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VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA

A vírusról és elmaradó
rendezvényekről

Az önkormányzat az eddigi gyakorlattól eltérően, már
nem kapja meg a határozatokat a kötelező karanténba
helyezésről, így hivatalos adat Vép vírushelyzetéről nincs.
Nem hivatalos forrásból azonban tudható: újabb pozitív
teszttel rendelkező nincs Vépen, a kötelező házi karanténba helyezettek száma erősen lecsökkent, néhány személyről van csak szó, hangzott el az október 12-i vezetői értekezleten.
Intézményeinkben zavartalanul folyik a munka. Az iskolás gyerekek is megszokták a maszkviselési szabályokat, a vírushelyzethez igazított ételkiosztási rendet.
Folyamatban van a pályázaton nyert 30 db fa kiültetése
a GAMESZ dolgozói által.
Elmaradnak a megszokott nagy létszámú, zárt térben
zajló ünnepélyek, az önkormányzati nyugdíjasok találkozója és a szépkorúak karácsonya is. A 70 év feletti lakosoknak a karácsonyi ajándékot természetesen eljuttatjuk,
ehhez kérjük, segítsék munkatársainkat az adatok begyűjtésében.
Továbbra is vigyázzunk egymásra, következetesen tartsuk be a viselkedési szabályokat. VÉP VELED!
- Kovács Péter polgármester

Harmincéves az
önkormányzatiság
Harminc éve annak, hogy Magyarországon a polgárok urnákhoz járulva, szavazataikkal szabadon dönthettek arról,
hogy kiket szeretnének a településük vezetői között látni,
kikre bízzák a lakóhelyük mindennapi életének irányítását.
Harminc év nagy idő egy
ember életében, de elég-e arra,
hogy egy induló mechanizmus megtalálja minden zökkenőjére a megoldást, és ma már, mint egy olajozott gépezet, gondtalanul működjön. Az előző rendszerről
közel 45 év alatt derült ki, hogy működésképtelen kísérlet volt. Az önkormányzatiság nagy előnye, hogy világszerte működik, bár mindenhol a helyi sajátosságokhoz
igazodva, mindenhol egy kicsit másképpen.
Harminc év alatt rengeteg változás történt, ami hol
segítette, hol gátolta az önkormányzati vezetők lakosság
felé tett ígéreteit, kötelességeit.
Sok helyen, ahogy Vépen is, a korábbi tanácselnök,
Takács Ernő lett az első polgármester, mert tanácselnökként is a lakosok megelégedésére végezte a dolgát.
(Pásztor Béla, Veresegyház polgármestere, több mint 50
éve vezeti városát.) Török Sándor képviselő az egyetlen
a vépi testületben, aki folyamatosan – 1990 óta – a
testület tagja.
Kezdetben sok olyan feladat hárult a közvetlen irányítás során a vezetőségre, amelyeket a későbbiekben az
állam központosított, más, új állami hivatalokhoz rendelt. Folyamatosan változott, változik a kötelező feladatok tára és a hozzájuk rendelt központi finanszírozás.
Folyamatosan változik az önkormányzatok bevételhez
jutási lehetősége, de sajnos ez jellemzően csökkenést
jelent, különösen a jelenlegi vírushelyzetes időszakban.

folytatás a 2. oldalon

Újabb 43 név a tündérkerti táblán

folytatás a 3. oldalon
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Harmincéves az önkormányzatiság

Be kellene látni, hogy a helyi szükségleteket, a helyi igényeket helyben tudják a legjobban. Ehhez kell
a megfelelő anyagi lehetőséget az
önkormányzatoknál hagyni.
Harminc év alatt kialakult az a
bizalmi rendszer, amelynek köszönhetően a polgárok ügyes-bajos
kérdéseikkel, első lépésként mindig a helyi hivatalt, a helyi veze-

tőket keresik meg. Ha ezen a szinten meg is oldható az ügy, az a
legjobb mindenki számára.
Harminc év alatt sok minden
változott, személyek, feladatok.
Ami nem változott: a helyi mindennapi élet irányítása, a fejlődési
irányok meghatározása a lakosság
és az általuk választott önkormányzat mindent átszövő együtt-

működésével valósul meg.
Köszönjük minden előttünk járó
polgármesternek, képviselőnek,
hogy egy jól elvégzett, jól elindított munkát kell folytatnunk. A
jövőben is szükség van azokra a jelöltekre, akik vállalják, hogy tovább építkezzenek a 30 éve megkezdett munka eredményeire ala-KPpozva.

Koszorúzás az aradi vértanúk emlékművénél
Kovács Péter polgármesterrel az
élen a város intézményeinek vezetői október 6-án megkoszorúzták az
aradi vértanúk soha nem felejthető
emlékét megörökítő kopjafát a
Templomkertben. (kép)
E napon a Hatos Ferenc Általános iskola udvarán megfelelő óvintézkedések betartása mellett rövid
kis műsort adtak a 8/A osztályosok: Imre Fanni, Németh Nikol és
Gombás Marcell Ágoston Andrea
tanárnő vezetésével.
A megemlékezésben elhangzottak
a szabadságharc bukásának körülményei, okai és az a bátor, hősies
áldozat, amit a „Tizenhármak”
tanúsítottak azon a szomorú napon.
Majd Vajda János A gólyához című
verse hangzott el. Az iskola tanulói
figyelemmel és fegyelemmel kísérték végig az előadást.
- VK

Ingyenes wifi
Önkormányzatunk sikeresen pályázott az Európai Unió által
meghirdetett WIFI4EU kiírás szerint ingyenes wifihálózat kiépítésére. A kivitelezésre a pályázati oldalon felkínált cégek közül az
Ironsec Kft.-t választottuk. A munka elkészült, így a vépi polgárok és
az ide látogatók a sportpályánál, a főtéren, a tűzoltószertárnál, a
kultúrháznál és a gondozási központnál vehetik igénybe ezt az új
szolgáltatást.
A pályázaton elnyert összeget nem az önkormányzatunkon keresztül kapja meg a vállalkozó, hanem a munka elvégzésének igazolása
után közvetlenül az unió hivatala utalja számára.
Újabb szolgáltatással segítünk a kor kihívásaira válaszolni.
VÉP VELED!
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Újabb 43 név a tündérkerti táblán
Szép napos időben – a koronavírus
elleni szabályokat betartva –
szabadtéren, a Tündérkertben fogadták Vép város polgáraivá a
2019-ben a kisvárosban született
gyermekeket október 18-án. A
tavasszal elmaradt rendezvény
pótlásával a családok nagy része
előzetesen egyetértett, hogy folytatódjon a hagyomány, az emlékműre ezúttal is kerüljön fel a 43
újszülött neve.
Iszakné Koszorús Judit köszöntője
után a kicsiknek csendült fel a
Vépi Himnusz, majd két óvodás,
Kajcsos Réka és Kiss Máté (kép)

köszöntötte verssel a 28 megjelent
gyermeket és hozzátartozóikat.
Kovács Péter polgármester arról is

va” döntöttek az ünnepély megrendezéséről. Kitért arra is, hogy a
világjárvány ellenére kényelmes
körülmények közt – a szabadban,
kellemes napsütésben – most adódott lehetőség örök emlékként
ezúttal is elültetni egy őshonos fát,
és felírni a neveket az egyre gyarapodó emléktáblára.
Hangsúlyozta: a város sokat tesz
azért, hogy rendezett körülmények
közt nőhessenek fel a kicsik. Példaként említette, hogy magasodnak már a bölcsőde falai, jövőre elindul a kerékpárút építése is. Ezek
a város fejlődését, szépülését szolgálják. Az is fontos, hogy felújították az óvoda udvarát, és bár az iskola nem az önkormányzat intézménye, de továbbra is minden támogatást megadnak részükre azzal
is, hogy például idén megépítették
az épület előtti forgalomlassító
útburkolatot.
Kovács Péter a részvételt megköszönve arra kérte a fiatal családokat, hogy merjenek gyermeket vállalni, és erre buzdítsák a többi fiatalt is. Egyúttal méltatta és virágcsokorral köszönte meg a védőnők,
Horváth Anita és Horváthné

kis ajándékkal kedveskedtek a
családoknak, akik a gyermekek nevével szalagokat kötöttek a facsemetére.
Alsó képünkön az ikrek,
Horváth Ádám és Ábel szülei veszik át az ajándékot a polgár-

mestertől. Majd a kertben Varga
Elek Balázs és Pék János segítségével elültették az őszibarackfát.
(kép) A jó hangulatú ünnepség kis
tereferével zárult.
-gyz

„Szeretettel köszöntünk
ti édes kicsi csöppségek,
Életetek kísérje áldás és egészség!
Szüleiteknek ti legyetek a fény,
életük aranya,
Mosolyotok legyen napjaik
csillaga!”

szólt, hogy az apróságoknak ez
volt az első szavazásuk: törvényes
képviselőiket (szüleiket) „megbíz-

Tóth Csilla nélkülözhetetlen családsegítő munkáját is.
Ezt követően név szerint szólítva

„Mikor megszületik egy várva
várt gyermek,
az élet dolgai új értelmet nyernek.
Apaszív, anyaszív dobban meg
egy párban,
új fénnyel ragyognak
a világra hárman.”
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Felvetések a közmeghallgatáson
Kóbor állatok, tűzgyújtási tilalom,
közlekedési táblák figyelembe
nem vétele, sebesség-túllépések,
mezőgazdasági gépek közlekedése, új autópálya csatlakozási tervek, járdák felújítása, temetői problémák és egyházközségi köszönet – ilyen és hasonló
felvetések jellemezték a
városi közmeghallgatáson
felszólalók
panaszait
szeptember 14-én.
A megjelenteket Dömötör Gábor képviselő köszöntötte a korona-vírusjárvánnyal kapcsolatos
védekezés szükségességét
kiemelten említve. Majd Kovács
Péter polgármester vetítettképes
előadásában ismertette a tavalyi év
önkormányzatai tevékenységét.
Kitért minden szakterület munkájára. Részletesen ismertette a gondozási központ, a Hatos Ferenc
Általános Iskola, a Vadvirág óvoda, valamint a Gamesz tevékenységét. Szólt arról, hogy méltón ünnepelték meg a várossá válás 10
éves évfordulóját 2019-ben. Az
idén 140 éves a Vép-Bozzai Önkéntes Tűzoltó Egyesület, valamint
40 éve alakult meg a Nefelejcs
Nyugdíjas Klub.
A kiemelt rendezvények megtartását nehezíti a tavasztól megjelent világjárvány, a koronavírussal
kapcsolatos védekezési intézkedések. Ennek alapján elmaradt például az idei városnap.
Ami a város gazdálkodását illeti,
annak alapja az idei évre tervezett
556 millió 944 ezer forintos költségvetés, melyet befolyásolnak az

állami elvonások.
Gondot jelent a gépjárműadó 17
milliót kitevő elvonása, valamint a
2019-ben be nem fizetett, pótlé-

kokkal és bírságokkal együtt 20
milliós adókintlévőség. Mindezek
ellenére olyan fejlesztések valósultak meg pályázati forrásokból,
mint az M 86-os autópályára vezető bekötőút felújítása. A legfontosabb azonban, hogy elkezdődött a bölcsőde építése – az
intézmény egy év múlva két csoportban fogadhatja a kicsiket.
Megépítését indokolja a fiatal családok betelepedése, a lakás- és
házépítési kedv növekedése, a
népességszám emelkedése.
A városvezető megköszönte a
lakosság közreműködését, segítőkészséget a város építése, szépítése
érdekében, majd a hozzászólásokra
került sor.
Nagy Attila, a TEVE civil
szervezet vezetője a tűzgyújtási
tilalom megszegőiről, kóbor állatokról szólt, amelyek nem kívánatosak, és amelyek ellen tenni
kellene. Egyes autósok a behajtani
tilos tábla ellenére elzárják az

óvodába vezető utat, mondta.
Járdafelújítást szorgalmazott a
Szent Imre utcában. Bödeiné
Margit a Kinizsi utca elején levő
csatornaakna
zajossága,
illetve a bevezető úton gyorshajtók ellen szólt. Gombkötő Csabáné a Kassai utcai
árkok nem megfelelőségét
hozta fel, valamint a hatalmas mezőgazdasági gépek
utat és környezetet terhelő
hatását fejtegette. Szerinte
másfelé kellene menniük.
Kovács Zoltán kérte, hogy
az úttest fölé benyúló ágakat
vágják vissza a Kastély utcában. Kiss Károlyné a tervezett
Szombathely–Körmend
autóút nyomvonalával kapcsolatban kérte, hogy olyan változatot támogasson az önkormányzat, amely a
forgalom okozta zajszennyezést a
város területén kizárja. Horváth
Ferencné a Kinizsi utcai járdák
felújítását kérte, Varga Gáborné
javasolta, hogy a temetői kutakhoz
vásároljon az önkormányzat öntözőkannákat a rossz képet mutató
mosószeres flakonok helyett. Kiricsi Miklós egyrészt kifejezte az
egyházközség köszönetét a polgárőröknek, rendőröknek a rendezvények biztosítása ügyében, illetve
javasolta, hogy a temető északi oldali kerítésén nyisson az önkormányzat még egy beközlekedési
lehetőséget. Új kerítés létesítését
javasolta, valamint megfelelő sövény telepítését. A felvetésekre
Kovács Péter reagált, megkérte
Császár Károly Gamesz-vezetőt a
tennivalók feltérképezésre és a
munkálatok elvégzésére.
-gyz

BURSA Pályázat
Vép Város Önkormányzata kiírta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a
felsőoktatási hallgatók számára. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2020. november 5. Tájékoztató a www.vep.hu honlapon.
Vépi Közös Önkormányzati Hivatal
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Együttes önkormányzati ülés
Vép és Bozzai képviselő-testületének együttes, illetve külön is
folytatott ülésén a képviselők 19
előterjesztést tárgyaltak meg szeptember 23-án. A Tudás
Fája Alapítványról, a
Hatos Ferenc Általános Iskola, illetve a
Vadvirág Óvoda tevékenységéről, terveiről
a két intézmény vezetője, Molnár Krisztina
és Kovácsné Halász
Éva részletesen beszámolt. Tájékoztatták a
testületek tagjait arról,
hogy a koronavírusos
időszakban minden biztonsági és
óvintézkedést betartanak, hogy
megvédjék a gyerekeket a fertőzéstől. Naponta lázat mérnek, zsilipszerűen engedik be és ki a kicsiket, nagyokat. Mindenhol elmaradtak a rendezvények, az iskolában
például még a miniszteri kitüntetéseket sem tudták átadni.
Mindkét vezető köszönetét fejezte
ki azért a segítségért, melyet az
önkormányzattól és a szülőktől
kapnak. Az örökös Öko-iskola, a
Boldog Iskola, Oktatási Bázisintézmény címmel kitüntetett intézmény vezetője külön szólt arról,
hogy 10 éve nem volt arra példa,
hogy 40 elsőosztályosuk van.

Külön köszönte a pénzügyi támogatást a Tudás Fája Alapítvány
részére. Az óvodavezető pedig részletes munkatervet tárt a testület elé

a következő évi fejlesztési elképzelésekkel együtt. Szólt a személyi
változásokról, nyugdíjba vonulásokról. Ezzel kapcsolatban a városvezető stabilitást kért a kicsik érdekében. A vezetőnő tudomása
szerint elnyerték a Boldog óvoda
címet. (Erről külön számolunk be.)
Kovács Péter vépi, illetve HéraCsizmadia Fanni bozzai polgármester megköszönte az iskola
és az óvoda dolgozóinak odaadó
munkáját.
Az önkormányzat gazdálkodásának első félévével kapcsolatban
Eredicsné Horváth Lenke pénzügyi csoportvezető részletesen elemezte az önkormányzat és intéz-

Közlemény
A szociális tűzifa iránti kérelmet 2020. november 9-ig lehet
benyújtani a Vépi Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási
időben.
A képviselő-testület háztartásonként legfeljebb 5 m3 szociális célú
tűzifa támogatást nyújthat annak a személynek, akinek családjában
az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 250 százalékát (71.250 forint) nem haladja meg, és téli
fűtését tűzifával oldja meg.
A kérelemnyomtatványt a hivatalban lehet igényelni.
A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazolást, valamint nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező fával fűt.
Vépi Közös Önkormányzati Hivatal

ményei gazdálkodásának első
félévi állapotát. A közös hivatal 38
millió 420 ezer forint kiadást teljesített, 40 millió 4ezer forint
bevétele lett. Ez teljesen állami finanszírozási bevétel. A hivatal
működésére központi
támogatást kapnak.
Részletezte a rendeletmódosítást, mely
szerint nincs szükség
a módosításra, vagyis
a meghatározott keretek között tudnak dolgozni.
A Vép Fejlődéséért
Alapítványról elhangzott, komoly
szerepe volt a Mária-szobor felújításában, melyre 1,6 millió forint
jött össze adományból, ezt 880
ezer forinttal egészítette ki az önkormányzat. Az adózás helyzetét is
megvizsgálta a képviselő-testület.
Süléné Bánfalvi Eszter adóügyi
előadó beszámolója kitért a különböző adónemekhez tartozó befizetések helyzetére és vírushelyzet következtében várható bevételcsökkenésre. A testület a beszámolót elfogadta. Döntöttek arról is,
hogy nem emelik a köztemetőre
vonatkozó díjakat. Valamint, hogy
a továbbtanulók támogatására idén
is csatlakozik a város a Bursa Hungarica Ösztöndíj felhíváshoz. –gyz

Anyakönyvi hírek
Születés:
Jurik Zsolt és Munkácsi Anna leánya
Sára
• Nyári Róbert és Bogdán
Ramóna fia Noel • Bárdi Attila és
Schäffer Lili leányai Luca és Csenge
(ikrek)
Bozzai: Farkas Dávid és Csider Anna
leánya Szonja

Haláleset:
Takács János (1951) Vép,
Béke utca 37.
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140 éves az Önként

Ünnepi állománygyűlést tartottak a
Vép–Bozzai Önkéntes Tűzoltó
Egyesület fennállásának 140.
évfordulóján, szeptember 19-én.
Az alkalomból szentmisét celebrált
Németh Tamás plébános, majd
megkoszorúzták a tűzoltószertár
falán lévő emléktáblát. (kép)

A művelődési házban tartott
megemlékezésen köszöntő beszédet mondott Ágh Péter országgyűlési képviselő, Kovács Péter
polgármester és Dénes Károly
tűzoltó alezredes, a Vas Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
osztályvezetője. Az eseményen
mások mellett jelen volt HéraCsizmadia Fanni, Bozzai polgármestere, Bozzai Lajos, a Vas
Megyei Szent Flórián Tűzoltószövetség titkára, Göncz Szabolcs alezredes, a Szombathelyi
Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka, valamint a szomszédos települések önkéntes tűzoltóságainak
képviselői.
Kóbor Attila helyi tűzoltóparancsnok ünnepi beszédében
hangsúlyozta: feladatuk a tűzmegelőzés, oltás, kárelhárítás, segítségnyújtás. Felidézte a történelmi
múltat. Eszerint 1880. január 10-én
hagyta jóvá első alapszabályát a
vépi Tűzoltó Egylet közgyűlése,
melyet az akkori belügyminiszter
február 12-én láttamozott. „Vép

mezőváros kebelében Önkéntes
Tűzoltó Egylet alakult, melynek
célja az előforduló tűzeseteknél az
oltás. Személy- és vagyonbiztosítás körül szervezett segéllyel
közreműködni, mely kiterjed Vép
mezővárosra és hozzá tartozó
majorokra”.
Utalt az akkori, majd későbbi
technikai feltételekre, köztük az
1905-ben kapott kocsi-fecskendőre, melyet Szombathely
tűzoltósága felújított, és óv
muzeális ereklyeként.
A második világháborút
követően az egylet ismét újraszerveződött, 1964-ben
új
szertár épült, majd 1976-ban új
tűzoltógépjárművel gazdagodtak. 1980-ban az egyesület 100.
születésnapján új zászlójuk lett,
amelyet a mai napig büszkén
használnak, majd 1997 májusa óta
hatáskörük és tagságuk Bozzai
községre is kiterjedt, és felvették a
Vép-Bozzai Önkéntes Tűzoltó
Egyesület nevet. – A tűzoltó
egyesületünk működéséhez szükséges feltételek biztosítottak. Szakmai munkánkat a Szombathelyi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
segíti. Vép város és Bozzai község
önkormányzata az erkölcsi megbecsülés mellett anyagilag is támogat bennünket. Büszkén mondhatjuk, hogy korszerűen felszerelt,
jól működő, képzett csapat vagyunk – tette hozzá.
A tűzoltóparancsnok hangsúlyozta:
a hagyomány apáról fiúra száll,
akik most is önzetlenül és bátran
szolgálják a közösség érdekeit,
úgy, ahogy a legszebb hivatásoknál
szokás. Manapság 44 tagjuk van,
várják azonban új tagjelöltek jelentkezését is, akiknek átadhatják majd
a sugárcsövet, hogy továbbvigyék
nevüket a következő generációnak,
hogy 100 év múlva rájuk is emlékezzenek, tette hozzá.

Ágh Péter (kép) beszédében
emlékeztetett: – Olyan erő volt
ebben a 140 évben, ami a környék

biztonságát jelentette. Köszönet jár
a tűzoltók családtagjainak is, akik
odaálltak a tűzoltók mellé. Komoly
munka a tűzoltás, a védekezés, de
az is az, hogy az embert a társa, a
felesége is támogatja ebben. Talán
erőt jelenthet a folytatáshoz az is,
hogy a nemzedékek ismét vállalják
ezt a tevékenységet. Köszönet és
büszkeség: a mai nap ennek az
ideje. A 140 évről azt mondta:
alkalmat ad arra is, hogy erőt merítsünk, hogy az újabb kihívásokat
is sikerrel tudjuk venni, melyekhez
erőt, egészséget és Isten áldását
kívánta. – Az önkormányzat és a
kormányzat Önök mellett áll –
hangoztatta végül.
Kovács Péter polgármester (kép)
egy régi mondást idézett, miszerint

a tűzoltó oda megy, ahonnan
mások elmenekülnek. Nekik ezért
mindig nagy presztízsük volt és
van Vépen, nagy tiszteletben tartották és tartják őket.
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es Tűzoltó Egyesület
Egyenruhájuk otthon is előkelő
helyen volt, van, hogy azonnal rendelkezésre álljon. Ők azok, akik
még riasztás nélkül is azon gondolkodnak, hogy mi az, amit fejleszteni kell. Ezért is tartja nagyra
az önkormányzat és a lakosság a
tűzoltókat. Rájuk mindig szükség
van, mondta Kovács Péter, és
köszönetét fejezte ki a tűzoltóknak
a testület nevében is.
Bozzai Lajos (kép), a Vas Megyei
Szent Flórián Tűzoltószövetség

titkára Dobson Tibor tábornok, a
Magyar Tűzoltószövetség elnökének nevében is tisztelettel köszön-

tötte a jubiláló egyesület tagjait. –
Itt azokat ünnepeljük, akik a szomszéd tehenének megmentését is
fontosnak tartják – mondta.
Szólt arról, hogy az elmúlt 140
évben mi mindent élt túl az ez
egyesület a világháborúktól napjainkig. Ők a települések legjobb
emberei, akik önzetlen, emberbaráti szeretettel vannak mindenki

csolta az ausztriai Aschau-i tűzoltó
egyesület jókívánságait, majd az
egyesület zászlajára szalagokat
kötöttek fel a meghívottak. Végül
emlékplakett, ajándék- és kitüntetés-átadások következtek, majd
virágokat kaptak a hölgyek, a
tűzoltófeleségek, anyák, barátnők,
akik mindig megértőek és segítőkészek voltak párjuk iránt.

iránt, irányító fáklyák a bajban,
tette hozzá.
Ezt követően Horváth Péter
vépi parancsnokhelyettes tolmá-

A jubileumi rendezvény fogadással
( kép) ért véget.
-gyz Képek: Ohr Tibor

TÁJÉKOZTATÁS A KARÁCSONYI SEGÉLYRŐL
Mint minden évben, az alkalomhoz kötött karácsonyi segélyt szeretnénk adni 70 év feletti és fogyatékkal élő
vépi polgártársainknak a képviselő-testület döntése alapján.
A segély odaítélésekor vizsgálnunk kell a jövedelmet.
A képviselő-testület a jövedelemhatárt a mindenkori öregségi nyugdíj (2020. évben 28.500 forint) 500 százalékában határozta meg, mely összeg 142. 500 forint.
Azok jogosultak a karácsonyi segélyre, akiknek a jövedelme nem haladja meg ezt az összeget. Amennyiben
a fent közölt jövedelemhatár alapján valaki jogosult a karácsonyi segélyre, és igényelni is szeretné,
akkor az idősek klubja gondozónői, valamint a Vépi Művelődési Ház és Könyvtár munkatársai által az
érintetteknek november hónapban személyesen eljuttatott kérelemnyomtatványt kell kitöltenie és aláírnia. A kérelemnyomtatványhoz csatolni kell az október vagy november havi nyugdíjról a szelvényt vagy
folyószámla-kivonatot.
Amennyiben a gondozónők nem találják otthon az érintetteket, a kérelemnyomtatványt bedobják a
postaládába. Ebben az esetben a kérelmet személyesen kell eljuttatni a Vépi Közös Önkormányzati
Hivatalba. A kérelemnyomtatvány visszajuttatásának határideje 2020. december 3.
Az Idősek Karácsonyának megtartásáról a vírushelyzet függvényében később dönt a képviselő-testület.
Vépi Közös Önkormányzati Hivatal
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A vírushelyzet ellenére is nemzetközi a Vas-Film fesztivál
Idén 16. alkalommal rendezték
meg október 10–11-én Vépen, a
művelődési házban a Vas-Film fesztivált, melyre ezúttal is érkeztek
filmek a hazaiak mellett Lendváról
és Zentáról is. Összesen 60 alko-

Most is közösségek és művek
találkozásáról van szó, melyet az is
bizonyít, hogy a járvány ugyan
kissé megtépázta a fesztivált, de az
alkotó közösségek és művek
találkozása elengedhetetlen. A

tást láthattak a jelenlévők 10 órán
keresztül. Kovács Péter polgármester köszöntőjében kiemelte:
ő is rajong a filmért, a moziért, ami
közösségi élményként élvezhető
igazán. – Filmet csinálni nagy
felelősség, megmutatni pedig még
nagyobb tett. A mozi az élet és a
fantázia tükörképe, mely szórakoztat és gyönyörködtet bennünket,
tette hozzá.
Meskó Krisztián főrendező emlékeztetett rá: a független filmesek
alkotásainak bemutatója 2005-ben
Táplánszentkeresztről indult, majd
a nagy érdeklődés miatt nem
lehetett abbahagyni. Két éve lett új
otthona Vép, bebizonyosodott,
hogy életképes a fesztivál.

zsűri elnöke Margitházi Beja
filmkutató volt, tagjai Varga
Mónika televíziós műsorkészítő
művész, W. Horváth Tibor médiaművész és Tóth István helyi filmszerető.
– Idén erősek voltak a dokumentumfilmek, amelyek közül több vasi helytörténeti témát dolgozott fel
hatalmas háttérmunkával, kutatásokkal, gazdag interjúkkal és vizuális töltettel, mondta lapunknak
Margitházi Beja, a zsűri elnöke.
Kiemelte például a Pezenhófer
György Mozaikok Sé múltjáról
című, a szombathelyi Császári és
királyi 11. Huszárezred vagy a
Rum Kastély EGYMI médiaszakköre által készített filmeket.

A portréfilmek és kisjátékfilmek
közül kiemelkedő volt Barta Máté
Nesz és Horváth Áron, Berecz
Judit: El kell mennünk valahova,
illetve Prohászka Magyar Zsolt:
Egy év a méhesben című alkotása.
A filmszemlét bezárva Buti Zsanett tanítványai emlékfilmmel, zenés összeállítással emlékeztek meg
a nemrég elhunyt Mérei Tamás
csellóművészről, majd a Jáde Has-

tánc Együttes két tagja, Gyűrű
Zsuzsanna és leánya, Vanda tartott
bemutatót a filmeseknek. Ezután
átadták a zsűri díjait. Meskó Krisztián pedig bejelentette: jövőre várhatóan áprilisban folytatják a Vas
Megyei Függetlenfilm Fesztivál,
Országos Találkozó és Műhelynap
- gyz
rendezvénysorozatot.

Országos Könyvtári Napok 2020. október 5–11.
A Vépi Művelődési Ház és Könyvtár 2020-ban a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum Vépi Mezőgazdasági
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium és a Hatos Ferenc Általános Iskola és AMI pedagógusaival
együttműködve ünnepelte a könyvtári hetet, a járványhelyzet előírásainak betartása mellett.
Hétfőn a kollégisták kis csoportja mozizott és beszélgetett Meskó Krisztiánnal a Filmklub keretében. Kedden
Pócza Nonsense András szövegíró, dalszerző, énekes volt a vendégünk egy zenés beszélgetésre, szerdán
kézműveskedtünk Kovács Viola és Dancs Lászlóné irányításával.
Köszönjük a sok segítséget Kovács Mónikának!
Csütörtökön Albert Zsuzsánna mesemondó, meseterapeuta várta a másodikos gyerekeket egy állatos mesével.
-mhk
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Elmélkedés az Idősek világnapján
Október elseje az idősek világnapja. Ünnepséget nem tartottak, a vírus
nem tette lehetővé. Azért egy kis elmélkedés belefért, írja Ságiné Anci.
Egy Jókai Mór idézettel kezdi, mely egy kicsit viccesnek tűnik, de igaz:
”Ostoba piktor az idő, mentől tovább dolgozik az arcképünkön, annál
jobban elrontja”. Majd így folytatja:
Ősi és érett kultúrákban az öregeket nem azért tisztelték, mert fáradságos életükkel kiérdemelték, nem is abból a józan előrelátásból, hogy
egyszer ők is öregek lesznek, hanem azért mert a lélek még érzékenyebb
volt, a szellem nyitottabb. Az öregember óriási élettapasztalatával olyan
értékeket jelenített meg, amely a fiatalabbak számára vonzó és kívánatos
volt. Az öregember akkoriban nem teher volt, hanem felbecsülhetetlen
érték: nem azt nézték, milyen mulandó a teste, hanem, hogy ki lakik
benne.
Napjainkban mintegy 600 millió 60 év feletti ember él a világon.
Magyarországon minden ötödik ember időskorúnak számít, na de ki az
idős valójában?
Vannak olyan fiatalok, akik már 20–30 évesen belefáradtak az életbe, és
nincs semmihez sem kedvük, ugyanakkor a 70–80 évesek szívesen gondozzák a kertjüket, utaznak, érdeklődnek a világ dolgai iránt, vagy fiatalos lendülettel kipróbálják például a sárkányrepülést, tandemugrást, és
sikerrel veszik az akadályokat. Akkor most ki számit öregnek?
A kérdésre nincs egyértelmű válasz. Aki öregkorában is beengedi az
újdonságokat és élményeket, az valószínűleg tovább marad fiatalos.
Akárhogy is van: biztos, hogy jó lenne, ha minél több egészséges és az
életét örömmel élő nyugdíjas társunk lenne.
Sajnos nem így van. Nagyon sokan kénytelenek párjuk nélkül élni mindennapjaikat. Sokan pedig teljesen egyedül élnek, ugyanis egyre kevésbé jellemzőek a több generációs családok, ahol a nagyszülők, a
gyerekek, az unokák is együtt élnek. Életkorunk múltával az egészségi
problémák is tovább nehezítik életünket.
Mindenkinek kívánom, hogy még sokáig együtt legyünk a klubban,
érezzük magunkat jól. S kívánok még jó egészséget és további vírusmentes évet. A vírus ebben az évben sok mindent megváltoztatott, de ne
hagyjuk, hogy teljesen bezárjon bennünket!
Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!
Ságiné Anci

Adventi Kalendárium
Az idei évben, december 1-jén nyílik az első ablak a főtéri színpad
adventi naptárán. Várjuk a vépi adakozók apró ajándékait, melyeket az
ablakok mögötti cipős dobozban helyezünk el. Hétfőtől-péntekig minden nap 10 órakor nyit ablakot hat óvodás. Ennek megfelelően
azonos, vagy közel azonos apró csokit, ceruzát, kifestőt, játékot stb.
találhatnak a dobozokat nyitó, csillogó szemű gyerekek. Várjuk a
városháza titkárságán vagy a kultúrházban az adományokat december
15-ig. Az adományozók nevét a naptár oldalán folyamatosan feltüntetjük.
KÖSZÖNJÜK!
-önkormányzat

9
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:
18:00-19:30
18:00-19:00
17.00-19.00
Szerda:
8:00-12:00

Jáde Hastánc Klub
Gyógytorna Ildivel
Foltvarró kör (párat
lan héten)

19:45-21:15

Falugazdász fogadóórája
Sakk szakkör
Ovis angol Barbival
Karate
Fitt Body Training
Katával
Zumba Attilával

Csütörtök:
14:00-16:00
17:30-19:00

Nyugdíjas klub
HATHA YOGA

16:00-19:00
16.15-17.00
17.30-19.00
18.20-19.20

Péntek:
17:00-19:00
18:00-19:00

Hastánc kicsik Jáde
Gyöngyöcskéi
Gyógytorna Ildivel

Egyéb tervezett programok
November 7. Erdődy-nap
Tervezett rendezvényeink az aktuális járványügyi rendeletek függvényében valósulnak meg!
Naprakész információk a
kihelyezett plakátokon, a Vépi
Művelődési Ház és Könyvtár
Facebook oldalon és a
www.vep.hu weboldalon
A Nefelejcs Nyugdíjas Klub
programjai
November 5. Legszebb versek
November 12. Márton-nap
November 19. Mozgás, torna
November 26. Névnap
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Bozzai: véradástól a főzőversenyig
Az idei év sajnos nem úgy alakult,
ahogy azt az elmúlt években megszokhattuk. A koronavírus-járvány
miatti korlátozások és óvintézkedések miatt a már megszokott programjainkat, mint a gyermeknapot,
falunapot nem tudtuk megtartani.
A veszély még nem múlt el, de a
képviselő-testülettel közösen úgy
gondoltuk, hogy az őszi jó időben
egy szabadtéri rendezvény megtar-

tása – az óvintézkedések betartása
mellett – már sokunknak nagyon

hiányzik.
A délelőtt folyamán PölöskeiSzovák Csaba kezdeményezésére
és támogatásával 11 órától véradásra volt lehetőség a Faluházban, amelyre több mint húsz jelentkező volt, végül az előszűrés
után 15 fő adhatott vért, ezzel segítve a megfogyatkozott vérkészletek pótlását. A délutánt Szabó
Tibor, a Weöres Sándor színház
állandó színészének zenés
műsora tette színesebbé,
eközben a gyermekeknek a
Dr. Bohóc Mosolyszolgálat bohócdoktora hajtogatta a kívánság-lufiállatkákat. Az időjárás kegyesnek
bizonyult, a délutáni zivatar sem törte meg a résztvevők lelkesedését. Míg az
ételek elkészültek, az
érdeklődők a visszérbetegségről és annak megelőzéséről hallgathattak meg
egy előadást PölöskeiSzovák Csaba előadásában.
A főzőversenyre (kép)
nyolc csapat tízféle étellel
készült. A finomabbnál
finomabb ételek között a vad- és
marhapörköltön, brassóin és ká-

posztás ételeken túl mexikói fajitas-t is kóstolhattunk.
Az elkészült étkek mindegyikét
ajándékkal és oklevéllel díjaztuk.
Jó hangulatban, baráti beszélgetések közepette az ételek is elfogytak, és remélem mindenki nagyon
jól érezte magát.
Héra-Csizmadia Fanni
Fotó: Havasi Erzsébet

Csider Sándor:
Ma még…
Emberek, jól figyeljetek!
Nem látjátok? Nem hiszitek?
valami nagy vész fenyeget!
Kiáltsatok, üvöltsetek,
égig szálljon a hangotok;
vagy konokul hallgassatok!
Ma még megállíthatjátok,
még talán kezes, szót fogad,
köddé válhat a vészes áradat.
*
Édes Istenünk, segíts nekünk,
ha érte mindent megteszünk,
remélt békénket add meg nekünk!

Elektronikai lomtalanítás
Az önkormányzat az idei évben is megszervezte a
használhatatlanná vált elektromos berendezések
begyűjtését. Az arra kijelölt helyen a lakosság két
napon keresztül adhatta le feleslegessé vált használati
tárgyait. A lehetőséggel nagyon sokan éltek, több száz
hűtőszekrény, TV készülék, egyéb elektronikai cikk
került a gyűjtőhelyre. Az önkormányzat által megbízott cég vállalta a tárgyak elszállítását, szétbontását, az
újrahasznosítható részek kezelését, illetve a keletkező
hulladék szakszerű megsemmisítését, így az e-hulladék a lehető legkisebb mértékben terheli környezetünket.
Császár Károly
A következő sárga zsákos szelektív gyűjtőnapok: november 6. december 4.
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Egyházközségünk programjai
Október 25-én, vasárnap hajnalban igazítják vissza az órákat. Az esti
szentmisék e naptól kezdve este 1/2 6 órakor kezdődnek.
November 1-jén, vasárnap Mindenszentek ünnepe lesz. Reggel 8 órakor
kezdődik templomunkban az ünnepi szentmise. Délután 3 órakor a
temetőben megemlékező ájtatosságot tartunk a megholtakról. A szertartás
után megáldom az új síremlékeket.
November 2-án, hétfőn Halottak Napja lesz. Ezen a napon este 1/2 6
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 nyerhet.
Feltételek: Szentgyónás, szentáldozás és imádság a pápa szándékára.
Másik búcsúnyerési lehetőség:
Akik Halottak Napján meglátogatnak egy templomot vagy nyilvános
kápolnát, szintén teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel.
Látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell elimádkozni.
Ez a búcsú elnyerhető megelőző, vagy következő vasárnapon és
Mindenszentek ünnepén is.
November 4-én, szerdán az este 1/2 6 órakor kezdődő szentmise után
imádságos megemlékezést tartunk az 1956-os forradalom és az azt követő
megtorlás áldozatainak emlékére a templomkertben. Aki tud, hozzon
magával gyertyát, vagy mécsest!
November 13-án, pénteken 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 5 órai kezdettel rózsafüzért imádkozunk, majd
a szentmise keretében ünnepélyes körmenettel hordozzuk körül Mária
Szeplőtelen Szívének kegyszobrát. A körmenetre gyertyát vagy mécsest is
hozzunk magunkkal!
Kedves Vépi Testvérek! Mindezen programokat a jó Isten őrző, gondoskodó szeretetében bízva tervezzük megvalósítani, optimistán várva
november hónapot. Imádkozzunk egymásért, vigyázzunk magunkra és
egymásra!
Németh Tamás plébános

A HATOS FERENC ÁLTALÁNOS
ISKOLA NOVEMBERI PROGRAMJAI:
•
•

November 2. – Őszi szünet utáni 1. tanítási nap
November 16. – Tanítás nélküli munkanap – PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP a 7. és 8. évfolyamos tanulóknak
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Polgármesteri
napló
2020.09.15. Zöld Város pályázat
végellenőrzés
Leader bizottság gyűlése
2020.09.16. Telekom egyeztetés
optikai kábel ügyben
pályázat
2020.09.17. Leader
egyeztetés
ÖTE
2020.09.19. Vép-Bozzai
140 éves
2020.09.22. Bölcsőde kooperációs egyeztetés
Közúttal a sport buszváró
egyeztetése
Pénzügyi
2020.09.23. 10:00
Bizottság gyűlése
14:30 Kerékpárút-tervegyeztetés
16:00 Képviselő-testületi
ülés
2020.09.25. Vasivíz taggyűlés
2020.09.26. Bozzai – egészségnap
Csempeszkopács: focikupa
Sümeghy Mihály emlékére
Vezetőségi
2020.09.28. 8:30
gyűlés
Megyeháza: TOP pályázat
egyeztetés
2020.10.01. Önkormányzatiság
30 éves ünnepe Vasszécsenyben
2020.10.06. Bölcsőde kooperációs egyeztetés
10:30 Koszorúzás az aradi
vértanúk emlékére
11:00 Egyeztetés buszvárók
ügyében
2020.10.10. Vas-Film megnyitó
Vezetőségi
2020.10.12. 8:30
gyűlés
2020.10.13. TÖOSZ vezetőségi
gyűlés Budapesten
2020.10.15. Bölcsőde kooperá-pmciós egyeztetés

Novemberi programok a Vadvirág óvodában
A novemberre tervezett Márton napi ünnepséget csoportokban rendezzük meg a COVID- járvány miatt.
–Kovácsné Halász Éva intézményvezető
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Gazdag programsorozat az óvodában
Unalmasnak éppen nem, hagyományosnak pedig semmiképpen
nem lehet nevezni a 2020/21-es nevelési év kezdetét a Vadvirág óvoda falai között.
Az óvodapedagógusok és segítőik
csodaszép köntösbe öltözött csoportszobákkal várták a bátor vagy
kevésbé bátor, esetleg megszeppent kislurkókat, de az udvari játszótér is megújult.
A beszoktatás nem egyszerű
feladatát a járványügyi intézkedések tovább nehezítették, de a
nevelők, a szülők és a gyerekek
együtt összefogva megbirkóztak a
megváltozott helyzettel.
Szeptember 11-én volt az első
rendezvényünk, egy táncos bemutató, 24-én a már hagyományos és
a gyerekek által nagyon kedvelt
szüreti mulatságra került sor. /kép/

Néhány csoport rövid őszi
műsorral hozta hangulatba azokat
a gyerekeket és felnőtteket, akik
aztán szorgos kezekkel nekiálltak a
szüreti munkálatoknak. Az eredmény finom, mézédes must lett,
amiből örömmel kóstoltak a dolgos gyerekek.
A következő hét a népmese jegyében telt, hiszen szeptember 30.
Benedek Elek születésének napja
egyben a Népmese napja.
Az óvoda galériája ebből az alkalomból régi kiadású népmeséket
tartalmazó könyvekkel, és kézzel

az udvaron egy akadálypályát állítottunk, amelyen nagy örömmel

ugráltak, szaladtak végig. Október
4-én az állatok világnapjáról emlékeztünk, 6-án a nagycsoportosok
Tömördre utaztak, ahol madárgyűrűzést láthattak: végignézhették,
ahogy megfogják és meggyűrűzik,
majd mérés után elengedik a madarakat. Utóbbit a gyerekek is kipró-

készített poszterekkel tarkított
kiállítástól kapott új arculatot. A
gyerekek igazi székely népmesét
hallgathattak a Kicsi dióról.
Az októbert sportnappal nyitottuk.
Először ritmusos zenére táncoltunk közösen, majd a gyerekeknek

bálhatták. Ezen a héten a mesék és
a foglalkozások is az állatok szeretetéről és gondozásáról szóltak.
–Jónás Anikó

Cserkészek kerületi foci- és métabajnoksága
Október 13-án 14. alkalommal vették birtokukba sportkedvelő cserkészek a Szent Imre utcai sporttelepet. A vépi sportrajongók ilyenkor már meg sem lepődnek a viszonylagos felforduláson, hiszen
minden október első szombatján –
ha esik, ha fúj – megjelennek a
„zöldnyakkendősök”.
Ilyenkor ének, zászlófelvonás,
foci, bográcsozás, díjkiosztó

fogadja az érdeklődőket. Most
Szombathely (kép), Zalaegerszeg, Sárvár, Keszthely és a házigazda, Vép
városának cserkészei (kép
13. oldal) lepték el a gyepet. A finom falatokról a
helyi cserkész-anyukák
gondoskodtak a szép
napos időben.
A focibajnokságon a

keszthelyi 379. Feltámadás cser-

folytatás a 13. oldalon
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Cserkészek kerületi foci- és métabajnoksága

készcsapat állhatott a dobogó
legfelső fokára, de nem szégyenkezhetett a szombathelyi 51.
Sík Sándor és az 50. Hunyadi

cserkészcsapat sem. A métabajnokság (ütőkkel felszerelkezett magyar labdajáték) babérjait a zala-

egerszegi 71. Zrínyi Miklós cserkészcsapat szerezte meg, mögöttük
a szombathelyi 50. Hunyadi és a
sárvári 58. Hollós Mátyás
cserkészcsapat végzett.
A vépi (kép) 1300.
Brenner János cserkészcsapat erején felül teljesített a tornán, de a
bravúr ezúttal elmaradt.
Gazdagabbak lettünk viszont egy élménnyel,
mert ütőt ragadott a csapat apraja és nagyja.
Szép elkapások, jó ütések, fürge
futások jellemezték a játékunkat.
Persze ezek alapján nem min-

denki tudja elképzelni, milyen is ez
a kevéssé ismert magyar népi
játék, melyet cserkészeink nagy
kedvvel űznek.
Ezért, aki kíváncsi, bátran lessen
be a plébániaudvarra, mert péntekenként szemtanúja lehet, hogyan játsszuk.
Vagy pedig a jövő évi bajnokságon
találkozzunk a focipályán!
A csapat nevében ezúton is
köszönjük, hogy itt lehettünk,
nagyon jól éreztük magunkat!
- Kosár Gábor

Digitális oktatás, online versenyzés
Az agrárszakképzési centrumban a
járványügyi helyzet miatt a legtöbb verseny elmaradt, vagy bizonytalan időre felfüggesztették.
Így volt ez a szekszárdi Csapó
Dániel Emlékversennyel is, ahol
tanítványaink évről évre megmérettetnek. Jelenleg a verseny
online fordulójára készülnek a tanulók. Kiselőadásaikat videóra
vesszük, ezeket a zsűrihez a
youtube segítségével, egy link
megosztásával juttatjuk el.
Érdekes, színes témákkal
foglalkoztak a tehetséggondozásban részt vevő diákjaink.
Ács Csaba 12. c osztályos
gépésztechnikus tanulónk témája a
robotok voltak. Olyan szerkezeteket készített és programozott be,
amelyek modellezik a szénabetakarítás gépeit. Természetesen minden automata módon működik: az
önjáró traktor, a körszike pengéivel
működő kasza, az ujjas rendterítő,
a sort a bálázó zárja. Talán rövidesen a gyakorlatban is hasonló,
modern munkagépekkel találkozhatunk.
Az innovációk mellett kiemelten
fontosnak tartjuk az értékek
megőrzését. 10. c osztályos tanít-

ványunk, Ávár Márton kedvelt
elfoglaltsága a lovaival való munkavégzés. A kollégiumból hazatérve az első útja négy lovához vezet. Hétvégén a segítségükkel
szánt, boronál, vet, vagy kaszál.
Előadásában elemzi azt, hogy
milyen előnyei vannak a lóval való
munkavégzésnek, illetve hol és
milyen módon látja alkalmazásuk
realitását a jövőben.
Labritz Bálint érettségi előtt álló
gépészünk jeles tanulmányi eredménye mellett a tehetséggondozás
területén is szép eredményeket ért
már el. A tavalyelőtti versenydolgozatát folytatta, amely a mikroalgák burgonyanövényre gyakorolt
hatásaival foglalkozott. A kísérlet
során négy burgonyafajtát tesztelt
(kép), amelyekre két alkalommal
levéltrágyaként juttatta ki a mikroalga megfelelő koncentrációjú
oldatát. A kísérlet méréseit értékelve pozitív eredményt hozott a mikroalgás kezelés a burgonyanövény
zöldtömegére, illetve termésátlagára.
A beltartalmi értékek közül a burgonyagumó keményítőtartalmára
is kedvezően hatott a mikroalgás
kezelés.

Tarr László Zoltán és Török Bálint
gépészeink együtt állítottak be egy
hidegfóliás kísérletet iskolánk kertészetében. Ők az alternatív növénytermesztési módszerek közül
a talajtakarásos technológiát, vagyis a mulcsozást választották vizsgálódásukként. Mulcsanyagként
szecskázott szalmát használtak
talajtakarásként. Mérték a talaj
nedvességtartalmát, talajhőmérsékletét, kémhatását, illetve a talaj
szervesanyag-tartalmát mulcsozott
és mulcsozatlan körülmények
között.
Izgalommal vágunk neki ennek
a számunkra is újszerű feladatnak,
egy online versenyben való
részvételnek.
-Husz Annamária,
Fazekasné Marton Mónika
felkészítő tanárok
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Példamutatás a hulladékgyűjtés
Hosszú évekre nyúlik vissza a
Hatosban az iskolai papírgyűjtés.
Minden
tanévben
hatalmas
együttműködés válik láthatóvá
Vép, Bozzai, Pecöl, Kenéz települések lakosai között. Együtt

mozdulnak az iskola diákjai és
pedagógusai, a szülők és nagyszülők, az önkormányzat, a
GAMESZ, és külön köszönet

Kiricsi Józsefnek, aki az összegyűjtésben és a fuvarozásban nyújt
önzetlen segítséget. Szorgalmas és
fáradságos munkával 20 490 kg
papír került a konténerekbe, 410
320 Ft értékben! Ökoiskolai programunk legfőbb célját, a környezettudatos szemléletformálást nem tankönyvekből és nem elméletben kell tanítanunk,
hanem felelősségteljes példamutatással.
De nemcsak papírt,
hanem használt elemet és műanyag kupakokat is fogadtunk
ezekben a napokban
a szelektív hulladékgyűjtés zászlaja alatt.
Ezúttal 350 kg elem a
megfelelő veszélyes
hulladéktárolóba került. A kupakok mennyisége 315
kg lett. Hálás köszönet azoknak a
családoknak, akik a tavasszal elmaradt gyűjtés ellenére gondosan

tárolták otthon a kupakokat, hogy
részt
adományozásban
az
vehessenek. Egy tartósan beteg,
Emili nevű kislányt támogattunk
ezzel, akinek a gyógykezelését
tudják segíteni a különböző
adományokkal. Azt gondolom,
nem is igazából a mérleg által
mutatott kilogrammok a legfontosabbak, akadt itt sok más is:
összefogás, szeretet, (idő-, pénz-,
energia)-felajánlás, felelősség, példamutatás.
-Kovácsné Csákvári Beatrix
ÖKO-SPORT munkaközösség-vezető

Közismert, hogy a papír a legnagyobb mennyiségben újrahasznosításra kerülő hulladék,
ismételt feldolgozása során
például csomagolóanyagok, és
irodai-, és egészségügyi papírok
készülnek, de művészeti alkalmazása is figyelemreméltó!
Magyarországon ugyanis lakberendezési tárgyak, igényes kartondesign bútorok is készülnek a
szelektíven gyűjtött hulladékból!

Üzenet egyes ifjoncoknak
A képen a Templomkertben lévő II.

világháborús hősi emlékmű és
környéke egyik szombat
reggel. – Kedves itt bandázó
fiatalok! Annyi más hely van a
városban, ahol kényelmesebb
körülmények között találkozhattok. Talán a Ti dédapátok
neve is szerepel a hősök
között. Tiszteljétek annyira,
hogy nem csináltok szemétdombot az emlékműből! –
így szól az üzenet azoknak az
ifjoncoknak, akik talán egykét pohár sör vagy bor után
ott, a temp-lom melletti kertben, ahol egykoriban még
temető is volt, „pihenték ki”
bágyadt fáradalmaikat.
Ugyan nem romboltak le
semmit, de rendetlenséget csi-

náltak, szemetet hagytak maguk
után.
„Értelmes pihenés volt ez? ”kérdeznénk.
De (még) nem tudjuk kitől, kiktől
kellene választ várni a miértre.
Mint ahogy nemrég a tűzoltószertár oldalában lévő vécéajtók
megrongálóitól sem kaptunk választ.
– Hogy is szól a népi bölcsesség?
Aki éjjel legény, legyen nappal is
legény!
A város lakói joggal várják a múltbéli értékek tiszteletét és megbec- a szerk
sülését!
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Nepomuki Szent János
A főtéri Mária-szobor sikeres és
szép felújításán felbuzdulva szeretnénk egy újabb szobrot megmenteni a pusztulástól. A két patak
találkozásánál álló Nepomuki Szent
Jánosnak, a folyók, hidak, hajósok
védőszentjének, a gyónási titok
mártírjának szobrát tervezzük méltó
állapotba helyezni, renoválni. A
felújításra Módy Pétert, a Máriaszobor kiváló restaurátorát kértük
fel. A munkálatokat ismét az Értéktár Bizottság koordinálásával a Vép
Fejlődéséért Alapítványon keresztül
kivitelezzük, az önkormányzat és az
egyházközség támogatásával. Tisztelettel kérjük a kedves és adakozó
vépiek adományait, mert ezúttal is
közadakozásból szeretnénk finanszírozni a felmerülő költségeket. Az
adakozás lehetősége a korábbi gyűjtéshez hasonlóan működik. Banki
utalással a Vép Fejlődéséért Közalapítvány számlájára: 1209450700127839-0010000, vagy megtehetik felajánlásaikat a 06-30-4914955 telefonszámon Dömötör
Gáborral egyeztetve, vagy befizetéssel a Pityu bácsi boltjában elhelyezett perselybe.
Nagylelkű adományaikat előre is
köszönjük.
Legyen Ön is újra részese a
felújításnak! Tegyük együtt ezzel is
szebbé, értékesebbé városunkat.

15

Erőszakoskodott
Az elmúlt időszakban a vépi
körzeti megbízottak egy férfival
szemben családon belüli erőszak
miatt indítottak eljárást, majd
megelőző távoltartását rendelték
el.
Két külföldi férfi tehergépkocsival
megszegte
a
súlykorlátozó
jelzőtáblára vonatkozó szabályokat, ezért helyszíni bírságot
alkalmaztak velük szemben.
Ismeretlen tettessel szemben indult
eljárás, aki külterületen települési
hulladékot helyezett el.
Egy másik férfi pedig figyelmen
kívül hagyta a „Behajtani tilos”
jelzőtáblát, ezért közigazgatási
eljárás indult vele szemben. -KMB

Mosoly
Az orosz milliomos elmegy
a fogorvoshoz.
Az megnézi a
fogakat, majd
így szól:
- Önnek semmi probléma a
fogaival, gyönyörű aranyfogai,
ezüsttömései vannak. Mégis miért
jött, mit szeretné, hogy csináljak?
- Hogyhogy mit? Egy riasztót
szereljen be!

Őszi Kupa – Női kispályás labdarúgó torna
Idén a női csapatok számára
nem rendeznek bajnokságot
Vas megyében. Ezért úgy
gondoltuk, hogy Vépen
szervezünk egy tornát október 10-én.
Három csapat fogadta el
a meghívásunkat. A csapatok körmérkőzéseket játszottak. Úgy alakult, hogy
az első hely sorsa az utolsó
meccsen dőlt el. Itt az első
félidő végén még 2:0-ra
vezettünk, de sajnos a

Bagolyvár Pizzéria csapata
kiegyenlített.
Így jobb gólkülönbségüknek köszönhetően ők
nyerték meg a tornát.
Végeredmény:
1. Bagolyvár Pizzéria 7 pont
2. Vép 7 pont (kép)
3. Aranylábú Vastyúkok 3
pont,
4. Rábapaty 0 pont.
- Soós Eszti
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Foci:
remek rajt után

2020. SZEPPTEMBER 19. – NOVEEMBER 22.

MEZZŐGA
AZDASÁ
A GRÓL
A MEEZŐG
GAZD
DASÁ
ÁGÉRRT
2020. szeptember 19. és november 22. köözött
a Kö
Központi Statisztikai Hivatal teljes kö
körű
mezőga
g zdasági összeírást hajt végre
g .
ink az ország településeinek kijelölt címein gyűjtik az adatokat. Kéérjük, foogadjá
al igazolvánnyal ellátott összeíróinkat, legyenek segítítségükre az összeírás g
rűű lebonyolíttásában!
s célja, hogy megbízzható és naprakész képet kapj
pjunk a mezőgazda
ól, a gazdaságok szerkezetéről. Az összegyűjtött adatok segíttik
s döntéshozókat a megfeelelő támogatáspolitikák létrehozá
zadáás közös érdekünk.
ÁS KÖTELEZŐ.

E-mail:

s2

A Vép VSE csapata remekül rajtolt a bajnokságban, és egészen
hat fordulóig nem talált
legyőzőre, ám ekkor jött pár
sérülés, betegség, eltiltás, és
máris a bő keret sem volt
elegendő hogy pótolja a
hiányzókat. Tartalékosan álltunk
ki a Király SE csapata ellen, és
bár a győzelem nem jött össze,
mindenki odatette magát.
Bizakodtunk tehát, hogy a
Rábapaty csapata már újra 3
pontot hoz számunkra, azonban
a szezon eddigi legrosszabb
játékát mutattuk: sajnos így nem
nyerhettünk. Szerettünk volna a
mérkőzés előtt halasztást kérni,
hiszen ezer sebből vérzett a
keret. Ám Rábapaty nem ment
bele a módosításba. Így is becsülettel küzdött mindenki, és az
ifisták bizonyították, hogy lehet
rájuk számítani! Név szerint:
Pogácsás András, Berta Dániel,
Kocsis Dávid, Szíjártó Bálint,
Cseresznyák Adrián. Jegyezzük
meg ezeket a neveket, mert fognak még nekünk szép pillanatokat szerezni! Itthon a Bük
csapata következett, könnyed
játékkal és sok szép góllal kárpótoltuk a szurkolókat az elmúlt
két vereség miatt. Fölényes
győzelemmel 7:0 arányban tért
rá a csapat újra a győztes útra!
Minden sérült játékosnak
mielőbbi jobbulást és gyógyulást kívánunk, főleg Dancs
Zoltánnak
és
Viszket
Ferencnek, akik hosszabb időre
nem vehetnek lábukra stoplis
cipőt.
Hosszú út áll még előttünk, de
együtt a szurkolókkal egy szép
őszt zárhat a Vép!
-Pajor
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