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Szent Istvánra emlékeztünk
Boldogulásunk rajtunk múlik

KR Ó N I K A
VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA

Szombathelyi cég építheti
meg a bölcsődét
A bölcsődeépítéssel kapcsolatban öt építési vállalkozásnak küldött építési pályázati anyagot a vépi önkormányzat. A felhívásra két cég adott be ajánlatot, tájékoztatta a
képviselőket Kovács Péter polgármester az augusztus 4-i
ülésen. A bírálóbizottság döntéséről dr. Hoós Anna jegyző számolt be. Eszerint a nagykanizsai Szabadics Építőipari Zrt. nettó 248 milliós, a szombathelyi West Union
Plan Kft. pedig nettó 228 milliós ajánlatot tett.

A magyar állam születésnapján Szent István királyunk
államalapító művére emlékezett a város lakossága az
augusztus 20-án tartott szentmise keretében. Előbb
Németh Tamás plébános (kép) celebrált ünnepi szentmisét.
Ünnepi beszédében Kovács Péter (kép) polgármester a manapság kettős természetű hagyományra utalt,
melyben benne van a maradandóság és a változás
ténye. Most meghatározza az ünnepet az, hogy a világot sújtó vírus okozta veszélyhelyzet kihirdetése óta
először van együtt a lakosság. Nem ünnepelhettük
meg együtt március 15-ét, elmaradt a Világ közepe –
Mácsik Fesztivál is. Valójában első alkalommal érezhetjük szabadnak magunkat oly módon, hogy egy közös cél érdekében együtt vagyunk.

folytatás a 3. oldalon

folytatás a 2. oldalon

Búcsúi vírusűző party

folytatás a 7. oldalon
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Szent Istvánra emlékeztünk

Azért is különleges az ünnep, mert
idén emlékeztünk a Trianoni békeszerződés 100. évfordulójára is,
mely a Krúdy Gyula szerinti „aranyhajú kenyér Magyarországot” szétszakítottságra kárhoztatta. És mégis van hazánk, mely megvéd bennünket, és ez összefonódik Szent
István személyével, jellemével, az
Ő államalapító művével”.
A városvezető hozzátette: a
harminchat nemzedéknyi magyarság történelme mindig a talpon
maradás ünnepe volt. És ez a legelemibb siker, a legalapvetőbb boldogság, melyet egy közösség a
múltjába tekintve megtapasztalhat.
Minden, amit túléltünk, az erőssebbé tesz bennünket, mondta.
Kovács Péter szerint az önbecsülés és a hálaadás napja azt üzeni, hogy boldogságunk és boldogulásunk rajtunk múlik. De figyelmeztetett is: mindez akkor jó csak,
ha nem az elszalasztott lehetőségek, mulasztásaink következményei vonszolnak bennünket, hanem
előre húznak céljaink és vágyaink.
Tehát augusztus 20. üzenete: Szent
István ünnepe hű tükre az ország, a
nemzet állapotának. Ezért fontos,

hogy ma itt együtt vagyunk – bár a
veszély még nem múlt el,- de a vírus első, és reméljük egyben utolsó nehéz időszakában szabadon
ünneplünk!
A polgármester végezetül egy
ősi magyar áldást idézett, melynek
egy részlete szerint „ Áldott legyen
a szív, mely hordozott, és áldott legyen a kéz, mely felnevelt, s legyen
áldott az eddigi utad, és áldott legyen egész életed.”… „ Legyen áldott immár minden hibád, bűnöd,
vétked, hiszen aki megbocsájtja,
végtelenül szeret téged.” – hangsúlyozta.
Faludy Ferenc: István királyhoz
cimű versét Kiss Károly szavalta
el, majd Németh Tamás plébános a
szentbeszédet követően hálát adott
Istennek az új kenyér megáldásakor. Kérte a mennyei atyát, hogy
továbbra is gondoskodjon a min-

dennapi betevő kenyérről, a családok anyagi biztonságáról. Mint
mondta: gyermekkorában is hálát
adva szelték fel a kenyeret, s
vigyáztak rá, hogy egy morzsa se
vesszen kárba. Most a hálaadás
azoknak is szól, akik a kenyérért
dolgoztak. Kérte István királyt és
szentjeinket, hogy vigyázzanak
ránk, adjanak számunkra békét,
nyugalmat és biztos hitet. Istenünk
pedig továbbra is tartsa oltalmazó,
szerető kezét fejünk fölé, vigyázzon
szeretteinkre is, hangoztatta többek
közt.

A polgármester végül bemutatta
azt a város lakosságának és az
önkormányzatnak szóló elismerő
Emléklapot, melyet Ágh Péter
országgyűlési képviselőtől kapott a
napokban. Szövege: „A 2020-as
tavaszi veszélyhelyzet idején tanúsított fegyelmezettségért, összefogásért és az egymás iránt érzett
VK
felelősségért.”

Orgonák éjszakája Vépen is
Augusztus 8-án nemcsak templomunk búcsújának előestéje volt,
hanem a vépiek első ízben kapcsolódhattak bele az
Orgonák éjszakája
elnevezésű országos rendezvénybe.
Ezen az estén számos helyen koncertekkel igyekeztek megismertetni a
zenekedvelőkkel a
hangszerek királynőjét. Így volt ez
Vépen is. Az esti
szentmise után az

érdeklődők – Dömötör Gábor
kutatásának köszönhetően – hallhattak a helyi orgona történetéről,
az itt szolgált kántorokról.
Kívül-belül megtekinthették a jelenleg felújítás alatt
álló sípos orgonát,
mialatt felcsendültek többek között
Liszt Ferenc, Johann
Sebastian Bach, Pikéthy Tibor művei,
de a jól ismert Star
Wars filmek zenéjét

is hallhatta a közönség Szalay
Márton (kép) kántor-orgonista
művészi előadásában.
-VK
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Szombathelyi cég építheti meg a bölcsődét
Mindkét javaslat részleteit – például a munkavégzés részletei, közlekedés, hulladékszállítás, környezetszennyezés – megvizsgálta a
bizottság. Török Sándor, Pados
Róbert képviselők szerint lényeges, hogy éjszaka és hétvégén ne
történjen munka, illetve nem fogadnak el pótmunkaigényt, és ha
szükséges, kötbért érvényesítenek.
A döntés szerint a legkedvezőbb
ajánlatot a szombathelyi cég tette,
így ez a cég valósíthatja meg az
„Óvoda bővítése bölcsőde kialakításával” elnevezésű projektet. Az
ajánlott összeghez mindössze 5
milliót kell hozzátenni saját erőből,
ami a város költségvetésében rendelkezésre áll. A szerződést egy hét
múlva megkötötték.
Döntöttek arról is, hogy az alapanyagok beszerzési árainak emelkedése miatt kénytelek növelni a
gyermekétkezetés árait. Császár
Károly Gamesz-igazgató szerint
minimális, 40-50 forintos árváltozásról van szó, mely a piaci árak
változásai miatt elkerülhetetlen. Az
új árakat táblázatunkban közöljük.
Eladja az önkormányzat a
Szent Imre utcában eddig virágos

pavilon céljára bérelt területet. A
sportpályához tartozó területrész
leválasztása után is csak kereskedelmi célra használható, határoztak a képviselők.
Tárgyaltak a Szombathely–Vép
kerékpárút elkészítésével kapcsolatos bonyolult tervezési feladatról
is. Ez ugyanis egy országos kerékpárút-hálózat része lesz majd.
Több dokumentációt is el kell készíteni, melyre összesen nyolcan
pályáztak, közölte dr. Hoós Anna
jegyző. A testület elfogadta az
előterjesztést. A kerékpárút várhatóan 2022-ben lesz kész, fogalmazott a polgármester.
Annál örvendetesebb, hogy
szeptemberre elkészül az iskola
előtti útra az a három forgalomlassító bukkanó, melyek a gyorshajtókkal szemben biztonságossá
teszik a gyerekek átkelését. A
középsőre, az iskolakapuval szemben lévőre később, a szükséges
engedélyek beszerzése után a forgalom-technikai előírások szerinti
zebrát is festenek. Az építés költségei mintegy 2.5 millió forintba
kerülnek saját erőből.
Elhangzott az is, hogy a temető

Tájékoztatjuk a Tisztelt Érintetteket, hogy a gyermekétkeztetés
térítési díjai a következőképpen változnak:
1. Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
térítési díj
térítési díj
(bruttó Ft/nap)
(bruttó Ft/nap)
2020.08.31-ig
2020.09.01-től
tízórai
90
100
ebéd
270
300
uzsonna
85
90
ÖSSZESEN
445
490
2. Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda
térítési díj
térítési díj
(bruttó Ft/nap)
(bruttó Ft/nap)
2020.08.31-ig
2020.09.01-től
tízórai
80
85
ebéd
230
255
uzsonna
70
80
ÖSSZESEN
380
420
Vépi Közös Önkormányzati Hivatal

kerítése melletti növényzet pótlására idén is pályázatot nyújtanak
be a Magyar Falu Programban.

Kovács Péter a különfélék közt
megemlítette, hogy az M 86-os
autóút új, Szombathely– Körmend
közti szakának négysávos bővítése
okán vépi átvezetést is terveznek.
Ez az előzetes tervek szerint nyugati irányból a Ferenc major környékén, illetve keleti oldalon haladna át. Kovács Péter az egyeztetéseken azt akarja elérni, hogy az
átvezetés ne a meglévő nyugati
ipari övezetet érintse, hanem a
keleti oldalt.
Molnár Krisztina iskolaigazgató örömét fejezte ki az iskola
előtti forgalomlassítók megvalósítása miatt, melyek biztonságossá teszik a gyermekek közlekedését.
Felvetette egy tornacsarnok építésének szükségességét, melyre nagy
szükség lenne. Ennek fontosságát
felveti majd a tankerületi értekezleten is, tette hozzá. A városvezető
szerint is szükséges a tornacsarnok, melynek megvalósítását
hosszú ideje szorgalmazza.
A Magyar Falu pályázatban azonban most csak tornaszoba fejlesztésre van lehetőség. Az itt elnyerhető maximális támogatás csak
töredéke annak, amire egy tornacsarnok építéséhez szükséges
lenne. A tornacsarnok építése célzott állami támogatással valósítható meg, tette hozzá Kovács
Péter.
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Új szervezetben a mezőgazdasági szakképző intézet
A 2019-es szakképzési törvény
alapján átszervezték a DASzK,
vagyis Dunántúli Agrárszakképző
Intézményt. Az új rendszer szerint
az országosan 62 intézményt öt szakképzési
centrumba integrálták,
közölte Hoczek László
főigazgató. A vépi iskola a soproni székhelyű, öt megyére kiterjedő Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum
része lett Kisalföldi
ASzC Vépi Mezőgazdasági Technikum Szakképző
Iskola és Kollégium néven. A megyéből a szombathelyi Hermann
Ottó középiskola és az ugyancsak
megyeszékhelyi Élelmiszeripari és
Földmérési középiskola tartozik
még oda. Tehát az említett rendelkezés következtében változott
meg a név, közölte a főigazgató a
Vépen július 22-én tartott igazgatói értekezletet követően.

Az átszervezés célja az egységes
irányítási rendszer megteremtése, a
racionalizálás, illetve a párhuzamosságok kiküszöbölése volt.
Megtudtuk azt is,
hogy az ötéves időtartamú képzés után, az
érettségi vizsgát követően technikus minősítést kapnak a hallgatók. Ezzel könnyebben, plusz 30 ponttal
juthatnak be az ágazati
felsőfokú képzésre a
továbbtanulni szándékozók. Az említettek mellett a
hagyományos agrár-, illetve élelmiszeripari, úgynevezett alapozó
gyakorlati szakképzésben részt
vevők pedig kimondottan gyakorlatorientált felkészítést kapnak. Az
új elem mindkét típusban, hogy a
tanulók a 9. évfolyamtól 8 ezer
forint havi (később emelkedő)
ösztöndíjban részesülnek úgy,
hogy a következő évfolyamoktól

az ösztöndíjuk egy része egy alapba is kerül. Ennek lényege, hogy a
végzéskor a dotáció egy összegben
elérheti a 100 ezer forintos támogatást is, mely a szakma gyakorlásának megkezdésekor kezdőtőkének használható.
Vép város lakosságának örömhír, hogy egy új koncepció alapján
megvizsgálják, miként újítható fel
az egykori Erdődy-kastély épülete
szociális otthon célra a katolikus
egyház kezelésében. Az említett
időpontban jelen volt dr. Székely
János megyéspüspök is, aki
megtekintette az épületet, melynek
állapotáról műszaki felmérést
készíttet. Ehhez kapcsolódó hír az
is, hogy a helyi agrárintézmény
képzési rendszerébe például a
kertészet, a mezőgazdasági gépészet, a parképítés és a falusi vendéglátás mellé bekerülhet később a
szociális képzés is.
-gyz

Székely János püspök: új funkciót a kastélynak!
A témában Molnár Péter, az egyházmegye sajtóreferense a Vépi
Krónika részére készített interjút
dr. Székely János
püspök úrral.
– A Szombathelyi
Egyházmegye az elmúlt években több
lépést is tett, hogy
bővítse a szociális
hálózatát, például
idősotthonok kialakításával, elindításával. Miért fontos
ez az egyházmegye
számára?
– Egyre több az
olyan idős ember,
aki egyedül marad,
különösen falvainkban. A gyermekek elköltöznek, és az idős

szülő néha szívszorító erőfeszítések között próbálja ellátni magát.
Magyarországon jelenleg mintegy
60 ezer idős ember
várja azt, hogy helyet kaphasson idősek
otthonában,
mert egyedül már
alig tudja megoldani az életét. Ebben
szeretne segíteni a
Szombathelyi
Egyházmegye.
– Mit kaphatnak
többletként egy egyházi idősotthonban
az emberek?
– Sok idős embernek nagy vágya az,
főként az ország vallásosabb vidékein, amilyen Vas megye területe

is –, hogy olyan légkörben élhesse
le az élete utolsó szakaszát, ahol a
békesség, az ima, a remény, az
egymás iránti tisztelet és szeretet
tölti be az emberek szívét. Az emberi élet egyik legfontosabb szakasza az időskor, az emberi élet
megkoronázása, amikor a testi
erők csökkennek, ám a lélek egyre
inkább nyílik a Végtelen felé. Ezt
az életszakaszt szeretnénk elkísérni, könnyebbé, szeretettel és hittel
telibbé tenni sok idős testvérünk
számára.
– Felmerült, hogy a vépi kastély
felújítása után az egyházmegye
szerepet vállalna itt is egy
idősotthon kialakításában, működtetésében. Ez az elképzelés mit
takar?
- A vépi kastély gyönyörű épület
folytatás a 5. oldalon
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Székely János püspök: új funkciót a kastélynak!
gyönyörű környezetben, egy nagy
kastélykert közepén. Sajnos az
épület pusztul, mióta funkció
nélkül, elhagyatottan áll. Fontos
volna megmenteni a kastélyt,
melynek lépcsőháza, falfestményei, kápolnája, boltíves folyosói
még ma is nagy részben megvannak. Fontos volna új funkciót találni ennek az épületnek. Ekkor
merült fel a gondolat, hogy ebben a
szép természeti környezetben,
közel Szombathelyhez lehetséges
volna egy szép otthont létesíteni
sok-sok idős ember számára.
– Az egyházmegye a felújításba
anyagilag is beszállna, vagy ezt
követően az üzemeltetés és fenntartás feladatát vállalná?
– A felújítás költségei annyira
nagyok, hogy ez az egyházmegye
lehetőségeit messze meghaladja.
Természetesen kisebb mértékben
minden épületünk állagmegóvásáért, helyreállításáért hozunk
anyagi áldozatokat, így lenne ez
Vép esetében is, azonban a felújítás jelentős uniós illetve állami
forrás nélkül nem elképzelhető.

– Egy kastély mennyire lehet
alkal-mas erre a feladatra? Az
elhelyezkedése, például hogy park
veszi körül, Szombathely közelsége
mennyire befolyásolta a helyszín
kiválasztását?
– A park, a csend, a reggeli
madárdal, Szombathely közelsége
(ahonnan sok látogató érkezne a
szeretteihez, és ahol az esetleges
orvosi kezelések is megoldhatóak)
mind azt javallják, hogy a hely
nagyon is alkalmas idősotthon
számára.

– Döntő fontosságú, hogy a kormány magáévá teszi-e a tervet, és
elindítja-e a vépi kastély felújításának folyamatát, uniós vagy állami
forrásokat rendelve ehhez a nem
kis beruházáshoz. Ha megszületik
ez az alapvető döntés, akkor indulhat el a restaurálás megterveztetése, a kivitelezés közbeszerzési
eljárása, majd a felújítás maga,

– Egyházmegyénkből vagy azon
túlról is fogadnának jelentkezőket?
– Az általános gyakorlat az, hogy a
közelből (ez esetben a Szombathelyről, Vépről és a környékbeli
településekből) érkezők elsőbbséget élveznek, az otthon helyeinek 70-80 százaléka számukra
van fenntartva, ám a többi férőhely
nyitott a távolabbról érkezők
számára is.
– Nyilván folynak majd még tárgyalások ebben az ügyben. Mi a
következő lépés?

közölte dr. Székely János megyéspüspök.
– VK

Egyházközségünk szeptemberi programjai
Szeptember 6-án, vasárnap a 8
órakor kezdődő szentmise keretében lesz a Veni Sancte.
A Szentlélek Úristent kérjük,
segítse a tanuló gyermekeket a
következő iskolai évben. Minden
iskolás gyermeket hívok és várok
erre a szentmisére!
Szeptember 8-án, kedden Kisboldogasszony ünnepe, a Boldogságos Szűzanya születésnapja lesz.
Készítsünk méltó ajándékot szívünkben mennyei Édesanyánknak!
"Minden forrásom belőled
fakad." (Zsolt 87,7) - mottóval
kerül megrendezésre
Európa
szerte a XIV. Ars Sacra Fesztivál,
amelynek keretein belül szeptember 12-én, szombaton 1/2 5 órai

kezdettel komolyzenei koncerten
vehetnek részt az érdeklődők a
vépi templomban. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Szeptember 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 rózsafűzért imádkozunk,
majd a szentmise keretében ünnepélyes körmenettel hordozzuk körül Mária Szeplőtelen Szívének
kegyszobrát.
A körmenetre gyertyát, vagy
mécsest is hozzunk magunkkal!

Minél többen halljuk meg Mária
kérését és vegyünk részt ezeken az
engesztelő ájtatosságokon!
Szeptember 27-én, vasárnap lesz
a Szentírás vasárnapja. Ugyancsak
ezen a napon ünnepeljük meg a
Rákóczi Ferenc utcában található
"Mária-ház" kápolna felszentelési
évfordulóját és búcsúját. Idén, a
koronavírus-járvány veszélyének
kitéve, a Fogolykiváltó Boldogasszonyt kérve és engesztelve,
körmenettel vonulunk a templomtól a kápolnáig. A körmenet
délután 1/2 4 órakor indul a templom elől. Mindenkit szeretettel
várunk a körmenetre és közös
imádságra!
Németh Tamás plébános
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Végre egy kis lazulás
Akár városnapnak is elment volna a
Búcsúi Vírusűző Party,
melyet augusztus 9-én
tartottak Vépen a
sportligetben.
Vírusbúcsúztatásról
szó sem lehetett, a
vírushelyzet fennállása
miatt, így lett a rendezvény
vírusűző
party. Régen nem volt
már olyan fergeteges
hangulat a sport-ligetben, mint ezen a napon. Kovács
Péter polgármesternek mégis volt
némi rossz érzése a vírusbúcsúztatóval kapcsolatban. – Úgy gondoltuk,
hogy erre a napra már magunk
mögött hagytuk vírusveszélyt. Országszerte azonban egyre több a
megbetegedés, mely aggodalommal
tölt el. De hát reménykedjünk, most
talán mégis elriasztjuk a veszélyt,
mondta.
Mintegy 400-an érezték jól magukat az amolyan igazi, hagyományos búcsúi hangulatban, mely-

hez még egy csokitorta is járt
Törökné Teri tálalásában. (kép)
Mindez
azért
is
volt
fenomenális, mert a jelenlévők
ki voltak éhezve a lazításra, a
közösségi
hangulatra,
a
szabadtéri
sütés-főzésre,
szórakozásra. Ennek alapjait az
önkormányzat teremtette meg
önkéntes csapatokat felkérve a
bográcsos, tárcsás, nyársas és

Búcsúi vírusűző party

A Kölyökmentők pedig dr. Villányi
Eszter egyesületi vezetővel az élen megmutatták, miként lehet
megmenteni, meggyógyítani és igazi
gazdát keresni a
kilökött kutyusoknak.
A Paliék nevű rockzenekar kitett magáért, éppúgy, mint az
énekes Nagy Julcsi
(kép Kovács Péter
polgármesterrel), Kiss Gabesz
vagy a retrót elővarázsoló dalkommandós Ica, Frédi és László (kép),
valamint az Eticatt.

és
grillsütős
finomságok
elkészítésére. A munkához még
csapatonként 8-8 ezer forintos
alapanyag-költséget is kaptak. A
hagyományos
búcsúi szórakozást persze

a dodzsemtől a körhintáig minden
gyermekeknek
való
eszköz is biztosította. De volt
arcfestés (kép), szabadtéri játék, akadálypálya is.

Aztán igazán hagyományos búcsúi hangulat lett a főzőversenyek
eredményeként: ahogy egykor az
édesanyák, tradicionális tyúkhúslevessel, rántott csirkével, zöldséges burgonyával, tejfeles uborkasalátával, ecetes uborkával várták a vendégeket.
folytatás a 7. oldalon
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Végre egy kis lazulás
Búcsúi vírusűző party
falvédők előtt, mely az első oldal
képén látható)
A TEVE csapatának tagjai –
Horváth Balázs, Tokorcs Attila,
Kispál Sándor, és Tünde, Pál
András, Szilágyi Ágnes és Tibor –
például hajnali négykor indították
be a grillsütőt, hogy barbecue –
pácolt (alsó bal képek) húsokat süssenek, amit salátafélékkel kínáltak.
De finom halászlét és tortillás
tekercset kínált a kultúrosok
kollektívája, a

valódi pulled pork burgert készített
a Sixty Six csapat Kripta Klára és
Ferenczi Péter (alsó jobb kép).
A Nefi csapata íncsiklandó mácsikot, milánói makarónit készített.
Az idősek klubjának szakácsai
pedig finom pincepörköltet tettek
az asztalra.
A legjobb vasi-szatmári (interregionális) dödöllés pörkölt pedig a
Gergely és Kovács családé lett.
Gratulálunk minden résztvevőnek!
A nagy melegben délután négyig

együttese (Kovács Péter, Török
Sándor és Teri, Dömötör Gábor és
családja), a háttérben eredeti
bozzai képviselők
tárkonyos húst készítettek, debreceni
tokányt bográcsoltak a tűzoltók, és

tartott a rendezvény, mely reményeink szerint talán ebben az
évben nem az utolsó lesz.
Bár, ki tudja….
- gyz
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Hatos: együtt sikerült
Nem először írok egy tanév
zárásáról, de a szívem, talán még
sohasem szorult el ennyire. Mert
különleges év volt. Amilyet még
sosem éltünk meg. Különleges
tanév, különleges feladatokkal,
váratlan helyzetekkel.
2020. június 15-én – a
2019/2020. tanév utolsó napján –
megkapták iskolánk diákjai a
bizonyítványokat. Kicsit másképpen, más körülmények között,
mint eddig. Tudom, hogy a tantárgyi követelmények teljesítése nem
kis feladat volt, de ahhoz, hogy
megfelelő szintű és minőségű tudást szerezzenek, szükség volt új
ismeretek elsajátítására. Ebben a
komoly és kitartást igénylő munkában segítettek a tanárok, tanítók
és természetesen a szülők is.
GRATULÁLOK A TANULÓKNAK - Nagyszerűen, kimagasló
eredménnyel fejezték be diákjaink
a 2019/2020. tanévet, örömmel
jelenthetem be, az iskola tanulmányi átlaga 4,3 lett. A 217 tanulóból 47 tanuló kapott kitűnő
bizonyítványt. /nevük az iskola
honlapján olvasható – www.hatosiskola.hu/
A Szombathelyi Tankerületi
Központ, Vép Város Önkormányzata, a Szülői Közösség, a Tudás
Fája Közalapítvány, az otthon és az
iskola ebben a tanévben is ideális
körülményeket biztosított minden
tanuló számára. A lehetőségekkel
nagyon sok tanuló élt, jó színvonalon végezték el munkájukat.
Az első osztályosok megkapták
kis életük első bizonyítványát,
mely tájékoztatást adott gyermeknek, szülőnek egyaránt. Büszke
vagyok arra, hogy egy új oktatási
formában az Egész napos iskola
rendszerében tanulhattak kiváló,
lelkiismeretes tanító nénik segítségével. A 23 kisdiák közül 11 tanuló kiválóan teljesítette a követelményeket, 7 jól, 3 megfelelően tel-

jesített, és csupán 2 kisdiák szorul
felzárkóztatásra.
A 2-8. osztályok tanulmányi
munkájának értékelése kapcsán
elmondhatom, hogy diákjaink törekednek a minél jobb tanulmányi
eredmény eléréséhez. Ezt bizonyítja a 36 kitűnő bizonyítvány is, és
az iskola 4,3-es átlaga. Sajnos a
koronavírus miatt nem kerülhetett
sor a LEG-ek kirándulására, de
remélem így is örültek a szép bizonyítványnak. Büszke vagyok arra,
hogy szorgalmasak a tanulóink.
Ezt bizonyítja, hogy a tanulóink
fele példás szorgalmat kapott, 34
százalék jót, 13 százalék változót,
és csupán 6 fő volt hanyag szorgalmú. A magatartási eredmények
is hasonlóak: 60 százalék példás,
30 százalék jó és csupán 20 tanuló
kapott változó magatartást. Az idei
tanévben egy tanuló sem kapott
rossz magatartási eredményt.
Sok dicséretben részesítettük az
osztályokat: 321 esetben kaptak
diákjaink szaktanári, osztályfőnöki
vagy igazgatói dicséretet. A legtöbbet az 1. E osztályosok! Sajnos
elmarasztalások is voltak, 117 esetben kaptak szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói vagy 1 esetben
nevelőtestületi büntetést. Remélem
a jövő tanévben ennél is kevesebbet kell kiosztanunk. Év elején
célul tűztük ki a bukásmentes
iskolát, ez majdnem sikerült is,
csupán 1 tanulónak nem sikerült
teljesíteni a követelményeket.
Alapfokú Művészeti Iskolánk is
bezárta a tanévet 74 tanulóval.
Mindkét tanszak esetében zárófilmet készítettünk, így tehettek év
végi záróvizsgát. Kimagaslóan,
kitűnő bizonyítványt vihettek haza
tanulóink. A Boldog Iskola csoport
pedagógusai a Boldogságórák legemlékezetesebb pillanataiból készítették el az év végi zárófilmet és
adták be az Örökös Boldog Iskola
címre a pályázatot. És végül öröm-

mel jelenthetem be, hogy a tanév
végén iskolánk elnyerte az Örökös
ökoiskola címet.
KÖSZÖNET A SZÜLŐKNEK
- A tantestület nevében tisztelettel
köszönöm a tanév és különösen a
digitális oktatás során nyújtott szülői támogatást. Nem tudom elégszer megköszönni Önöknek, hogy
együttműködésükkel, segítőkészségükkel és példaértékű támogató
hozzáállásukkal segítik gyermekeik tanulmányi kötelezettségének teljesítését ebben a megváltozott körülményeket előidéző
helyzetben is.
KÖSZÖNET A PEDAGÓGUSOKNAK – Év végén büszke
lehetek a vépi tantestületre, a
kiváló pedagógusokra és a nevelőoktató munkát közvetlenül segítőre, akik kiváló szakmai tudásukkal, lelkiismeretes munkájukkal, elhivatottságukkal, emberségükkel segítik a tanulóinkat. A
tanítók, tanárok ott állnak a tanulóink mellett, olykor szigorral, de
mindig szeretettel nevelik értékekre és az életre a rájuk bízott
gyermekeket. Nemcsak tudást
adnak, hanem közösséget kovácsolnak, támogatnak, vigasztalnak,
ápolják a törékeny gyermeki lelket,
motiválnak, megtanítanak hinni
abban, hogy áldozatos munkával
bármit elérhetünk az életben.
Büszke vagyok a technikai személyzetre, akik munkája nélkül nem
működne így az iskola. Az iskola
minden dolgozójának köszönöm
egész éves munkáját, különösen a
rendhagyó digitális munkarend
alatt nyújtott emberfeletti munkájukat!
Öröm és büszkeség egy Boldog
Iskolát, egy Örökös ökoiskolát,
egy Bázisintézményt vezetni!
- Molnár Krisztina
intézményvezető
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Sokszínű napközis tábor
A 6-12 éves gyermekek biztonságos elhelyezésén túl rengeteg élménnyel és ismerettel is gazdagod-

tak azok a vépi gyermekek, akik
szüleik napi munkája miatt vették
igénybe a vépi nyári tábort július
27. és augusztus 14 között.
A mintegy 60 nebuló az idén biztosan nem juthatott volna ennyi
érdekes ismerethez, kirándulási
élményhez, melyet az úgynevezett
Erzsébet-tábor keretében kaptak a
művelődési ház, illetve a helyi
önkormányzat pályázatának eredményeként. A táborvezetők Kiricsi
Adél és Hende Dóra voltak, akiket
a művelődési ház dolgozói, illetve
hat diákmunkás és öt közösségi
szolgálatos diák segített. Utóbbiak
ott töltötték le a kötelező 50 órás
közösségi gyakorlatukat, mellyel
középiskolájukban
számolnak
majd el az ősszel.
Iszakné Koszorús Judit művelődésiház-igazgató elmondta: a
három hét alatt a gyerekek játszóházi és különböző mozgásfejlesztési programokon, kézműves
foglalkozásokon vehettek részt.
Voltak kirándulni Győrben, Sopronban és az Őrségben, valamint
megismerkedtek például a madárgyűrűzés lehetőségével, annak

szükségszerű alapjaival.
Előbb Koszorús Péternek, a madártani egyesület tagjának segítségével egy hálóba akadt szárnyast figyeltek meg a DASzK
területén (fotó Beke-Tolnai Renáta), majd részletesen szemügyre vehették a madarat, melyet
meggyűrűztek, hogy a szakemberek számára majdan kiderüljön: hova, merre vándorolt a
továbbra is szabadon repülő és
csivitelő lény. Az sem utolsó
dolog, hogy a Vas Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának munkatársaitól hallottak például a mostanság az egész világot fenyegető
koronavírussal kapcsolatos védekezési lehetőségekről. Ezen kívül
mások tájékoztatták őket önismereti és egészségnevelési teendőkről, az alapos kézmosás és
fertőtlenítés szükségességéről.
A tábor szervezői ezúton is
szeretnék megköszönni Pohánka
Editnek és Gábriel Andornak a
virológiai foglalkozást, a Magyar
Honvédség 83. területvédelmi zászlóaljának közelharc bemutatóját,
a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság, a helyi rendőrök és a VelociVép által szervezett kerékpáros
ügyességi versenyt, a Vas megyei
és a Vépi Polgárőr Egyesület bemutatóját és a Vép-Bozzai ÖTE
(Kóbor Attila bácsi) által biztosított szertárlátogatási lehetőséget!
A heti 26 fős csapat étkeztetését
a GAMESZ konyha biztosította.
– Jövőre is itt leszünk, harsogták a
finom ebéd után a kicsik.
– Úgy legyen, tettük hozzá.! -gyz
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A Vépi Művelődési Ház és
Könyvtár
Hétfő:
17:00
18:30

Ovis torna Dórival
Református istentisztelet
(a hónap első hétfőjén)
17:30-19:00 HATHA YOGA
18:00-19:30 Jáde Hastánc Klub
Kedd:
15:30-16:15 Ovis Angol
18:00-19:30 Jáde Hastánc Klub
18:00-19:00 Gyógytorna Ildivel
Szerda:
8:00-12:00
Falugazdász fogadóórája
16:00-19:00 Sakk szakkör
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
Szeptember 14. 19:00 Közmeghallgatás
Szeptember 19. 140 éves a VépBozzai Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Szeptember 26. Reneszánsz forgatag
Október 3.
Nefelejcs Nyugdíjas Klub 40.
Részletes program a kihelyezett
plakátokon és a www.vep.hu
weboldalon

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés
Major Dániel és Gombkötő
Barbara
Születés: Czene Emil és Tasnádi
Nikoletta leánya: Noémi Szindi
• Horváth Gergő és Csaplár Erika
leánya: Titanilla

Haláleset:
Novák Lajosné sz. név:
Szijj Ilona (1921) Vép,
Táncsics u. 28. • Horváth
Lajos (1955) Vép, Batthyány u.
5. • Cseresznyák István (1953)
Vép, Alkotmány u. 16.
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Vép befogadó város
Egyre többen választják végleges
otthonuknak Vépet. Ennek oka,
hogy a kisváros közel van a
megyeszékhelyhez, teljes az infrastruktúra és sokkal olcsóbban lehet
építési telekhez, családi házhoz
jutni, mint például Szombathelyen.
De befogadó-e kisváros lakossága?

A válasz: igen!
Ezt az is bizonyítja,
hogy a tősgyökeres lakosok szívesen látják vendégül azokat, akik Vépet
választják állandó lakhelyül. Július elsején amolyan befogadó találkozót,
kisvendéglátást szervezett
a Deák utca újabb és régi
lakóinak Török Sándor, a
terület
önkormányzati
képviselője. A koronavírus idején bizony kellenek
ezek a kisrendezvények.
Ízlett is a Németh Miklós,
Szalai Gábor és párja, Rózsa
Ildikó által főzött igencsak tartalmas gulyás. (kép) De a vendégek is
kitettek
magukért
pogácsaféleségekből vagy más ínyenc
süteményekből. Török Sándor és
felesége Terike, valamint Németországból hazatért gyermeke,
unokái is nélkülözhetetlenek voltak a vendéglátásban. A képviselő
hangoztatta: szeretnének megismerni közelebbről mindenkit, akik

úgymond, új lakók a városban.
Ebben a vírusos világban tehát
szabadon kiruccantak egy kis kerti
partira, melyhez jó ismerkedést,
beszélgetést kívánt. Üdvözlő szavai bizonyították, hogy szívesen
fogadják a városka, az utca új lakóit. A rendezvényen részt vett

ból, Angliából és a megyeszékhelyről érkezett család gyermekestül, kutyástul. Pék Adrienn
például egy tál sütivel érkezett,
pedig csak egy év múlva költözhetnek felújítás alatt álló családi
házukba.
Antal Márkék (kép) akik két éve
költöztek a Táncsics utca 2.-be,
elmondták, hogy jól érzik magukat
a városban. Örülnek, hogy itt egy
nagyobb családi házhoz jutottak,
ami a megyeszékhelyen nem sikerült volna az árak miatt. Innen járnak be dolgozni, illetve most a
home office módon végzik munkájukat.
Az asztalnál ülő, Deák 14.-ben
lakó Szalai János, illetve a Deák
2.-ben lakó Ádám is jól érezte
magát.
Kellenek a hiánypótló
kisrendezvények, mert az
egészség védelme érdekében a nagyok nem
engedélyezhetők országszerte.
– Talán majd jövőre…
-gyz

Kovács Péter
polgármester
is.
A rendezvényen mintegy
80 családot
láttak vendégül finom gulyással az utcabeli és környékükön
élőket, akik
közt volt Németország-
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A HATOS FERENC ÁLATALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
SZEPTEMBERI PROGRAMJAI:
•
•

Szeptember 1. 8:00
Szeptember 3. délután

•

Szeptember 7. 17:00

•

Szeptember 10. 17:00

•

Szeptember 17. 17:00
17:30

•
•
•

Szeptember 21.
Szeptember 22.
Szeptember 24. 17:00

Első tanítási nap
A Művészeti Iskolában indulnak a
kézműves és a társastánc órák
Szülői értekezlet a Művészeti
Iskolában
Szülői értekezlet az 1.A és 1.E
osztályokban
Szülői értekezlet az alsó tagozaton
/2-4. osztályokban/
Szülői értekezletek a felső tagozaton /5-8. osztályokban/
PAPÍRGYŰJTÉS – Vidék
PAPÍRGYŰJTÉS – Vép
Szülői Közösség gyűlése

A Vadvirág Óvoda programja
2020. szeptember 11-én 10.00 óra néptánc bemutató a Főtéri színpadon.
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Polgármesteri
napló
2020.07.20.
2020.08.01.

Vezetői értekezlet
Deák utcaiak rendezvénye
2020.08.03. Vezetői értekezlet
Bölcsőde kivitelezési
pályázatok bontása
2020.08.04. Képviselőtestületi
gyűlés
2020.08.06. M86 autóút ügyben
egyeztetés
Eon vezetékcsere átadás a
Toldi utcában
2020.08.08. Orgonák éjszakája a
vépi templomban
2020.08.09. Vépi Búcsú
2020.08.10. Kerékpárút tervezési ajánlatok bontása
2020.08.12-14. Lomtalanítás
2020.08.14. Vöröskeresztes
taggyűlés
-pm-

Háziorvosi
szabadság
Dr. Tüske Zsuzsanna háziorvos

2020. augusztus 31-től
október 02-ig
szabadságon lesz.
Helyettesíti:
Dr Csanaki Miklós
Telefon: 06/30/3300545
Rendelési idő:
hétfő: 13:00-15.00-ig
péntek: 13:00-15:00-ig.
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Közmeghallgatásokat tartanak
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy VÉP VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2020. SZEPTEMBER 14-ÉN (HÉTFŐN) 19 ÓRAKOR
KÖZMEGHALLGATÁST TART A VÉPI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS
KÖNYVTÁRBAN.
Napirendi pontok:
1.
Beszámoló az önkormányzat 2019. évi tevékenységéről
2.
Az önkormányzat 2020. évi tervei
3.
Kérdések, hozzászólások
Vépi Közös Önkormányzati Hivatal

A nemzetiségi önkormányzat
közmeghallgatása
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
A VÉPI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. SZEPTEMBER 11-ÉN (PÉNTEKEN) 10 ÓRAKOR
KÖZMEGHALLGATÁST TART A VÉPI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN.
Napirendi pontok:
1.
Beszámoló az önkormányzat 2019. évi tevékenységéről
2.
Az önkormányzat 2020. évi tervei
3.
Kérdések, hozzászólások
Vépi Közös Önkormányzati Hivatal

Nagy János:
Csengőszó
Még lármát csap bús szívemben
a csengőszó szeptemberben…
Hív, a kezdést teszi közzé
mennék újra padok közé.
Sok névtelen kilométer
hátam mögött, szívem érzem:
szép, kíváncsi arcotokban
egyszerűen felragyogtam,
padok közt,nehéz terepen
gondjaimat elfelejtem.
Szenvedélyes szeműk fénye,
fényes nappal is kísérne,
s újfent tiszta tekintetek
táblájára tekinthetek…
Ide hoznak hű utaim
Elmerengni a valamin:
hozza-viszi a véges út
a sok ismerős lányt, s fiút,
nem feledtek - azt el ne hidd –
idő temeti lépteid…
Mindig tart a derűs emlék,
iskolába újra mennék…

TÁJÉKOZTATÓ EBOLTÁSRÓL
Tájékoztatjuk a Tisztelt Ebtulajdonosokat, hogy VÉP városban a 3 hónapnál idősebb kutyák veszettség elleni
védőoltása a Vépi Közös Önkormányzati Hivatal udvarában (Vép, Rákóczi u. 8.) az alábbi időpontokban
történik:
2020. szeptember 8. (kedd)
2020. szeptember 9. (szerda)
2020. szeptember 10. (csütörtök)

15.00 – 18.00 óráig
9.00 – 12.00 óráig
15.00 – 18.00 óráig

Az eboltás díja – ebenként – 3000 Ft-ba kerül a féregtelenítéssel együtt.
Kérjük, hogy a kutyák eboltási könyvét hozzák magukkal!
Az eboltás elmulasztása szabálysértés és pénzbírsággal sújtható.
Vépi Közös Önkormányzati Hivatal
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Meghívó
A Vép – Bozzai Önkéntes Tűzoltó Egyesület
tisztelettel meghívja Önt a

140 éves jubileumi ünnepségére
A rendezvény helye:
vépi Művelődési Ház

A rendezvény időpontja:
2020. szeptember 19. (szombat)
10:00 Hálaadó szentmise a vépi templomban
10:45 Koszorúzás a tűzoltók emléktáblájánál a szertár előtt
11:00 Ünnepi állománygyűlés a vépi kultúrházban

A rendezvényre mindenkit szeretettel vár Vép-Bozzai Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagsága.
Jó szórakozást kívánunk!

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. szeptember 04.
október 02.
november 06
december 04.

-önkormányzat
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IX. Kövér Ferenc női éjszakai kispályás labdarúgó torna
A hölgyek között lassan országos méretű rendezvénnyé fejlődik a torna. 11 csapat részvételével, többek között
budapesti, csornai csapatok is érkeztek
a tornára, kezdődtek a küzdelmek.
Képünkön a vépi csapat.
A mérkőzéseket két csoportban
kezdték, majd a rájátszás után alakult ki
a végső sorrend.
A hazai lányok végül 3 döntetlennel és
1 győzelemmel a 4. helyen végeztek.
Gratulálunk a lányoknak.
A végső sorrend:
1.
Sörbarátok (Viktória)
Érdekesség, hogy nem kaptak gólt.
2.
POLICE-OLA LSK
(Zalaegerszeg)
3.
Bagolyvár Pizzéria
(Celldömölk)
4.
Vép
5.
Kispadosok (Zalaegerszeg)
6.
Csornai SE
Gólkirálynő: Tálosi Szabina • Legjobb játékos: Törteli Anikó (Sörbarátok) • Legjobb kapus: Molnár Martina
(Vép)
Találkozunk 2021-ben!

- Zátonyi Zoltán

Foci: búcsúi vereség
Felnőtt csapatunk kerete végleges!
Bő keretről beszélhetünk, és ezen a
szinten minőségi játékosokról. Az
edzőmeccsek alatt jól teljesített
mind az ifi, mind a felnőtt csapat.
Az első nagy megmérettetés az
országos Magyar Kupa. Az első
körben Lukácsháza volt az ellenfél, bár a játék hullámzó volt, a
nagyobb rutin továbbsegített minket a második körbe. Látszott a
játékon hogy még van csiszolnivaló a csapat játékán. A következő
héten már a Celldömölk ellen
készültünk egy újabb kupameccsre. Sajnos kisebb-nagyobb sérülések miatt több játékos is hiányzott.
Nekik ezúton is mielőbbi felépülést kívánunk.

Búcsúi hangulatban, gyönyörűen
előkészített pályán vártuk ellenfelünket. Felkerült az új labdafogó
háló, és új, színes kapuháló is
emelte kisvárosi pályánk fényét! A
mérkőzés jól indult, sok helyzetet
dolgoztunk ki, és a vezetést is
megszereztük, ám két védelmi
hibával már a Cell állt továbbjutásra. Egalizálni vagy fordítani már
nem tudtunk, így vereséggel hagytuk el a pályát. Sok helyzet
ellenére ezt a játékot még mindig
gólra játsszák. Van még tehát
teendő a csapat háza táján, mire
egységes csapatként is működő
gárda lesz a Vép. Ezen dolgozunk
most gőzerővel, és a folytatásban a
Halmosi-kupában valamint a baj-

nokságban is minél jobb teljesítményt szeretnénk nyújtani. A szezont Jánosháza megerősített csapata ellen kezdjük, a labda
gömbölyű, és a futballban bármi
megtörténhet. A kérdés: ki akarja
jobban a győzelmet! Hajrá Vép!
– Pajor
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