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Új csarnokot avattak a
Galambos Logistic Kft.-nél

Hatezer négyzetméterrel bővült a Galambos Logistic Kft.
raktárbázisa, melyet február 15-én avattak fel. Ezzel
13.500 négyzetméteressé nőtt a tároló terület, melyben
egyszerre 16 kamiont tudnak feltölteni. Így egy óra alatt
32 kamion indulhat el autóipari és elektronikai ter-
mékekkel európai céljai felé.

– A családi vállalkozás eddig is több  mint kétszáz
embernek adott munkát, s most újabb 30-40 ember jut
megélhetési forráshoz, mondta avató beszédében dr.
Hende Csaba honvédelmi miniszter, országgyűlési
képviselő. A politikus kiemelte: Magyarország 2010 óta
hihetetlen áldozatvállalással elkerülte a csődöt. Kikerült a
veszélyzónából és egyre inkább felfelé tart. Fejlődésének
kulcsa a gazdaság erősödése. Jó úton jár, jó példát mutat
a Galambos cégcsoport, mely nap mint nap arra törek-
szik, hogy jobb legyen, mint versenytársaik. 

Főpásztori vizitáció Vépen
Dr. Veres András megyéspüspök úr 2014. január 31-
én egész napos kánoni látogatáson vett részt a Vépi
Plébánián és a hozzá tartozó négy községben. A vi-
zitáció a megyéspüspök hivatali kötelezettsége,
mely szerint egyházmegyéjét ötévente részben vagy
egészében meg kell látogatnia.

A megyés főpásztor látogatását a vépi plébá-
niatemplomban kezdte, ahol rövid szentségimá-
dást tartott a megjelent népes számú hívekkel
közösen. A szentségimádás után a püspök atya
elbeszélgetett a megjelent hívekkel,
meghallgatta mindennapi életükről szóló beszá-
molóikat, bepillanthatott a plébánia lelki
életébe, buzdította a vépi híveket az imádságos
életre. 

3. Ica , a vépi pacsirta  •  5. Virágh Árpád kitüntetése  •  6. Félévértékelés  • 8. Báloks •  12. Új játék

Költségvetés, lakásépítési
támogatás

Idén is szigorú és takarékos költségvetést készített a
Bozzaival közös vépi önkormányzat, illetve polgármes-
teri hivatal. – A bevételek és kiadások egyensúlya jel-
lemzi a 621 millió 693 ezer forintos 2014 évi költség-
vetést, mondta Kovács Péter vépi polgármester a két
képviselő-testület együttes ülésén február 5-én.

Újdonság, hogy ötmillió forintos keretösszeggel első
lakás építési támogatást szavazott meg a vépi testület
azért, hogy szorgalmazza a fiatalok helybéli letelepe-
dését, családalapítását. Ez a pénz az első, úgymond kí-
sérleti évben 10 építkezőnek nyújthat egyenként félmil-
liós támogatást a kivitelezés költségeihez. A vita során
Tóth Zoltán képviselő magasabb támogatási összeget
javasolt a várható kevés számú igénylő miatt. 

Ezt a javaslatot a képviselők elvetették, tekintettel
arra, hogy a félmillió forint nem sok, de nem is jelen-
téktelen összeg, és az idei az első év, az újra bevezetett
támogatás kísérleti éve. folyt. a 2. old.

folyt. a 2. old.

folyt. a 4. old.
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Költségvetés
Célja, Kovács Péter polgármester és
Varga Gyula képviselő szerint is a
lakosságmegtartás és a település
vonzóbbá tétele a beköltözni szán-
dékozók számára ezzel az óvodai és
iskolai létszámproblémák elkerü-
lése. (Tavaly 25 fővel csökkent a
népesség). Örömteli az is, hogy a
városnak a tervezett 95 milliós
pénzmaradványával szemben 137
millió 869 ezer forintja van lekötve.
Ez jó alap a további pályázatok
önrészének előteremtéséhez, közöl-
te a polgármester. A költségvetés
tervezet szóbeli kiegészítéseként
Eredicsné Horváth Lenke pénzügyi
előadó elmondta a költségvetéshez
az állami támogatás 157 millió 960
ezer forint lesz, melyet például mű-
ködtetésre, gyermekétkeztetésre,
szociális, bér-és üzemeltetési célok-
ra, számítástechnikai eszközök fej-
lesztésére lehet felhasználni. Kaj-
csos István Gamesz-vezető beszá-
molójában az utak karbantartását,
padkák javítását, a buszmegálló
körüli parkolók állapotának azon-
nali javítását, tereprendezést, vala-
mint a templomkert rendezését tart-
ják sürgető feladatnak.

A képviselők az önkormányzat
költségvetését ezek után egyhan-
gúlag megszavazták. A testület tag-
jai egyebek közt tájékoztatót hall-
gattak meg az önkormányzati in-
tézmények energetikai fejlesztésé-
vel kapcsolatos pályázatok kivite-
lezői ajánlatairól, az Ász-jelentéssel
kapcsolatos intézkedési tervről, a
közbeszerzési tervről, a védőnői pá-
lyázat kiírásáról, a civil szerveze-
teknek, pályázat alapján nyújtandó
1,5 milliós támogatásról. Kiss
Károlyné jegyző elmondta az áprili-
si országgyűlési választásokkal kap-
csolatban, hogy az idén is négy sza-
vazókörzetet alakítanak ki a meg-
szokott helyeken. Kettő az általános
iskolában, kettő pedig a művelődési
házban lesz berendezve.           gyz 

AKTUÁLIS VÉPI

folytatás az 1. oldalról

Főpásztori vizitáció 
A főpásztor Németh Tamás plébános úrral a plébánián átnézte az anya-
könyveket és egyéb dokumentumokat. 

A délelőtt folyamán a püspök atya meglátogatta a vépi városházát, ahol
fogadta őt Kovács Péter Vép, Kéry Szabolcs Bozzai, Horváth Lászlóné
Kenéz, Mándli János Pecöl és Süle Lajosné Megyehíd polgármestere. 

A főpásztor tanácskozott a polgármesterekkel, a jelenlévő képvise-

lőkkel a községek mindennapi életéről, gondjairól. Ezt követően a
püspök atya a Hatos Ferenc Általános Iskolában tett látogatást,
(képünkön) ahol Nagyné Tancsics Ildikó igazgató asszony és az iskola
tanulói szép énekekkel és virággal köszöntötték a megyéspüspököt. A
püspök atya megnézte az intézményt, beszélgetett a diákokkal és
tanáraikkal. 

A  nap hátralévő részében a püspök atya végiglátogatta a Vépi Plébá-
nia filiális községeit, röviden imádkozott a templomokban a hívekért.
Meghallgatta a jelenlévő hívek elbeszéléseit, akik szép számmal voltak
jelen a csúszós utak ellenére, hogy találkozzanak az egyházmegye
püspökével. Buzdította őket imádságos életre és meghívta őket az
egyházmegye jelentősebb eseményeire /egyházmegyei zarándoklat, Dr.
Konkoly István püspök atya gyémántmiséje, papszentelés, jubiláns
házaspárok találkozója/.

A nap zárásaként a főpásztor találkozott az egyházközségi képviselő-
testület tagjaival, ahol a képviselő-testület tagjainak beszámolóit vette
végig. A püspök atya összegezte tapasztalatait, amit a nap folyamán
gyűjtött, kérte a jelenlévő tagokat a plébános atya támogatására, és
lelkesítette őket a további folyamatos összhangra a plébános és a hívek
között. A nap végén elköszönt a képviselőktől, imádságukat kérte a
papokért és leendő papi hivatásokért. 

Skrapics Zoltán ( A Martinus c. havilap engedélyével)
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Közlemény: Városunkban a Vas Megyei Kéményseprő és
Tüzeléstechnikai Kft végzi továbbra is a kémények ellenőrzését,
műszaki vizsgálatát, valamint az építési tervek véleményezését.
(Cím: Szombathely, Nárai u. 3 T: 94/506-490) 



KÖZÉLETKRÓNIKA
VÉPI

3

Ica, a vépi pacsirta
Ha valami és valaki kellemes meglepetés lehet, akkor az Ica, vagyis Tóth-
Vásárhelyi Ilona énekhangja, színpadi varázsa. Pedig negyven évet az
egészségügyben dolgozott. Volt kórházi, majd körzeti ápolónő, a mezőgaz-
dasági szakképzőben a szépemlékű Tóth Józsefné Erikával együtt a diákok
egészségére 24 órában vigyázó asszisztens, majd a gazdaasszony szakon
anatómiát, házi betegápolást, csecsemőgondozást oktató nevelő. Számta-
lan fiatalnak adták át az elsősegélynyújtás alapismereteit. Aztán nyugdí-
jasként fogta magát, és színpadra állt. Azóta pacsirtaként dobogtatja meg
hallgatóságának szívét.

– Honnan ez a nagyközönség által korábban nem ismert muzikalitás, az
örökzöldek, az operett, az opera, a filmzene, a jazz ismerete, s a dalok gyö-
nyörű interpretálása?   –  Gyermekkoromat Budapesten töltöttem.
Édesapám nemzetközi hírű szájharmonika - és hegedűművész, édesanyám
pedig jó hangú óvónő volt. Talán innen a muzsika, a dal szeretete, ami

abban is megmutatkozott,
hogy 5-8. osztályos korom-
ban a Magyar Rádió Gyer-
mekkórusában énekeltem
Botka Valéria és Csányi
László vezényletével, majd
a Leővey Klára Gimná-
zium kórusában Andor
Ilona irányításával, kezdi a
beszélgetést Ica. Aztán
mintegy negyven év sza-
kadás következik az ének-
lésben. Ennek oka egy-
részt, hogy felnőttként
Szombathelyre költözik,
majd férjhez megy, s a már
említett egészségügyi pá-
lyát választja.

Aztán mintha elvágták
volna, nyugdíjasként újra

kezdi életét, a korábbi hobbit, az éneklést, melyet sosem tanult igazán.
Ösztönösen énekelget, laptopot vesz, rákeres a zenékre, kézzel leírja a
szövegeket. A korrepetitora a szomszéd Nusi, aki biztatja, mert jó hallgat-
ni amit, és ahogy csinál. Ma 300 dal van a repertoárban, melyeket olyan
szép hangon, közvetlenséggel és rátermettséggel ad elő, mintha művész-
képzőt végzett volna. Naponta skálázik, a zenét pedig Tóth József és
Kovács Attila varázsolja a dalok alá. Színpadra termett, de amatőrnek gon-
dolja magát.

– Újkori énekesi pályám 6-7 éve a Nefelejcs Nyugdíjas Klubban kezdő-
dött, majd a WEEB Színpadon folytatódott. Az összetartó társaság és a
mozgás, a jóga, majd a hastánc minden tagomat megmozgat, táncolni is imá-
dok. Mindez cselekvésre kényszerít, elégedett vagyok, hiszen a bálok, a falu-
és városnapok, fesztiválok, a nyugdíjas helyi és országos Ki, Mit, Tudok
győzelmei ösztönöznek, hogy jó úton járok. Tetszik nekem ez az „új” élet,
hiszen  Tasnádon és a Syma csarnokban sok ezer ember előtt is énekeltem
már, mondja mindenki Icája, a vépi pacsirta, aki már az újabb, a zalaegersze-
gi és balatoni megmérettetésekre skálázik. Kikapcsolódásként szívesen fes-
teget, rajzol, olykor verseket ír, civil életét pedig két lánya családja és két
unokája, a 18 éves Alex és 13 éves Máté aranyozza be.

Györe Zoltán

Bátorság Érdemjel
Pék Szilárdnak

„Bátorság
Érdemjelet”
adományo-
zott dr. Pin-
tér Sándor
belügymi-
niszter Pék
Szilárd r.
fő törzsőr-
mesternek, a szombathelyi rendőr-
kapitányság körzeti megbízottjának,
aki 2013.  október 28-án a vépi vasút-
állomáson  megmentette egy férfi
életét. Az egyenruhás lélekjelenlé-
tének köszönhetően nem érte halálos
áramütés a fiatalembert.  (Police.hu.)

VERSENYKIÍRÁS  VÉP  VÁROS
TEKE BAJNOKSÁGÁRA

A BAJNOKSÁG RENDEZÃJE
Vép város önkormányzata.
VERSENYBIZOTTSÁG

Elnök:Kovács Péter polgármester
Tag: Szijj Vilmos alpolgármester
Tag: Szijártó Róbert Titok Diszkont
BAJNOKSÁG HELYSZINE:

VM DASzK Középiskola VÉP
INDULÁSI JOGOSULTSÁG

Három fős csapatok 60 vegyes gurí-
tást és 3 bemelegítő gurítást teljesí-
tenek. Igazolt versenyző 1 fő szere-
pelhet (megyei I. osztály)
NEVEZÉSI DÍJ: 1200 FT/csapat.   

NEVEZÉSI HATÁRIDÃ  
2014. április 15.

HELYEZÉSEK MEGÁLLAPITÁSA:

- a versenyző által több ütött fa, ha az
egyenlő
- akkor a jobb tarolás, ha az is
egyenlő
- kevesebb üres gurítás
DÍJAZÁS: Első három helyezett csapat
érem és serleg díjazásban részesül.
VERSENYSZABÁLYOK

A versenykiírásban nem szabályozott
kérdésekben a MATESZ rendelkezé-
sei a mérvadók.
INFORMÁCIÓ:+36-30/4912048
SZIJJ VILMOSTÓL kérhetők.
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Kék fény hírek
A városban elszaporodható betörések
megelőzése érdekében rendőrségi felhívást
teszünk közzé.
Tisztelt tulajdonos Hölgy/Úr! 
Kérem fogadja meg a Vépi Körzeti Meg-
bízottak ajánlásait a lakás betörésekkel kap-
csolatos lopások, rongálások megelőzése
érdekében: –  Kísérje figyelemmel a háza
környékén lézengő gyanús személyek meg-
jelenését, személyleírását, viselkedését. Az
elkövetők a támadás előtt gyakran feltérké-
pezik az ingatlan belterületét, a környéket, a
forgalmat. – Az utcáról becsengető, szolgál-
tatást kínáló, vagy túlfizetés miatt visszafi-
zetést ajánló személyeket ne engedjék be az
ingatlanba. –  Ha az illető rosszullétre hivat-
kozik, ne engedje be az ingatlanba, hívjon
mentőt! Minden ilyen esetben azonnal érte-
sítse a rendőrséget. –  A bűncselekmény
észlelése esetén őrizze meg nyugalmát és
koncentráljon a személyleírásra. –  Figyel-
jék meg a támadó(k) menekülési útvonalát,
a menekülés eszközét! –  Haladéktalanul
értesítsék a rendőrséget (112, 107), és a
helyszínen várják meg a járőrt. Mindent
jegyezzenek fel, amit észleltek! –  A hely-
színt ne változtassák meg! –  Javasoljuk az
ingatlan belterületén mozgásérzékelővel
ellátott világítás szerelését. – Ha hosszabb -
rövidebb időre elhagyják otthonukat, ve-
gyék fel a kapcsolatot a szomszédokkal,
rokonokkal. Ürítsék ki egymás postaládáit a
sajtóanyagoktól postai küldeményektől.  –
Ha házőrzőjük hirtelen megbetegszik,
mérgezési tüneteket mutat, elmúlik, foko-
zottan figyeljenek lakókörnyezetükre. –
Javasoljuk távfelügyeleti rendszerbe
kapcsolt vagyonvédelmi riasztórendszer
kiépítését!
Kérjük fogadják meg tanácsainkat, és ne
adjanak esélyt a bűnözőknek!
–   Januárban a Vépi Körzeti Megbízottak

működési területén egy személyt állítottak
elő, mivel lopás bűncselekmény elköveté-
sével volt gyanúsítható. Két személy a
Szombathelyi Járásbíróságra lett elővezet-
ve, ugyanis a részükre kiküldött idézésre
nem jelentek meg. 3 személy ellen szabály-
sértési eljárás indult, mivel nem kötöttek
biztosítást gépjárművükre, vezetői enge-
dély nélkül vezettek gépjárművet, és éjsza-
ka világítás nélkül közlekedtek kerékpár-
jukkal. Egy fő 5000 Ft pénzbírságot kapott,
mivel gépjárműve műszaki érvényessége
lejárt.                                 Vép KMB.

folytatás az 1. oldalról

Új csarnokot avattak 
Ennek eredményeként tudták megvalósítani az új 411 milliós
beruházást, melyhez 150 millióval járult hozzá az állam, illetve az

Európai Unió. A politikus megje-
gyezte: óriási igény van a kis- és
középvállalkozások fejlesztésére.
Ebben a körben azért is fontos a
Galambos Logistic, mert a Szom-
bathely környéki autó- és elektro-
nikai ipari cégek logisztikai fela-
datainak fontos kiszolgálója. Ágh
Péter vasi országgyűlési képviselő
kiemelte: a cég sikere példamutató
a munkahelyteremtés és a verseny-
képesség tekintetében, melyet
fejlesztésekkel és jó pályázataikkal
értek el. S mindez Vépnek is fontos,
hiszen az M 86-os főút 2016-os
elkészülte Vép városát a közle-
kedés fősodrába helyezi.

Kovács Péter vépi polgármester
visszaemlékezett arra is, hogy a Galambos Kft. alapjait Galambos
Gyula, a mostani cégvezetők apja teremtette meg egy autós magánvál-
lalkozásból indulva. Épületelemek szállítása terén akkoriban együtt-
működtek, s kapcsolatuk, a kötelezettségek teljesítése mindig korrekt
volt. Szólt viszont arról is, hogy az irigység milyen hátráltató tényező
a mai világban. Ennek ellenére a cégalapító a napi munkája mellett
másod- és harmad műszakban is a lehetőségeken, újabb és újabb
ötletek megvalósításán gondolkodott. És íme, már kész a IV. bővítés is.
A társaság kamionjai Európa-szerte viszik Vép városának jó hírnevét
is, mondta hozzátéve, hogy köszöni a cég vezetőinek, hogy mindig
támogatták a város törekvéseit.

A cég egyik tulajdonosa, Galambos Tamás elmondta: édesapjuk
1991-ben határozta el, hogy nemzetközi szállítmányozással foglal-
kozik majd. Bölcsességét jelzi, hogy fiai – ő és Balázs – 2003-ban átve-
hették az irányítást. A fuvarozás fejlesztése mellett 2006-ra logisztikai
bázist is építettek, s 2007-re megnyílt a kamionparkoló vendégei
számára létrehozott szociális egység és igényes mexikói éttermük is. 

A 2010-es válságot is sikerült átvészelniük, sőt pályázati, állami
és más szervek támogatásával elkészülhetett a III. és IV. fejlesztési
ütem, melynek következtében újabb ügyfeleket is meg tudtak nyerni
maguknak. – Hiszünk Istenben, hazában és munkában, mondta hoz-
zátéve, hogy mindig alázattal, tisztességgel, korrektséggel és becsület-
tel dolgoztak, melynek meg lettek az eredményei. Ennek következté-
ben adóforintjaikkal is tudják szolgálni az országot, mondta.

A jelenlévők ezt követően két szombathelyi művészeti szak-
középiskolás, Szabó Rita csellista és Tóth Dániel gitárjátékában, illetve
a Szombathelyi Kötélugrók bemutatójában gyönyörködhettek. Majd
dr. Hende Csaba, Ágh Péter, Galambos Tamás, Galambos Balázs és
Kovács Péter a nemzetiszínű szalag átvágásával felavatták az új üzem-
csarnokot. 

Györe Zoltán



Polgármesteri napló
2014. január 22.
KEOP 5 épületener-
getikai pályázat aján-
latok bontása. 2014.
január 25. Kőszeg
Magyar Kultúra
Napja, Virágh Ár-
pád kitüntetése (al-
polgármester úr kép-
viselte városunkat)

– Celldömölk 35 éves város – ünnepély 
– Nefelejcs Nyugdíjas Klub farsangi bálja
2014. január 29. A megyei fejlesztési tervek
megbeszélése a megyeházán 2014. január
30. Körmenden a Vasi Ãrtorony leader
egyesület gyűlése   2014. január 31. Püspöki
vizitáció  – Az Eon igazgatóval a Táncsics
utca ügyében tárgyaltam 2014. február 03.
Az 5 éve vagyunk város program
megbeszélése 2014. február 05. Képviselő
testületi gyűlés 2014. február 06. Répcelak:
Kisvárosi polgármesterek találkozója  2014.
február 08. Szimpátia bál az iskolai szülői
közösség szervezésében 2014. február 14.
Óvodai farsang 2014. február 15. Galambos
Logistic üzemavató  – SPORTBÁL 2014.
február 19. Kistérségi gyűlés 2014. február
21. Közéleti teadélután Tuczainé Régvári
Marietta karitász vezetővel                

-polgármester-
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Virágh Árpád kitüntetése
Az országosan ismert Dr. Kiss
Gyula Kulturális Egyesület
Kitűntető Oklevéllel ismerte el
január végén Virágh Árpád mun-
kásságát, aki a Vépi Nosztalgia és
Hobbijármű Egyesület elnöke.    

Az indoklás szerint a 15 taggal
működő kis közösség évek óta
meghatározója a helyi közösségi
kultúrának. A rendezvények el-
képzelhetetlenek nélkülük. 2013-
ban például már nemcsak 6. alka-
lommal rendezték meg a vépi
Motoros Találkozót a Világ
Közepe Fesztiválon, hanem az
egész program szervezésében is

részt vettek. Hagyományos a veterán - és hobbijármű kiállításuk a Vépi
Művelődési Ház nagytermében, amely számos látogatót vonz a kis- és
nagytérségből. Példamutató az is, hogy az egyesület elnöke és aktivistái
tavaly év végén a városi szeretet-vendéglátás idején önállóan vendé-
gelték meg a kisváros lakosságát. Térségi és az országos motoros
túráikkal pedig történelmi leckét adnak azoknak, akikkel bejárják ha-
zánk épített és természeti szépségeit, megismertetik például a Vasvár
környéki Katonák útját, a győrvári kuruc emlékeket éppúgy, mint a
sümegi várat vagy Zala megye látnivalóit. A vépi Erdődy-kastély meg-
mentése is szívügyük, ugyanis kivették részüket a kastély kitaka-
rításában, mely után már meg lehetett nyitni az ódon épület kapuit az
érdeklődők előtt. – A jövőben az önkormányzattal és a DASzK helyi
intézetével együtt nagyszabású rendezvényeket tervezünk az ódon falak
közé, mondja Árpi, akit meglepett az elismerés. Szerinte nem csak őt
dicséri az oklevél, hanem társait is, akikkel már megkezdték klubjuk
kialakítását a művelődési ház mögötti épületben. Gratulálunk!                                                           

gyz 

Tájékoztatjuk a lakosságot: 

• az átmeneti segély, temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás 2014. január 1-jétől ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY néven
igényelhető. Az önkormányzati segély elbírálása minden hónap 2. keddjén
történik, kérjük az igénylőket, hogy kérelmeiket a bírálatot megelőző napig
nyújtsák be! Az önkormányzati segélyek kifizetésének napja az elbírálást
követő hét első munkanapja. A megítélt összegeket az említett munkanapon
a Vépi Közös Önkormányzati Hivatal kézbesítője viszi ki az igénylésben
megadott lakcímre.
• A rendszeres segélyek (FHT, RSZS, Lakásfenntartási támogatás)
folyósításának időpontjai 2014. évben a következőek: Február 28.; Április
01.; Április 30.; Június 02.; Július 01.; Július 31.; Szeptember 01.; Október
01.; Október 31.; December 01.; December 30.

A rendszeres segélyek kifizetésére a felsorolt időpontoktól eltérő
időpontban, illetve előleg kifizetésére nincs lehetőségünk!

Megértésüket köszönjük! Vépi Közös Önkormányzati Hivatal

Anyakönyvi hírek 
Születés: Babai Gábor és Mező
Borbála leánya: Abigél • Kovács
Sándor és Bötsch Enikő fia:
Sándor • Lakics László és Holdosi
Tímea leánya: Izabell Zselyke 

Haláleset: Börzsönyi István
Gyula (1946.) Rákóczi u. 163.
• Gáspár Edit (1937.) Rákóczi u.
70. • Gulyás Istvánné (1922. sz.
Boda Emerencia) Szent I. u. 36-38.
• Horváth Sándorné (1926. sz.
Móricz Magdolna) Petőfi u. 49.
• Szabó Jánosné (1943. sz. Molnár
Margit) Petőfi u. 56. • Szabó
Józsefné (1926. Tarlacz Teréz)
Kossuth u. 52. • Szép József István
(1958.) Petőfi u. 70. • Unger
Károlyné (1932. sz. Molnár Elvira)
Hunyadi u. 46.
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A Hatos Ferenc iskola és AMI  
Az új tanév nevelő-oktató munkáját a Köznevelési törvény
szeptemberben életbe lépő változásainak figyelembe vételével
szerveztük meg. A délutáni foglalkozások sokszínű választéka nagyban
hozzájárul a tehetséggondozás és a felzárkóztatás eredményességéhez.
A művészeti iskola kézműves és társastánc foglalkozásai, a különböző
szakkörök, a napközis és tanulószobai foglalkozások tartalmas
időtöltést biztosítanak a tanulók számára. Az 1. és 5. évfolyamon
bevezetésre került új helyi tanterv, amely lehetőséget biztosít az alap-
készségek kialakítására, megszilárdítására és emellett hangsúlyt kap a
művészeti nevelés is. Mindkét évfolyamon új tantárgyként jelent meg az
erkölcstan vagy a helyette választható hit- és erkölcstan (hittan).
Tanulóink kétharmada a katolikus egyház által szervezett hittant
választotta kötelező tantárgy-ként. A kompetencia alapú oktatás fen-
ntartásának jegyében az 1. félév kiemelt projektje a 7-8. osztályosok
bevonásával valósult meg „A természettudományok rejtelmei” címmel.
A tartalmas programok vetélkedők, bemutatók nagyban hozzájárultak
tanulóink termé-szettudományos érdeklődésének felkeltéséhez. A
korábbi évekhez hasonlóan nagy hangsúlyt helyezünk a sikeres óvoda-
iskola átmenetre. A nagycsoportosoknak szervezett iskola-előkészítő
foglalkozások, a szülőknek szervezett értekezletek és bemutatók
reményeink szerint megkönnyíti az óvodából az iskolába való
átmenetet.

Tanulmányi eredmények: Az 1. és 2. osztályosok tanulmányi
munkáját szövegesen értékeltük. Minősítések megoszlása: - kiválóan
teljesített 21 %, - jól teljesített 48 %,- megfelelően teljesített 25 %, -
felzárkóztatásra szorul 6 %. A 3-8. osztályok tanulmányi munkáját
osztályzattal minősítettük. Az iskola tanulmányi átlaga: 3,8. A legjobb
tanulmányi átlagot a 3. A osztály érte le (4,28), a leggyengébben a 7. B
osztály teljesített (3,2).

Kitűnő eredményt ért el 16 tanulónk: 3. A: Nagy Zsófia, Németh
Áron, Németh Liza, Németh Noémi . 4. A: Nagy Gergely, Tancsics
Martin, Vekszli Tícia. 5.A :Nagy Ivett, Szijártó Dorka. 6. A: Kósi Enikő,
Varga Kata. 7. A: Pálóczi Dávid, Zsoldos Bálint. 7. B: Pálóczi Máté. 8.
A: Bokor Dóra . 8. B: Boncz Gyöngy

Böllérfesztivál
Idén is részt veszünk Szarvaskenden
a Magyar-Osztrák határon átnyúló
Böllérfesztiválon, melyet ezúttal
március elsején szombaton tartanak a
Szabó tanyán. 

A hivatalosan Natúr Kulinárium
elnevezésű, Ausztria-Magyarország
Határon Átnyúló Együttműködésű
Program által támogatott gasztronó-
miai fesztivál böllérversenye reggel 7
órakor kezdődik. A versenykiírás
feltételei szerint a legjobb böllérek,
fogók, szakácsok (és pálinkák)
versengésén ezúttal is küzd Vép-
Bozzai csapata a legjobb helyezé-
sekért. A levágandó sertéseket a hely-
színen sorsolják ki a csapatok közt,
mely után már csak az idő, az ügyes-
ség, a receptek és a legízletesebben
elkészített harapnivalók minősítése
következik. Ez a fesztivál egyúttal
műsorokkal, kézműves termékek
vásárával is bővül. – Várunk minden
szurkolót, ahogy örömünkre tavaly is
nagy számban megjelentek. Most
már az első versenyen megszerzett
tapasztalatok és tanulságok bir-
tokában edz a csapat. Reszkessetek
malacok! – mondta Kovács Péter
polgármester. Az eseményről
következő számunkban beszámol-
unk.               gyz  

Közéleti Teadélután

A következő teadélután
vendége Dr. Varga Péter,
március 14-én pénteken este
18 órakor a művelődési
házban. 

Kérjük az érdeklődőket,
hogy részvételüket szíves-
kedjenek bejelenteni szemé-
lyesen a művelődési házban,
vagy az 543-052-es tele-
fonon, illetve az
m h k v e p @ n e t k a b e l . n e t .   
e-mail címen. 

A Hatos Ferenc iskola és AMI  

Szimpátia-bál:



félévének értékelése
Bukott tanulóink (7 fő) egy vagy kettő tantárgyból nem tudták teljesíteni
a követelményeket, tantárgyi megsegítésüket a délutáni tanulószobai
keretek között valósítjuk meg.

Magatartási eredmények: Tanulóink 59 %-a példás, 30 %-a jó, 10 %-a
változó és 1 %-a rossz minősítést kapott. A magatartási problémák
kezelésében továbbra is számítunk a szülők együttműködésére.

Mulasztások: Tanulóink 702 napot hiányoztak, az egy tanulóra eső
mulasztási átlag 3 nap.

A nevelés területén kiemelt feladatunknak tekintjük tanulóink
viselkedéskultúrájának fejlesztését és az egészséges életmódra nevelést.
Iskolánk környezetbarát tevékenységének elismeréseként 2013-2016

közötti időszakra elnyerte az ÖKO iskola címet. Az elismerő cím
szellemében változatos programokkal tovább erősítjük intézményünk
ÖKO arculatát.

Hagyományainkhoz híven színvonalas rendezvényeinkkel nagyban 
hozzájárulunk városunk kulturális életéhez         Nagyné Tancsics Ildikó igazgató

gyerekek a csúcson
Ahogy a Hatos Ferenc iskola nevelői mindent megtesznek a gyerekekért, úgy a
szülői közösség is az iskoláért. Ez érezhető volt a február 8-i bálon, melynek
díszvendége volt Dr. Varga Éva igazságügyi orvosszakértő és Dr. Varga László
urológus főorvos. Jelen volt Kovács Péter polgármester is. Eredicsné Horváth
Lenke, a Szülői Közösség (SZK) elnöke köszöntőjében elmondta: a tombola
bevételét ezúttal is a gyerekprogramokra fordítják.

A műsor stílusos volt: az iskolai farsang legjobb produkciói szórakoztattak,
vagyis a 6/A és a 7/A osztályok gyermekművészei bájoltak el bennünket.
Kitettek magukért Novák Tamás táncosai éppúgy, mint a Szekeres Benedikta-
Csáky Levente, volt balettrészlet a Hattyúk tavából, tinédzser lamur, Bay Alex-,
és Michael Jackson imitáció, bugi-bugi. Természetesen „ég és föld között” pro-
dukált Dávid Luca és Dávid Kornél. Majd a szülők ropták a táncot  a Dancing
Duo zenéjére. Derdákné Rózsa Hajnalka, az SZK elnökhelyettese szerint
megtérült a befektetett munka. Finomak voltak a sütemények, vagyis mindenki
jól érezte magát. gyz   
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Püspöki látogatás
Nagy megtiszteltetés érte iskolánkat.
Január 31-én intézményünkbe látoga-
tott dr. Veres András római katolikus
megyéspüspök, a szombathelyi egy-
házmegye 15. főpásztora. Tanulóink

műsorral fogadták a nagytekintélyű
egyházi vezetőt. A gyermekekkel való
kötetlen beszélgetést szakmai konzul-
táció követte. A szakmai megbeszélés
témája az iskola és a helyi egyház kap-
csolata volt. Az iskola és a plébánia
kiváló együttműködését nagy örömmel
fogadta Püspök Úr és a kapcsolat to-
vábbi szélesítését javasolta. A püspöki
látogatás a 2. A osztályosok hittan-
órájának megtekintésével zárult.  

Nagyné Tancsics Ildikó igazgató

A Hatos Ferenc Általános Iskola
és AMI márciusi programjai

Március 6. 16.30 – 18.00 Fogadóóra
Március 14. 10.00 Iskolai ünnepség a
Középiskola nagytermében
Március 15. 10.00 Városi ünnepség a
Művelődési Házban
Március 20. 17.00 Nagycsoportos óvo-
dások iskolaelőkészítő foglalkozása, a
szülőknek beiratkozás előtti szülői érte-
kezlet

Óvodai program
Március 15. Nemzeti Ünnep
Az óvodában és a Kopjafánál már-
cius 14-én ünnepelünk a
gyermekekkel.
Szerda délelőttönként (9-11óra kö-
zött) szeretettel várjuk az érdeklődő
szülőket és leendő kis ovisainkat az
ovival való ismerkedésre.

Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda

félévének értékelése

gyerekek a csúcson
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Nyugdíjas farsang: móka, kacagás

Mint a tizenévesek, úgy mulattak, mókáztak, poénkodtak, énekeltek, balettoztak még
álarcban is a Nefelejcs Nyugdíjas Klub által szervezett farsangon január 25-én a
résztvevők. Horváth Józsefné Irénke köszöntője után pajzán percek következtek
Kovács János előadásában. Annyira ültek a poénok, hogy az unokája be is kiabált nagy
nevetést kiváltva: jó volt papa. A nyugdíjasok kórusa a Mint a mókus fenn a fán dal-
lamára énekelve, még a politikát sem kímélte: „Eljön egyszer még a mi időnk. Hívnak
majd szavazni a képviselők. Ígérhetnek bármi szépet, nem hiszünk már a mesének”.
Aztán a színpadi, hosszú asztalnál csoportos előadásban humoros családi életképek
következtek férjről, feleségről. Miközben a mama fel akarta világosítani 14 éves lányát,
az is kiderült: nem ő tud többet a szexről. Megszoktuk már a Sinkó - Gál duó nívóját,
de ezúttal Gál Pál társával együtt is énekelt. Kovács László férfi-balladája bizonyította:
azt kell szívesen fogadni, amit otthon kapunk. Aztán szalonná vált a színpad, melyben
Tóth-Vásárhelyi  Ica úgy énekelte generációja örökzöldjeit, hogy új színfoltként a klub
tagjai a háttérben táncot lejtettek. Néhányunk szemében örömkönnyek jelentek meg.
Meglepetésként az óvónők Petőfi János vitézének boszorkáiként seprővel repdestek
előttünk, majd álarcosbállá és a túlsúlyosok balettjévé lényegült a nézőtér. Köszönet a
vacsoráért Kajcsos Cilinek, Németh Zoltánnénak  és Tolnai Pálnénak, a jó zenéért
pedig Németh Józsefnek. A klub újra kitett megáért, mint ahogy a tévében is láthatták
a vépiek és környékbeliek, esetleg már utólag sajnálkozva azon, hogy mit hagytak ki
azzal, hogy nem jöttek el a bálba.          gyz

Sportbál 
Pogácsás Zsuzsával

Pörgős, táncos, slágeres buli lett a
sportbál, melyen ott voltak a

Haladás Öregfiúk Asztaltársaságnak
tagjai is. A nyitótáncot az Ungaresca
Senior csoportja prezentálta magyar
táncával, majd Bagi verbunkkal és
csárdással folytatták. Aztán Vásár-
helyi Tóth Ilona filmdalai követ-
keztek. Ezúttal a legnagyobb megle-
petés Pogácsás Zsuzsa (képünkön)
hazalátogatása volt. Ő ugyanis szep-
tember óta a Debreceni Zeneművé-
szeti egyetem operaszakán tanul. 

A ’70-’80-as évek slágereit vette
elő nagy sikerrel. Mint mondta: –
Vépen a legjobb énekelni. A Hello
együttes is kitett magáért, hiszen
hajnalig húzták.                         gyz 

Egyházközségünk programjai
Március 5-én, Hamvazószerdán megkezdődik a szent negyven nap, a Nagyböjt, melynek célja Húsvét ünneplésének lelki
előkészítése. Buzdítom a Kedves Híveket, hogy használják fel a negyven napot a bűnbánatra és a lelki megújulásra!
Hamvazószerdán az esti szentmise keretében hamuszentelés és hamvazás lesz. Hamvazószerda szigorú böjti nap! Ez azt jelenti,
hogy a 18 és a 60 év közöttiek ezen a napon húst nem fogyaszthatnak, csak háromszor étkezhetnek és egyszer lakhatnak jól.
Hamvazószerdán és nagyböjt péntekein a hústól való megtartóztatás 14 éves kortól kötelező! Itt felső korhatár nincs! A nagyböjti
időben templomunkban minden pénteken délután 5 órai kezdettel, a szentmise előtt keresztutat imádkozunk. Szeretettel hívom a
Kedves Testvéreket az imádságos részvételre! Március 6-án lesz a hónap elsőpénteke. Engeszteljük Jézus Szentséges Szívét szent-
gyónásunkkal és szentáldozásunkkal! Március 13-án, csütörtökön a Boldogságos Szűz Mária fatimai kérésének eleget téve
engesztelő napot tartunk. Igyekezzünk egész nap böjttel, imádsággal engesztelni Szűz Mária Szeplőtelen Szívét a bűnökért és meg-
bántásokért! 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! Március 30-án, nagyböjt 4. vasárnapján hajnalban az órákat egy órával előbbre állítjuk. Ettől a naptól kezdve az esti
szentmisék 1/2 7 órakor kezdődnek. Nagyböjti lelkigyakorlatunk idén is kétnapos lesz. Március 31-én, hétfőn és április 1–én, ked-
den délután 1/2 5 órától gyóntatás lesz, majd a 1/2 6 órakor kezdődő szentmise keretében hangzanak el a lelkigyakorlatos
szentbeszédek. Kedden délután 3 órai kezdettel tartjuk meg a betegek és idősek szentmiséjét, melynek keretében kiszolgáltatjuk a
betegek kenetét azoknak, akik azt kérik. Előtte 1/2 3 órától gyóntatás lesz. A lelkigyakorlat vezetésére Horváth István rumi plébános
atyát kértem fel. Buzdítom a kedves Híveket, hogy példás buzgósággal vegyenek részt minél többen a lelkigyakorlaton. Németh
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A Mıvelődési Ház programjai

Hétfő: 15.30-16.30  Balett
18.00-19.00  Gyógytorna Ildivel

Kedd: 09.00-10.30 Falugazdász fogadóóra 

16.30-19.30  Foltvarró szakkör (páros héten)

16.30-19.00  Színjátszó próba
19.00-20.00  Aerobic
19.30-20.30  Kangoo

Szerda: 16.00-19.00  Sakk-szakkör
16.30-19.00  Színjátszó próba
17.00-19.00  KRESZ tanfolyam

Csütörtök:14.00-16.00  Nyugdíjas klub 
15.30-16.30  Balett
17.00 KRESZ tanfolyam
18.00-19.30  Hastánc Klub 

Péntek: 17.00 Hastánc kezdő
18.00 -19.00 Gyógytorna Ildivel
19.00-20.00  Aerobic 

Egyéb programok:
március  1. Cserkészbál
március  6. 17.00   Pék Tibor: A /mitől
vagy kitől?/ változó klíma c. könyvének
bemutatója
március 10. 13.00   KARITÁSZ 

szociális vásár
március 14. 18.00   Közéleti teadélután
Vendégünk: Dr. Varga Péter Utazásairól,
eddigi életútjáról beszélgetünk.
március 15. 10.00   Megemlékezés az
1848-49-es Forradalom és Szabadságharc
eseményeiről

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

Idősek Klubja programja:
6-án: 14 óra: Nőnap
11-én. 14 óra: Filmvetítés – Tavaszi zápor 

magyar film
14-én 10 óra: Megemlékezés Nemzeti 

Ünnepünkről
18-án 14 óra: Sándor József Benedek – 

népszokások, hagyományok
19-én 14 óra: Tavasz dekoráció készítése – 

tulipán, nárcisz /origami és foltvarrás/ 
25-én 14 óra: Tavasz az irodalomban – 

verses teadélután
27-én 13.30 óra: Séta a természetben

Nefelejcs Nyugdíjas Klub programja:
március   6.   Nőnap
március 13.   Fánksütés
március 20.   Névnapok
március 27.   Tavaszi séta

Óvodai és iskolai farsang
Február 7-én a Hatos Iskola diákönkormányzatának szervezésében
farsangot tartottak. Az alsó tagozatosok jelmezzel, a felső tagoza-
tosok táncos produkcióval készültek a délutánra. 
A zsűri kiválasztotta a legjobbakat, a 6. A és a 7. A osztály a
SZIMPÁTIA BÁLON is felléphetett. 

Az óvodások ötletes jelmezekkel rukkoltak ki. Szuperhősök, tündér-
lányok és cicák vagy farkasok lettek a kicsik. 

Vért adtak. Február 11-én ismét vért adtak azok, akik fontosnak
tartják mások segítését. Ezúttal 31-én nyújtották karjukat a
mıvelődési ház „rendelőjében”. Köszönjük 
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A Kneipp módszerrel
óvhatjuk egészségünket

Abból kell kiindul-
ni, hogy az egész-
ségügyre ma Ma-
gyarországon ke-
vés pénz jut. Ez
eggyel több ok ar-
ra, hogy a hang-
súlyt az egészség-
megőrzésre, - fej-
lesztésre helyez-
zük. A Sebastian

Kneipp által kifejlesztett módszer jelleg-
zetessége, hogy az embert hatékonyan
bevonja saját egészségének megőrzésébe.
Ösztönzi, hogy aktívan tegyen  jó közérzete
érdekében. A Kneipp módszer ősi tapaszta-
latokra alapoz, ám elveit a mai tudomány is
alátámasztja. Hasonló kutatásokért pár éve
egy amerikai orvost Nobel-díjjal ismertek el.
Kneipp az emberre természetes környe-
zetével elválaszthatatlan és kiegyensú-
lyozott egységként tekint. Módszere öt  alap-
pilléren nyugszik:  vízgyógyászat, mozgás-
terápia, fitoterápia, táplálkozás és rend-
terápia. Ezek Kneipp egységes rendszere
nélkül is megállják a helyüket, az ő filozófiá-
ja szerint azonban az öt elem egymást erősít-
ve, szinergikus hatást kifejtve segít egész-
ségünk megőrzésében. Hangsúlyozni kell,
hogy a Kneipp és a wellness között óriási a
különbség . Míg a wellnesst a páciens vá-
lasztja, a Kneipp kezelést orvos állítja be
szigorúan meghatározott szempontok alap-
ján. A kezelés nemcsak megelőzést szolgál-
hat, hanem bizonyos betegségek vissza is
fordíthatók a használatával. Ehhez az egyes
kezelések időtartamáról, egymásutánjáról
orvosnak kell rendelkeznie. Később, miután
a beteg megismerte a helyes kezelés módját,
azt önállóan, otthonában is rendszeresen
folytathatja. Nagy előny, hogy a kezelés egy-
szerű, jól hozzáférhető és olcsó, nem kel-
lenek hozzá drága berendezések. A hazai
szövetség – (melynek Dr. Garda Károly az
elnöke – a szerk.) – és az egyesületek azon
dolgoznak, hogy mind az orvosok, mind  az
egészségügyi dolgozók, mind  a lakosság
körében ismertebbé tegyék a módszert. Az
utóbbit szolgálják azok a kültéri fejlesztések,
amelyek egy projekt részeként  több hegy-
háti faluban megvalósultak, látványosan
szemléltetve és megmagyarázva a  terápia
egyes elemeit.

Dr. Garda Károly

Élete a karitatív tevékenység
23 éve Dr. Konkoly István megyéspüspök kérésére kezdett a Szombathelyi
Egyházmegyei Karitász elindításánál dolgozni Tuczainé Régvári Marietta

aki ma már igazgató. A sikeres hölgy munkáját,
de annak hátterét is szeretnénk megismerni, –
kezdte Kovács Péter polgármester a bemutatást.
Győrvári Edittel ketten kezdték szervezni az
önkéntes Karitász csoportokat, településről,
településre járva. Életét szinte teljesen kitölti a
karitatív tevékenység. A közel két órás beszél-
getés közben néhány gondolat erejéig sikerült
csak a magánéletre és a karitász előtti időkre
terelni a szót.
– Két nagyon jó ember nagyon eleven kislánya

voltam – mondta, mikor a gyermekkoráról
kérdezték. Középiskolai tanulmányait az óvó-
nőképzőben végezte, úgy érezte, megtalálta a

neki való hivatást. A soproni főiskolán kiválóan diplomázott, szakdolgoza-
tát Csuhébaba, rongybaba címen később ki is adták. Gyermekkorában
Kokas Kálmántól 8 évig tanult tangóharmonikázni, de az óvóképzőben
nem úszta meg a furulya órákat, ami már nagyobb nehézséget okozott neki.
Jákon kezdett óvónőként dolgozni, majd a Cipőgyári Óvodába került, majd
második gyereke születése után fél évvel a Rákóczi utcai óvodába hívta
hajdani óvónője. Elfogadta a felkérést, friss nyugdíjas édesanyja maradt
otthon a két gyerekkel, de mivel közel laktak az óvodához, a napközbeni
séta közben be-be tért az óvodai csoporttal „meglátogatni” otthon maradt
gyermekeit. 

Magánéletéről még annyit tudtunk meg, hogy 33 éve Tuczai Miklós
játékvezető felesége, akinek nagyon hálás, hogy jól viseli és segíti a ka-
ritászban végzett munkáját, ami időnként napokra elszólítja otthonról.
Felnőtt lánya szintén a Szombathelyi Egyházmegyei Karitásznál
helyezkedett el, megfertőzte édesanyja elhivatottsága.
1991-ben II. János Pál pápa szombathelyi látogatásának szervezésére kérték
fel, majd néhány hónapig az Egyházmegyei Kollégium gazdasági vezetője
volt az óvónői munkája mellett. Az óvónői pályát Püspök Úr kérésére hagy-
ta el.  November 1-én kezdett főállásban a Karitásznál. 

Apró lépésekkel, családsegítéssel kezdték, majd a horvátországi mene-
külteknek vittek segélyszállítmányokat. 1997-ben a kárpátaljai árvíz káro-
sultjainak hetente 6 kamion adományt szállítottak. 

Az első kocsiból visszanézve feledhetetlen látvány volt a kanyargós szer-
pentinen egymás mögött a hosszú kocsisor. Az évek során létrehozták a
intézményeiket a megváltozott munkaképességű emberek számára munkát.
és ezzel életcélt adva, több pusztulásra ítélt plébánia épületet is megmentve.
Ma 82 főállású alkalmazott mellett a különböző üzemekben 300 családnak
adnak megélhetést jelentő munkát. Az Egyházmegye területén 62 plébánián
közel 700 önkéntes tevékenykedik, köztük a vépi csoport, ahol kiemelte Dr.
Tóth Zoltánné (Margit néni) és Tóth Henriette munkáját.  

A teadélután résztvevői kóstolót kaptak a gyógyteákból, amit a program
keretében termesztett gyógynövényekből készítettek, és megismerkedhet-
tek Tuczainé Régvári Marietta és a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász
sikertörténetével, hiszen a kettő nem választható el egymástól, mert az
igazgatónő nem ismeri, a lehetetlen szót.        –Iszakné Koszorús Judit–
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HOL-MI ? A Vépi Krónikában
új játékot indítunk

Öt hónapon keresztül 3-3 fotót találnak króni-
kánkban, amelyek egy-egy vépi képet, vagy képrész-
letet ábrázolnak. Aki kitalálja, hogy mit ábrázol a 15
kép és a kisvároson belül hol található, részt vesz a
Világ Közepe Fesztiválon megrendezésre kerülő sor-
soláson. A hibátlan megfejtést beküldők  többek kö-
zött a bozsoki Imperiál Vendégház és a Mad-Mex
Étterem utalványait is megnyerhetik. A megfej-
téseket (15 képet egyben) a játék végén, a június 26-i
Vépi Krónika megjelenése után várjuk, július 1-jéig
küldheti a holmivep@ gmail.com e-mail címre, vagy
juttassa el a Vépi Művelődési Ház és Könyvtár címére
(9751 Vép, Kolozsvári u. 3/a).

9751 Vép, Rákóczi u. 8.
Nyitvartás hétfőtől péntekig 8.30-tól 17.00-ig

szombaton 7.00-től 12.00-ig

Az akció március 1-től  14-ig vagy 
a készlet erejéig érvényes!

Szavo penész 
elleni szer 500 ml                                         

999.-
Cillit Bang 
konyhai vagy 
fürdőszobai 
tisztítószer 750 ml        

799.-

Finish classic 110db-os mosogatógép tabletta 
2799.-

Milka 300g   739.-

A hirdetés felmutatója 5% kedvezményt kap 
a vásárlás összegéből!


