnak pályázati úton be-
szerezni, melyhez kötelezően ön-
erőt is vállalni kell. A rászorultsá-
got a rendelkezéseknek megfelelő-
en vizsgálják, majd időben dön-
tenek a kiutalásról, mondta Kovács
Péter polgármester. Döntöttek az

úgynevezett virágos pavilon terü-
letének értékesítéséről is, melyet
1,44 millió forintban határoztak
meg az egyéb költségeken kívül. 
Döntöttek a Vép–Szombathely
között építendő kerékpárút pályá-
zati eljárásához szükséges Hálóz-
ati terv, valamint Közúti biztonsági
audit készítésére kiírt és beadott
ajánlatokról. Három pályázat érke-
zett mindkét munkafolyamatra. A
nyertes a legkisebb, 1,524 milliós

ajánlatával az Útmester Kft. lett. A
közúti biztonsági auditot, 1,1 mil-
liós ajánlattal pedig dr. Makó Eme-
se egyéni vállalkozó nyerte meg. 

Szó esett arról is, hogy könyv
készül a várost felavató dr. Kiss
László jogászprofesszor, korábbi

alkotmánybíró 70. szü-
letésnapjára a PTE-n.
A könyvben szerepel-
ni fog professzor úr
vépi kapcsolatainak
leírása is. A megjelen-
tetés költségeihez tá-
mogatást ad a város-
vezető testület. Az
egyebek közt elhang-
zott: a településnek
vezetékjogot kell be-
jegyeztetni az összes
olyan ingatlanra, me-

lyeken víz vagy csatornavezeték
halad át. Ez 73 ingatlant érint. Erre
azért van szükség, mert 2021-ben
változik a bejegyzések eljárási
módja.
A tanácskozáson Török Sándor,
Dömötör Gábor, Pados Róbert és
Kóbor Attila képviselők szóltak
területük megoldandó gondjairól,
illetve Császár Károly Gamesz-
vezető a megoldandó feladatok
mikéntjéről.                 

A képviselő-testület üléséről

A helyi Vöröskereszt alapszer-
vezete augusztus14-én tisztújítást
tartott a művelődési házban. Az
alapszervezet elnökeként Cser
Valéria beszámolt az elmúlt 5 év
munkájáról. Áttekintették a szer-
vezet pénzügyi helyzetét, és javas-
latot tettek a források minél hasz-
nosabb felhasználására. Szavaztak
az elnöki, titkári, véradásért felelős
és pénzügyért felelős poszt betöl-
téséről, illetve területi küldöttet és
vezetőségi tagokat is választottak.

A döntések alapján az elnöki posz-
tot továbbra is Cser Valéria tölti
be, míg új titkárt választottak
Bekéné Vincze Erika személyében.

Cser Valéria elnök megköszönte az
aktivisták munkáját, akik nagyon
hamar megoldották a meghívók
kézbesítését, és a tagdíjak besze-
dését. – Szeretném, ha a jövőben is
ilyen összetartó csapat maradna –
mondta. Egyúttal megköszönte
eddigi segítségét Süle Józsefné

Marika néninek, Kiss Károlyné-
nak, Bödei Zoltánnénak, Németh-
né Viola Ritának, Balajczné  Rácz
Ritának, Könczöl Norbertnek, Süle
Lászlónénak, Süle Istvánné Teri-
nek, Beke Antalnénak, Várszegi
Tibornénak, Bátorfi Tamásnénak,
Dónácz Ferencnének és Kajtár Fe-
rencnének. A továbbiakban felkér-
te a város ifjúságát, hogy jelent-
kezzenek véradóként, aktivis-
taként, tagként a Vöröskereszt
munkáját erősítendő.

Cser Valéria 

Tisztújítás a helyi Vöröskeresztnél
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A Vépi Polgárőr Egyesület
2000.09. 28-tól, tehát 20 éve a
helyi közrend és közbiztonság
védelme érdekében tevékenykedik
Vép város és Bozzai község köz-
igazgatási területén.

Az alaptevékenységük mellett
2019-ben és 2020. I. félévében is
számos, a megszokottól eltérő
feladatot kellett ellátniuk. Ilyen
volt például a 2020 májusában az
érettségi vizsgák idején teljesített,
összesen 15 óra szolgálat. Többek
között erről is szó esett a 2020. 07.
14-én tartott éves közgyűlésen.
A szakmai és pénzügyi beszámoló
után Kiss Viktória, az Országos
Polgárőr Szövetség Vas Megyei
Irodájának irodavezetője és Ko-
vács Péter polgármester is megkö-
szönte a polgárőrök áldozatos
munkáját és a járványhelyzet alatti
elhivatottságát.
Döntöttek arról is, hogy a 20 éves
jubileumi ünnepséget-, a járvány-
helyzet okozta bizonytalanság
miatt jövő évben szervezik meg,

melyhez pályázatot nyújtanak be a
Magyar Falu program civil szer-

vezetek számára kiírt támogatá-
sára.
A Vépi Polgárőr Egyesület a Vépi
Művelődési Ház és Könyvtár által
szervezett nyári táborban minden
héten kis feladatsorral hívta fel a
gyerekek figyelmét a polgárőr
munka fontosságára. Ehhez csat-
lakozott augusztus 5-én a Vas
Megyei Polgárőr Szövetség kom-
munikációs csoportjának foglalko-

zása, ahol előadással, feladatsorral
mutatták be a polgárőrök tevé-

kenységének sokszínűségét, fela-
datait, hangsúlyozva azt, hogy
mindezt önkéntes alapon, ingyen,
saját szabadidejüket feláldozva
végzik.

A képen Péntek Róbert, a Vas
Megyei Polgárőr Szövetség sajtó-
referense és Vörös Kálmán mutatja
be a polgárőr autó felszereltségét.

– Süléné Bánfalvi Eszter

Húszéves a Vépi Polgárőr Egyesület

Három képzőművész (kép) együt-
tes kiállítása nyílt a művelődési
házban augusztus 29-én. Ez a ren-
dezvény azt bizonyítja, hogy koro-
navírusos időszakban is lehet és
kell kisebb rendezvényeket tartani.
Igény van arra, hogy hosszú hóna-
pok után kimozduljunk a tétlen
magányból, vagyis hiányzik a
megszokott közösségi tér, az alka-
lom a találkozásokra, beszél-
getésre.

A tárlaton megtudtuk, hogy
Fogarasiné Tóth Evelin 17 éves
kora óta alkot. Festményei közül
több már magántulajdonban van.
Olaj, vászon és akril technikával
készült képei közt ezúttal rácso-
dálkozhattunk arra, hogy milyen
például egy Magányos tölgy vagy

Badacsony. Az
is természetes,
hogy Horváth
Andrea művein
viszont másként
mutatja magát a
magyar tenger.
Ő két évvel ez-
előtt már bemu-
tatkozott nálunk
műveivel. Most
fotókat és quil-
ling, vagyis pa-
pírcsík techniká-
val készült alkotásokat hozott.
Németh Margit Körlapos variá-
ciói, fonalgrafikás virágkoszorúi és
Univerzum címet viselő képe
pedig egyenesen elképesztő kézi-
munkaszerű hatást mutatnak. Mint
mondta, neki ez a tevékenység bio-

gyógyszert jelent.
Az alkotókat Iszakné Koszorús

Judit igazgató mutatta be a nagy-
számú közönségnek, majd Kovács
Péter polgármester virágcsokorral
köszöntötte a képzőművészeket.

-gyz

Három képzőművész kiállítása 
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hez fordulni, mondta az idei Ko-
dály-parti főszervezője, Eredicsné
Horváth Lenke. Most például
Dávid Bencéék csatlakoztak újon-
nan, mivel épp a Liszt Ferenc ut-
cában építkeznek. Az estére szinte

utcabállá vált rendez-
vényre mintegy 70-en
jöttek össze, a családok
sok-sok gyerekkel.
(képek)

A szorgos készülődés nagy meleg-
ben indult, de félő volt, hogy elve-
ria közeledő vihar. Ez szerencsére
csak pár csepp esőt hozott. Végül
szivárvány jelezte (kép): lehet
vigadni.

A város talán egyik legszebb
utcájában már délután a kondérba
került a pörköltnek való, amit

Szivárványos utcabál a Kodályban

Eredics István főzött. A menüt
előzetesen ismertették a rendezők,
ami a következő volt: gulyásleves,
gyros, fokhagymás tejfölben pá-
colt csirkemell roston sütve és
köretnek hasábburgonya. Ezen
kívül ki-ki hozta a finomabbnál fi-
nomabb enni- és innivalóját.

A szintén ott lakó Pados Róbert
önkormányzati képviselő azt
emelte ki, hogy 2006-ban készült
el az utca, és lakói összetartó kö-
zösséggé váltak azzal is, hogy már
az építkezések idején is segítették
egymást. Ez is alapja a baráti vi-
szonynak. – Öröm ide hazajönni,
tette hozzá. S meglepetésként ha-
tott, hogy ugyancsak ottani háztu-
lajdonosként találkoztunk  min-
denki ismerősével, Sándor László-
val, a helyi SFL cég vezetőjével,
aki már a Partiumban lévő testvér-
város Tasnád hasonló gyárának
igazgatójaként is dolgozik évek
óta. Lapunknak elmondta: nagy
élmény hazajönni. Eddig szoros
időbeosztása miatt nem tudott részt
venni az utcanapokon, így először
találkozik ilyen keretek között
lakótársaival. Gratulálunk az utca
összetartó lakóközösségének!   

-gyz

A múlt havi Deák utcai, úgymond
„új lakókat befogadó” rendezvény
után augusztus 29-én a Kodály ut-
caiak folytatták a sort egy közössé-
gi találkozóval, melyet 11 éve
kezdtek, akkor még Fazekasné

Marton Móniék udvará-
ban. –  A Kodály, Liszt,
Erkel, Kastély, Erdődy
utcákba az első lakók
2006-ban költöztek be,
és az elmúlt 14 év során
szinte teljesen beépül-
tek, illetve jelenleg is
folynak építkezések. A
kezdeményezés abból
indult, hogy megismerkedjünk
azokkal, akik az évek során csat-
lakoztak az itt lakókhoz, éppen
építkeznek, vagy csak telektulaj-
donosok. Szeretnénk, ha az utcák-
ban lakók – felnőttek, gyerekek
egyaránt – jó kapcsolatot ápol-
janak egymással, ha bármilyen
segítségre szorulnak, tudjanak ki-

A HATOS FERENC ÁLTALÁNOS
ISKOLA OKTÓBERI PROGRAMJAI:
Október 6. – Megemlékezés az aradi vértanúkról  •  Október 16. –

Tanítás nélküli munkanap – Nevelési értekezlet, szakmai nap  •
Október 22. – Ünnepség   •   Október 23 – November 1. – ŐSZI

SZÜNET (Őszi szünet utáni első tanítási nap: november 2. hétfő)

Októberi programok
a Vadvirág óvodában
Október 2. Állatok Világnapja    Mini
sportnap
Október 6. Tömörd Madárvárta nagy-
csoportos kirándulás

Kovácsné Halász Éva intézményvezető
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A Vépi Művelődési Ház és

Könyvtár
Hétfő:
17:00 Ovis torna Dórival
18:30 Református istentisztelet                 

(a hónap első hétfőjén)
17:30-19:00     HATHA YOGA
18:00-19:30     Jáde Hastánc Klub
Kedd: 
18:00-19:30     Jáde Hastánc Klub
18:00-19:00     Gyógytorna Ildivel
Szerda: 
8:00-12:00       Falugazdász foga-

dóórája
16:00-19:00     Sakk szakkör
19:45-21:15     Zumba Attilával
Csütörtök:
14:00-16:00     Nyugdíjas klub
17:30-19:00     HATHA YOGA
18:20 – 19:20  Fitt Body Training 

Katával
Péntek:
17:00-19:00 Hastánc kicsik Jáde            

Gyöngyöcskéi
18:00-19:00    Gyógytorna Ildivel 

Egyéb programok
Október 3. A Nefelejcs
Nyugdíjas Klub megalakulásának
40. évfordulója
Október 10-11. VASFILM    

Függetlenfilmes fesztivál
Október 18. Tündérkert –
Faültetés és a 2019-ben született
gyermekek polgárrá fogadása

Tervezett rendezvényeink az aktu-
ális járványügyi rendeletek függ-
vényében valósulnak meg!

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

weboldalon

A Nefelejcs Nyugdíjas Klub 
programjai
Október 1. Készülődés a jubile-  

umra, megbeszélés
Október 3. Ünnepség, 40 éves a 

klub
Október  8. Szalonnasütés
Október 15:  Vetélkedő
Október 22. Névnap, szülinap
Október 29. Játék

Ars Sacra - Egyházzenei fesztivál
Egyházzenei fesztivált honosí-
tanak meg Vépen, melyet még II.
Szent János Pál pápa kezde-

ményezett, hogy felszínre hozza
az európai kultúra gyökereit, annak
mélyén nyugvó szakralitást a
művészet minden ágában, mondta
az első vépi koncert alkalmával
Németh Tamás plébános.  

Az Ars Sacra Fesztivál minden

év szeptemberében 9 napon át
kínál igaz és örök értékeket ingye-
nesen. – A bemutatandó művészi
alkotások a hit virágai, gyümöl-
csei, melynek hangjait, színeit,
illatát és ízeit szeretnénk min-
denkivel megosztani. Magvait
újra, meg újra elhinteni, hogy azok
megsokszorozódva gazdagítsák a
lelkeket, tette hozzá a plébános.

Vépen szeptember 12-én ebből az
alkalomból első ízben lépett a

hívek elé a templom vegyes kó-
rusa, melynek tagjai Szalay
Márton kántor (kép) vezényletével

adtak elő több szerzeményt a ma-
gyar egyházzenei kultúra gyöngy-
szemeiből, hogy megszerettessék a
helyi plébánia híveivel és nem
hívőkkel a zene, az ének és éneklés
művészetét. A karmester megkö-
szönte, hogy sokan vettek részt a

koncerten (kép), melyet vastapssal
honoráltak. Végül dr. Pem László
korábbi egyházmegyei zeneigaz-
gató szerzeményét énekelték: „Mit
Isten tesz, mind jó nekem, ezt val-
lom, bármi érjen! Ki benne bízik
szüntelen, Megőrzi száz veszély-
ben!”, mely akár Ars Poetica-ként
is értékelhető, amelynek intelmeit
követve talán könnyebben visel-
hetjük el az elkövetkezendő
időszakot.                           - gyz                   
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Mosolyban fürödtek a nyugdíjasok

Augusztus 27-én megtartottuk az
aktuális augusztusi névnapokat és
egy születésnapot.  Kovács Laci

bácsi 75. születésnapját ünne-
peltük, névnaposaink közül pedig
az Ilonákat (Kiricsi Györgyné,
Szuák Józsefné, Tóth Vásárhelyi
Ilona), Fekete Istvánné Erikát,
Kovács Jánosné Klárit, és előre
hoztuk Takács Jánosné Marika
névnapját, mivel szeptemberben
nem tud közöttünk lenni. Ezen a

napon köszöntöttük a Lajosokat is
(Tóth Lajos bácsit, és Pájer
Lajost). Sági Anci Aranyosi Ervin
versével méltatta az ünnepelteket.
Lakicsné Éva szintén Aranyos
Ervin nagyon szép versét szavalta

Irodalmi
pályázat a
Nyugdíjas

Szövetségben
Nemrégiben irodalmi, művészeti
pályázatot hirdetett a Vas Megyei
Nyugdíjas Szövetség vers, elbe-
szélés, valamint fotó témakörben.
A felhívásra jelentkeztek a vépi
Nefelejcs Nyugdíjas Klub tagjai is.
Augusztusban volt az eredmény-
hirdetés, de csak a szeptember kö-
zepén kapták meg a hírt a helye-
zésekről: Hende Lajosné Vali

fényképet (kép: Vágyakozás)
küldött be, amivel II. helyezést ért
el. Ságiné Anci egy elbeszéléssel
III. helyezett lett. Témaköre az
„Életem egy szakának” elbeszélése
volt, mely kislányának gyó-
gyításáról és egészséges felnőtté
válásának történetéről szól. Tóth
Vásárhelyi Ica, Horváth Józsefné
verssel, Horváth Lajosné, Horváth
Antalné fotókkal nevezett. Nekik
köszönetet mondtak munkájukért.

- VK

el „Mosolyban fürödni” címmel.
Köszönjük a sok finom süteményt,
amivel megvendégeltek bennünket

ünnepeltjeink. Természetesen a
lányok virágot, a fiúk egy-egy
üveg bort kaptak.       

– Pájer Lajosné                 

A klub főző csapata részt vett a
Nyugdíjas Szövetség szervezé-
sében rendezett főzőversenyen,
amit az idén Söptén tartottak. 

A jó hangulatú főzés 9 csapat
részvételével zajlott. Kis csapatunk
(kép) a parasztlecsóval nevezett,
amelyet a zsűri különdíjra tartott
érdemesnek.

VK

10 VÉPI

Csider Sándor: Közmondások vidáman
Jobb egy adok, mint száz kérek,   
pofont adni  sosem félek. 

Olykor bárány, olykor róka, 
attól függ, hogy mi a nóta. 

Ne bánts senkit, nem bánt senki,
a szúnyog ezt mért nem érti? 
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Elektronikai lomtalanítás!
Az önkormányzat idén is megszervezi a lakosságnál elfekvő elektromos készülékek begyűjtését és elszállítását.
2020. szeptember 25-én, pénteken 8:00-18:00-ig   • 2020. szeptember 26-án, szombaton 8:00-12:00-ig
lehet elhozni a Kiskastély udvarára (Szent Imre utca 9, a gépész portával szemben) a megbontatlan(!) háztartási
elektromos készülékeket. Kérjük, ne kísérletezzenek szétszerelt elektromos gépek leadásával.
A következő sárga zsákos szelektív gyűjtőnapok: 
2020. október 02.      •     november 06      •      december 04.                                                -önkormányzat

betegség.
A koronavírusnál sokkal veszélye-
sebb, mert az esetben 100 száza-
lékos a halálozási arány, mondta az
állatorvos hozzátéve, ha az em-

ber”megveszik”,
nem fogja túlélni. 

A vírus fő terjesz-
tői a rókák, bár azo-
kat is vakcinázzák,
ezért szerencsére
veszett rókák már
nem nagyon van-
nak, tudtuk meg.
Tehát a szabályokat
betartják. 

- gyz

Szeptember második hetében
Vépen idén is kötelezően 207 ebet
oltott be veszettség ellen dr. Komá-
lovics András állatorvos. Képün-
kön Molnár István gardírozza
Maját, a golden ret-
rievert. A szakember
egyúttal ellenőrizte a
chipeket is, illetve
féregtelenítő tablet-
tákat is adott és rend-
ben találta a doku-
mentumokat is.
Szerinte a kutyák 90-
95 százaléka be van
oltva. A veszettség
egyébként állatról emberre terjedő

KRÓNIKA 11VÉPI

Polgármesteri
napló 

2020.08.18 Vasivíz-taggyűlés
2020.08.18 Kassai utca avató
2020.08.20 Ünnepély 
2020.08.24 Gondozási központ
vezetői pályázatok értékelése

TŐOSZ online vezetőségi
értekezlet
2020.08.25 Kerékpárút támo-
gatási szerződés aláírása
2020.08.27 Képviselő-testületi
ülés
2020.08.29 Kiállításmegnyitó a
kultúrházban
2020.08.31 Vezetői értekezlet
2020.09.08 TÖOSZ online
vezetőségi gyűlés
2020.09.10 Vasivíz taggyűlés
2020.09.11 Felsőlajos: TÖOSZ
küldöttgyűlés
2020.09.12 Énekkoncert a vépi
templomban
2020.09.14 Vezetői értekezlet

-pm-

Haláleset: 
Fekete László (1953)    
Vép, Petőfi u. 19.  

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés 
Németh László István és Lődör
Gabriella
Születés:
Bardócz Ferenc és Pál Alexandra
leánya Lana  •  Horváth Béla
Gábor és Wágner Antónia fia
Zsombor Béla  •  Tóth  Ákos
Ádám és Szibler Tímea leánya
Valéria  •  Katona András és
Simon Lilla leánya Zorka

Beoltották az ebeket

Egyházközségünk programjai
Október a Boldogságos Szűzanya hónapja. Ebben a hónapban az esti
szentmisék előtt 6 órától rózsafüzér-ájtatosságot tartunk. Október 2-án
lesz a hónap elsőpénteke. Engeszteljük Jézus Szentséges Szívét szent-
gyónásunkkal és szentáldozásunkkal! Október 7-én, szerdán a
Boldogságos Szűzanyát mint Rózsafüzér Királynőjét, október 8-án,
csütörtökön pedig mint Magyarok Nagyasszonyát ünnepeljük. Október
13-án, kedden a Boldogságos Szűz Mária fatimai kérésének eleget téve
engesztelő napot tartunk. Igyekezzünk egész nap böjttel, imádsággal
engesztelni Szűz Mária Szeplőtelen Szívét a bűnökért és megbántásokért! 
Az esti szentmise előtt 3/4 6 órai kezdettel rózsafüzért imádkozunk, majd
a szentmise keretében ünnepélyes körmenettel hordozzuk körül Mária
Szeplőtelen Szívének kegyszobrát. Minél többen halljuk meg Mária
kérését és vegyünk részt ezeken az engesztelő ájtatosságokon! Október
20-án, kedden ünnepli az Anyaszentegyház Szent Vendel remetét, aki az
állattenyésztő emberek és jószágaik védőszentje. Október 25-én, vasár-
nap az este 1/2 6 órakor kezdődő szentmise után ünnepélyes körmenettel
vonulunk ki a Dózsa György utcai Szent Vendel szoborhoz, hogy ott kér-
jük a segítségét. Október 25-én, vasárnap hajnalban igazítják vissza az
órákat. Az esti szentmisék e naptól kezdve este 1/2 6-kor kezdődnek. A
rózsafüzér ájtatosság 5 órakor kezdődik.
Kedves Vépi Testvérek! Mindezen programokat a jó Isten őrző, gondos-
kodó szeretetében bízva tervezzük megvalósítani, optimistán várva októ-
ber hónapot. Imádkozzunk egymásért, vigyázzunk magunkra és egymás-
ra! Németh Tamás plébános
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A vépi Kovács Tibor „hosszúszárnyú bálna” lett

Foci: ötből 5-ös 
Csapataink megkezdték a szere-
plést a 2020-őszi bajnokságban.
Mindjárt az első meccsen az ala-
posan megerősített Jánosháza
csapata érkezett Vépre! Sok babér
nem termett a vendégeknek, bár a
hazai csapat játéka még alakulóban
volt, de így is meggyőző volt a
különbség.

Utaztunk egy ugyancsak erős
csapathoz Rumba. Itt sok ismerős
arc volt az ellenfél soraiban, akik
jól ismerték a játékunkat. 
Szép és magabiztos játékkal azon-
ban a 3 pont újra zsákban volt! 

szurkolónak! Nem is okoztunk
csalódást, és végig irányítva a
mérkőzést, minden poszton a
Sárvár fölé nőtt Vép! 
Megérdemelt győzelem született!

Itthon az öregfiúk csapata meg-
vendégelte a fiúkat, volt nagy
eszem-iszom egész hajnalig. 

Az ötödik fordulóban érkezett
hozzánk a kissé gyenge rajtot vett
Répcelak. Bár a meccs képe
alapján nem a legjobb napot fogta-
ki a Vép, így is magabiztos győzel-
met aratott. Haladunk tovább a
kijelölt úton! Hajrá Vép!

- pajor

Érkezett Vépre a minden csapatra
veszélyt jelentő Szarvaskend,
tudtuk, hogy nagyon nehéz mér-
kőzés vár ránk sok futással,
ütközéssel. Nem ijedtünk meg a
feladattól, és szép játékkal, hatal-
mas gólokkal mutattuk meg ellen-
felünknek, hogy Vépről nem vihet
el pontot! 

A következő hét már a várt top
rangadó volt! Sárvár–Vép! Jó volt
látni, hogy bár idegenben voltunk,
több mint 150 vépi kísérte a fiúkat
Sárvárra. A hazai pálya előnye így
már nálunk volt, köszönhető a sok

A Vépen élő Kovács Tibor maratoni úszóversenyen
vett részt Nagyatádon, az úgynevezett Cetrend 10 ezer

méteres versenyén. Az esemény egyediségét és igazi
különlegességét az adja, hogy a maratoni távot
medencében kell teljesíteni. Információnk szerint ezt a
versenyt hazánkban  először 1992. május 27-én a
Challenge Day alkalmával rendezték meg. Minden
évben 3 ilyen típusú versenyen várják az extrém úszás
kedvelőit.
Az egyik a nagyatádi ExtremMan triatlonverseny
betétversenye. - Ilyenkor a városi strand 50 méteres
medencéjében versenyezhetünk, ami 200 hosszt és 199

fordulót jelent. A versenyen a  női és a férfi győztest
kupával díjazzák, de a Cetrendben elsősorban a tel-

jesítés számít. Idén a
járvány miatt 6 hét volt a
felkészülésre, a 10 kilo-
méteres táv pedig nem
kevés, közölte a Cetrend
tagja. (képünkön az oklevél-
lel és éremmel)
Hogy tisztában legyünk a
részletekkel, az is kiderült:
Kovács Tibor az idei
versenyen egy medencében

úszott Kozári Lajossal a már 68-szoros teljesítő,
örökös Cettel, amire nagyon büszke. Tibor célja a
korábbi 3 óra 25 perces idejének megjavítása
volt, ami sikerült. Vagyis 3:22:05-ös idővel tel-
jesítette a távot és mint „hosszúszárnyú bálna”

távozott Nagyatádról. A régi ismerősök és Barátok
pedig úgy köszöntek el tőle: „Ősszel visszavárunk’” –
mondta lapunknak az extrémúszás legújabb vépi
megszállottja.  

A versenyszabályok szerint az alábbi szinteket lehet
teljesíteni: Kardszárnyú delfin, Hosszúszárnyú bálna,
Ámbrás cet, Barázdás bálna, Kék bálna, Grönlandi
bálna, Örökös cet.  Gratulálunk a Kodály utcában lakó
Kovács Tibornak, akinek  további sportsikereket kívá-
nunk! -gyz
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