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I. Világháborús emlékmı Vépen
2014-ben országszerte megemlékezéseket, ünnepségeket rendeznek az I. Világháború kitörésének 100. évfordulója
kapcsán. A centenárium előtérbe helyezte a hősök emlékére állított szobrok, emlékmıvek felújításának
szükségességét, lehetőségét.  A Vépi önkormányzat is élt ezzel a pályázati lehetőséggel, s nagy reményekkel az I.
Világháborús emlékmı felújítását kezdeményezte.

A Nagy Háború – hiszen a II. világháborúig nem volt „sorszámozva” - a maga 4 évében rengeteg áldozatot
követelt. A balkáni frontok után sorban nyíltak a keleti, az olasz, a román hadszínterek, s váltakozó hadi sikerek
mellett végül is a Központi Hatalmak elvesztették a háborút. A több frontos háború következményeként hősi halot-
tak ezrei maradtak Oroszországban, Olaszországban, Albániában, a déli tartományokban stb. Ezeket a hősöket
néhol jelölt, de sok helyen jelöletlen sírokban névtelenül temették el.

2. Napfény a konnektorból  •  5.  Bűnmegelőzési tanácsok   •   6. Az EU választásról  •  9.  A futball-szezonról

15 éve vették fel Hatos Ferenc nevét

Csillagos ötös az iskolának
A jó iskola olyan, mint egy rendes család. Megfelelő
munkamegosztás mellett mindenki jól érzi magát
benne és az idősebbek tapasztalatait felhasználva a
biztos jövőt építi. Ilyen a 15 éve az egykori igazgató,
Hatos Ferenc nevét felvett vépi általános iskola.

Ez alkalomból tartottak május 30-án kibővített családi
találkozót az alapfokú művészeti intézményben. A
bensőséges ünnepségen az iskola, vagyis a nagycsalád
mellett jelen voltak a Hatos család tagjai, a város
vezetői és mindazok, akik egykor itt sajátították el a
tudás alapjait. folyt. a 3. old.

folyt. a 4. old.

folyt. a 2. old.

VÉPI
Vadvirág-nap a 45 éves óvodában

–„Neveljenek sok boldog gyermeket!…” írta a Vadvirág
Óvodáról szóló versében öt éve Nagy János helyi költő-
tanár. Óhaja azonban már régtől evidencia, melyet az
óvoda fennállásának 45. évfordulóján május 30-án
vélhetően „csak” a vers szépsége és hitvallása okán olva-
sott fel Takács Józsefné óvodavezető. Az ünnepségen
Kovács Péter polgármester megállapította: az intézmény

régtől magas színvonalú, folyamatosan fejlődő és egyre
szebb. A kicsik aranyosak és okosak. A cél: továbbra is
élvezzék szüleikkel együtt ezt a minőségi szolgáltatást. A
városvezető az elődök munkáját is elismerve virággal
köszöntötte az intézmény korábbi vezetőjét Lakner
Györgynét és dolgozóit.Azt követően előbb Dávid Kornél
szavalta el Szabó Lőrinc: Dóci óriás lesz, című versét,
majd az óvónők adtak méltó műsort. Előbb az
óvodavezető kis mesével emlékezett a múltra, aztán az
óvónők kórusa zengett köszöntve a kertet megtöltő
gyerekeket, és szülőket, a búcsúzó nagycsoportosokat.
Kedves színfolt volt az is, ahogy a vezetőnő virággal
köszönte meg azoknak a szülőknek a segítségét, akikre
mindig számíthattak az építés, szépítés és egyéb munkák
során. 
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AKTUÁLIS VÉPI

Vadvirág-nap a 45 éves óvodában
A további mısorban a kicsik bizonyították azt is, hogy az alapfokú mıvészeti
intézmény tehetségmıhelyei – a hangvadászok, a főzőcskézők és mocorgók -

értéket teremtenek Ez látszott Süle Kristóf és Szalai Borbála versmondásán is. A
rögtönzött kiállítás képei pedig reprezentálják munkájukat, ragaszkodásukat.  gyz  

Elkészült a Madárcsalogató kiskertünk
Nem tudom eléggé megköszönni azt az önzetlen támogatást, amit az udvari
munkálatok során kaptunk. Röpke 4 hét alatt valósulhatott meg a gyermekek
újabb játék-és tevékenységi tere az  óvodában. Madárcsalogatónak neveztük el,
mert sokféle madár látogatja, fészkel az ovi fáin, bokrain. Kiváló helyszíne lesz a
környezeti témáink feldolgozására, közvetlen megfigyelésére. Létrehozásában
sokan ajánlották fel segítségüket. Szeretném a Vépi Krónikán keresztül is kife-
jezni hálánkat. Németh Lajos, Tancsics Gábor, GEOMÉ, Kányási Attila, Varga
Zoltán, Nagy Imre, Németh Károly, Orsós István, Kóbor Attila, Kámán Ági és

családja, Czene Zsolt Kft., Önkormányzat, GAMESZ, Bóbita Óvodai Egyesület
vezetője, valamennyi szülő, aki támogatta Egyesületünket, és akik részt vállaltak
a terület rendezésében, díszítésében. Vadvirág Napunk lebonyolításában segít-
ségünkre voltak, támogatták rendezvényünket: Ovis szülők, Vitamin Zöldség,
Kiss ABC, Cser Nándor, Zátonyi Imre, Vígh Róbert, Iszakné Koszorús Judit,
Kajcsos Cecília, Cserkész Andrea. Mindenkinek köszönjük szépen!

Óvodavezető

folytatás az 1. oldalról
KRÓNIKA

Napfény a konnektorból
Városunkban megvalósult napelemes
beruházások teljes erővel üzembe álltak,
a három intézményünk számára a
számítások szerint az éves áramellátást
fedezni fogják.
Megtörtént a KEOP-4.10.0/A/12-2013-
0424 számú, 31,68 kWp
csúcsteljesítményű napelemes rendszer
műszaki átadása és üzembe helyezése
városunkban. A pályázat keretében a
kultúrházra 50 db (12 kWp), az általános
iskolára 49 db (11,76 kWp) és a
városházára 33 db (7,92 kWp) napelem
modul került elhelyezésre (képünkön),
és fogadja a napsugarakat. A legkor-
szerűbb napelem táblák által termelt
áramot egy átalakító készüléken
keresztül a mérőhelyeken felszerelt intel-
ligens villanyórák fogadják, melyek
külön kimutatják a termelt és ezáltal a
hálózatba táplált energia mennyiségét, és

a napsütésen kívüli időszakban a
hálózatból fogadott áram mennyiségét is.
A teljes beruházás költségvetése a
szerelésen túl tartalmazza a tervezés,
engedélyezés és a pályázati költségeket
is: 34.984.182.- Ft. Az eredeti pályázat
szerint, erre 85 % támogatást nyertünk,
ennek összege: 29.736.554.- Ft. Önkor-
mányzatunk pályázatot nyújtott be az
önerő támogatásra is, melyen sikerült
5.247.627.- Ft támogatást elnyerni, így a
teljes beruházás az önkormányzat
számára ingyenesen valósult meg.
A tetőn elhelyezett áramtermelő
berendezések új, a korszerű zöld energiát
hirdető megjelenést  adtak az
intézményeinknek, melyre már több átu-
tazó is felfigyelt, és szóvá is tette. 
Csak a nap süssön, meg a pék.

Kovács Péter polgármester
2

Anyakönyvi hírek 
Születés: Takács Gyula Márk és Sárközi Renáta fia: Olivér Gyula •
Harami Péter és Kiricsi Annamária fia: Hunor Nimród 

Halálozás: Sümegi Józsefné (1933. sz. Móricz Anna) Ady u. 22.
Tamás Mária (1931. sz. Kálmán Mária) Hunyadi u. 31.
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15 éve vették fel Hatos Ferenc nevét — Csillagos ötös az iskolának
Molnár Krisztina, a Tudás Fája Közalapítvány elnöke szerint ez a nap az egyik legjelentősebb az intézmény életében, ugyan-
is az iskola az a hely, mely a jövő generációjának átadja a szellemei táplálékot, melyet féltve őrzünk. Ennek szellemében
köszöntötte a nagynevű igazgató gyermekeit, Marikát, Csabát, Hubát és Zsoltot, valamint a feleségeket, unokákat,
dédunokákat. Nagyné Tancsics Ildikó igazgató beszédében elmondta: közösségük büszke a névadó pedagógiai munkásságára,
életpályájára, mely példa előttük. Az is kiderült, hogy gyakori vezetőváltások után 1958-ban Hatos Ferenc nagy elszántsággal
teremtette meg az iskola személyi és tárgyi feltételeit. 1965-ben még gimnáziumi épülettel is bővült az intézmény. Nagy
Jánossal együtt hozta létre a szaktantermi rendszert, hogy még jobban felkeltse az érdeklődést a tantárgyak iránt. Fizika órán
még szivárványt is varázsolt a nebulók feje fölé. Nemcsak iskolamester, ezermester is volt, akiért rajongtak tanítványai
modellezős hobbija, sportszeretete és a munka örömére tanítása miatt. Ezért pedagógiai munkánkban az elődök eredményeiből
táplálkozunk, hangsúlyozta az igazgató.

Ezután a család tagjai meséltek édesapjukról. Hatos Zsolt arra emlékezett, hogy rögös útja volt Feri bácsinak, aki Kőszegről,
majd a háborút megjárva a Bácskából, Ausztriából, később Nemesbődről, Toronyból Náraiból érkezve 1958-ban került Vépre.
– Olyan igazságos volt, hogy gyermekei csak akkor mehettek be a tanáriba, ha rosszat tettek. Aztán hatalmas pofon után ülhet-

tek újra iskolapadba. Az olimpiai bronzérmes, EB ezüstérmes és a Magyar Ezüst Érdemrenddel kitűntetett Hatos Gábor
birkózó - aki feleségével és Kinga kislányával volt jelen- úgy nyilatkozott: büszkeséggel tölti el, hogy itt tanulhatott, és
köszönettel tartozik tanárainak, szüleinek, mondta. Hatos Csaba festőművész, pedig kiállítását hozta el az iskola folyosójára.
Szíjj Vilmos alpolgármestert nemcsak tanította Feri bácsi, hanem korán elhunyt apja helyett apja is volt 30 évig. Ã arra
emlékezett, hogy miként szerették meg a modellezést, s hogy diákcsínnyel hogyan ástak ki egy a korán állított májusfát,
melyből rendőrségi vizsgálat is lett. Kovács Péter polgármester hangsúlyozta: a városnak fontos az iskola annak ellenére,
hogy állami fenntartásba került, de működtetését az önkormányzat vállalta. Öröm látni a töretlen fejlődést. Ã is tanítványa volt
Hatos Ferencnek, s alig várta, hogy az órák után modellezhessen, sportolhasson, műhelymunkát végezhessen. Emlékezett arra
is, hogy a ’60-as években úttörőként neki kellett volna átadni egy csokor szegfűt az akkori választási nagygyűlés egyetlen
jelöltjének, de felállt valaki, aki a helyi Hatos Ferencet javasolta. Így aztán némi tanácstalanság után ketté kellett venni a
csokrot.
A jóízű beszélgetést nagyszerűen egészítette ki a gálaműsor, melyben Bokor Dóra tolmácsolásában elhangzott Nagy János
költő-tanár verse az iskoláról, profi módra énekelt a ma már gimnazista Pálóczi Dalma és Molnár Júlia. Fellépett az iskola
alsós DÓ-RE-MI kiskórusa Takács Andrea gitárkíséretével, Vörös Krisztina vezényletével. S meghatóan szólt az a
Mendelssohn – darab, melyet a Hatos család egyik unokája, ifj.Stankovszky Endre adott elő csellón kedvese, a német Marie
Szofi kíséretével (képünk az első oldalon). Az alkalomból két kisdiák – Imre Fanni és Varga Marcell - koszorút helyezett el
Hatos Ferenc domborművén. A megemlékezés fogadással zárult. Ha a tv-s Ének iskolájának sikerére gondolunk, akkor a mi
iskolánk minősítése csillagos ötöst érdemelt Pedagógus Napra.                                                                                                                 

Az ünnepségen Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adtak át Katzler Hildának 35 éves munkásságáért. Az elismerést az
emberi erőforrások minisztere adományozta a nyugdíjba vonult tanárnak, aki osztályfőnökként, drámapedagógusként,
irodalmi színpad vezetőként és szabadidő-szervezőként járult hozzá az iskola sikereihez, hangoztatta Nagyné Tancsics Ildikó
igazgató. Györe Zoltán

folytatás az 1. oldalról
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Elszálltak a lufik
Ha az általános iskolákban is minősítenék a mind a nyolc évben kitűnően végzett diákokat,
akkor a most a „Hatosból” ballagó Boncz Gyöngy biztosan „summa cum laude” kitűntetést
kapna, ugyanis az ifjú hölgy (képünkön) mindig színjeles volt. És ezt az Iskola Érmével
ismerték el a június 14-i tanévzáró ünnepségen. Miként Benczik Gyuláné tanítónő három
évtizedes munkáját is, aki sok száz gyerekkel ismertette meg az olvasás, írás és számolás
rejtelmeit. A jelenlévőket és az ünnepelteket Molnár Krisztina igazgató-helyettes, a Tudás
Fája Közalapítvány elnöke köszöntötte. Nagyné Tancsics Ildikó igazgató tanévzáró
beszédében utalt rá: minden tettükkel, minden pillanatban a tiszteletre, a becsületességre,
a kitartásra, a nagybetűs JÓRA, és az életre nevelték a rájuk bízott gyerekeket. Munkájuk
kiemelt színterei a különféle programok, témahetek, projektek voltak. A ballagó diákokról
szólva – akiket a  7.-es Poór Melánia, Pálóczi Dávid saját verssel búcsúztatott, illetve az

iskolától a 8.-os  Bokor Dóra és Szekeres Benedikta köszönt el – kiemelte: nagy öröm, hogy valamennyien továbbtanulnak. –
Bízzatok magatokban, mert csak így valósíthatjátok meg céljaitokat, s lehettek sikeres felnőttek, mondta. Majd elszálltak a
diákok kezében lévő lufik. Az ünnepségen
megköszönték Vép, Bozzai, Pecöl és Kenéz
önkormányzatának, valamint a pedagógusoknak
és szülőknek a segítést, a lelkiismeretes
támogatást a munkához. Ennek minőségét jelzi a
223 tanuló 3,96 százados tanulmányi átlaga, a  43
színjelesnek, vagyis a diákság 20 százalékának
kitűnő minősítése, valamint az, hogy rengetegen
kaptak jutalmat tanulmányi – köztük Német Áron
3. osztályos kis „matematikus” -  kulturális, sport
és közösségi munkáért. Az elismeréseket Kovács
Péter vépi,  Kéry Szabolcs Bozzai, Horváth
Lászlóné Kenéz polgármestere, illetve Szemes
Gábor pecöli önkormányzati képviselő adta át
településük legeredményesebb tanulójának. A
Tudás Fája és a Szülői Közösség nevében pedig Eredicsné Horváth Lenke köszönte meg a nyolc éven át tartó fáradhatatalan
támogatást  Lórencsné Kolocz Teréznek, Szekeres Tamásnénak, Derdákné Rózsa Hajnalkának, Bokorné Borsos Gyöngyinek
és Balikóné Németh Katalainnak.  gyz

Az itthon maradott hozzátartozók fájdalmának némi enyhítésére, a
halott katonák emlékére, főleg a 20-as évek elejétől, a települések
Hősi Emlékmıveket állíttattak. Vépen – egyes források szerint –
már 1918-ban obeliszket emeltek Hősök oszlopa néven. Az oszlop
tetején turul madárral. Az alkotás valószínıleg Mechle Béla mıve.
1933-ban – 1933. október 1-jén – leplezték le az átalakított, mai
formájában is látható dombormıves  kompozíciót, melyet Meyer
(Mayer) Sándor szombathelyi kőfaragó készített. A világtájak
négy irányában egy folyamatként, kronológiai sorrendben láttatja
velünk a háború fájdalmait, borzalmait. A búcsúzkodó katonát, aki
feleségét, gyermekét öleli, az áldást váró Jézus segítségében bízó
hívő embereket, az ágyúk mellett összeeső sebesültet. A szobor ele-
jén megjeleníti a nagy magyar fájdalmat, a lehetetlenre vállalkozó
katonát és parasztot, akik a szétdarabolt országot próbálják össze-
tartani.  Az obeliszken négy oldalon az elesettek nevei szerepelnek,
kik főként a 83. Gyalog ezred illetve a 11-es Huszár ezred katonái
voltak. 95 Név. 95 Hős. 95 Ember, akik a távolból soha nem tértek
vissza. 

folytatás az 1. oldalról I. Világháborús emlékmű felújítását tervezik 
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Bűnmegelőzési tanácsok nyárra
Eljött a gyerekek által már nagyon várt nyári szünet, a jól megérdemelt
pihenés, sportolás, kirándulás, sok-sok játék és persze a nyaralás ideje.
Ahhoz, hogy a szünidő gondtalan és problémamentes legyen, kérjük, hogy
a kiskorú gyermekek védelme érdekében tartsák és tartassák be taná-
csainkat! Fontos, hogy a gyermekek értelmes elfoglaltsággal töltsék az
időt. A csellengés, csavargás hamar meggondolatlan, esetleg törvénysértő
dolgokhoz tud vezetni. Az elkóborolt gyermek azonban bűncselekmény
áldozatává is válhat. A nála lévő vagyontárgyakat ellophatják,
elrabolhatják, ő maga pedig beteges hajlamú felnőttek áldozata lehet. A
gyermekek védelmét legmegfelelőbben a szülői felügyelet szolgálhatja.
Beszéljék meg, hogy a munkaidő alatt milyen formában tartják vele a
kapcsolatot! Tudatosítsák a gyermekekben, hogy legyenek mindig
óvatosak az idegenekkel! Ne szálljanak be ismeretlen autóba, ne enged-
jenek idegent a lakásba! Vagyonvédelmi tanácsok. Amikor nyaralni indul-
nak ne felejtsék el becsukni az ablakokat, bezárni a bejárati- és a teraszaj-
tót! Ha van a lakásban elektronikus riasztórendszer, mindenképpen
aktiválják! Amennyiben hosszabb időre hagyják el otthonukat, kérjék meg
rokonukat, ismerősüket, hogy rendszeresen ürítse a postaládát! Ha kulcsot
is tudnak neki adni, jó, ha naponta változtat a redőnyök állásán.
Amennyiben szabadságukat otthon töltik, akkor sem árt az óvatosság. Ha
a lakásban tartózkodnak, napközben is zárják be a bejárati ajtót. Ha füröd-
ni mennek, strandolás közben se feledkezzenek meg a vagyonvédelmi
szabályokról! A fürdőhelyek ugyanis nem vállalnak felelősséget az
őrizetlenül hagyott értéktárgyakért.

Májusban a vépi körzeti megbízottak működési területén egy embert
állítottak elő, ugyanis a szabálysértést tovább folytatta. Három garázda
ellen szabálysértési eljárás indult, mivel jogszerű intézkedéssel szem-
beni engedetlenséget tanúsítottak, és jogosulatlan színesfém
hulladékgyűjtést végeztek. Két kerékpáros összesen 15.000 Ft
pénzbírságot kapott, mert éjszaka világítás nélkül közlekedtek.
Vép KMB.

A Mıvelődési Ház programjai

Július 4-5. Világ Közepe
Fesztivál

Július 14-27 ZÁRVA
Július 28 –augusztus 8 Napközis tábor

Nefelejcs nyugdíjas klub
Július 3. UNO parti
Július 10. Beszélgetés /gyógynövények
használata/
Július 19-20. Kirándulás Paks, Kalocsa,
Szekszárd

Idősek Klubja júniusi program
4. 14.00 óra: Régi idők játékai
6. 14.00 óra: Pünkösdi népszokások 
11.   egész nap ingyenes ruhabörze
16. 14.00 óra: Régi idők mozija –
filmvetítés
20. 16.00 óra: Júniális
24. 14.00 óra: Séta a természetben
26. 14.00 óra: Fonalgrafika dísz ké-
szítése

Felhívás
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a föld-
használó köteles június 30. napjáig az ingatlanon a
parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni és
ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan
fenn-tartani.
Június 30-át követően        • külterületen a Megyei NTI, 

• belterületen a jegyző
rendeli el a közérdekű védekezést, melynek költségét a
földhasználó fizeti meg.
A Megyei NTI növényvédelmi bírságot szab ki. A bírság
legkisebb összege 15.000 forint, legmagasabb összege
5.000.000 forint lehet a fertőzött terület nagyságától
függően. 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a parlagfű elleni
védekezési kötelezettségüknek tegyenek eleget!

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal

S akikről 1933. október 1-jén vasárnap – mint azt a
Vasvármegye című napilap írta – a szobor kom-
pozíció leleplezésekor, felavatásakor mintegy 3000
fő emlékezett meg.

Soraikban volt található a hozzátartozókon kívül
az Erdődy grófi család valamennyi tagja, vitéz
Sartory Géza ezredes a honvédelmi miniszter
képviseletében, Kiss Emil dr. a vármegye,
Krenner István a járás képviseletében. Az ünnepi
beszédet Finta Sándor igazgató-tanító mondotta.
Óra Gyula esperes megáldotta majd szinte
valamennyi résztvevő koszorúkkal, virágc-
sokrokkal, szál virágokkal borította az emlékmű
talapzatát.

A ma még élő leszármazottak, hozzátartozók
azóta is itt emlékeznek őseikről, hőseikről, s
mélyen kifejező a mottó is melyet Bajzától válasz-
tottak a szobor állíttatói :
„ Nyugosznak ők, a hős fiak dúló csaták után”

Dömötör Gábor

Vépen
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Az EU parlamenti választásáról
Az Európai Parlament Tagjainak választását a köztársasági elnök 2014. május
25.-re tűzte ki. Vépen négy szavazókörben volt a választás, érvényes és ered-
ményes volt. Az elektronikus központi névjegyzékben felvett választójogosult
állampolgárok száma: 2 799 fő. Szavazásra megjelent szavazópolgárok száma:
604 fő, érvénytelen szavazatok száma: 2 fő. Érvényes szavazatot adott
választójogosult állampolgárok száma: 602 fő.  ( 21.50 %) Az érvényes
szavazatok közül a FIDESZ-KDNP  400 fő  (66,44 %-át) kapta, azt követte a
Jobbik Magyarországért Mozgalom: 71 szavazat (11,79 %-át), MSZP 43
szavazatot  (7,14 %-át),  Demokratikus Koalició 34 szavazatot (5.6 %-át),  Együtt
Korszakalkotók Pártja …  28 ( (4,65 %)-át, Legyen Más a Politika 22 (3.65 %),
a Haza nem eladó Mozgalom 3 szavazatot (0,49 %-át) Seres Mária
Szövetségesei  egy   érvényes szavazatot (0.16 %)-ot kapott.. A Helyi Választási
Iroda köszönetét fejezi ki a szavazókörökben a Szavazatszámláló
Bizottságokban végzett tagok, póttagok és delegált tagok törvényes, gyors és
pontos munkájukért.  Czeglédi Richárd harmadéves műszaki egyetemi hallgató
első választóként szavazott. Azt szeretné, ha az Európa Parlament hazánkban is
segítene megfelelő körülményeket teremteni ahhoz, hogy Magyarországon is
hasonló bérekért dolgozhassanak az emberek, mint a fejlett Nyugaton.
Csirisznyák Gábor munkahely teremtésben, új beruházásokban várna nagyobb
támogatást az EU-tól, vagyis javuljanak a megélhetési feltételek, nőjön az élet-
színvonal és jobban boldoguljanak a családok. -györe

Kisinas tábor
Pályaválasztás előtti segítséget adnak
a Vas Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara szakemberei azoknak a
fiataloknak, aki még nem tudták
eldönteni, hol tanuljanak tovább?
Kovacsics Beáta, a Kamara
illetékese lapunknak elmondta: a
napközis jellegű tábornak a vépi
DASZK ad otthont két turnusban,
júniusban és júliusban. Főként a szak-
képesítések megszerzését ajánlják a
jelentkezőket, akiknek önismereti
tréningeken mérik fel érdeklődési
körüket. Ezt követően kamarai,
városi, üzemi vezetők, szak- és
középiskolai tanárok mutatják be
például a mechatronika, a
mezőgazdasági gépészet, a kertészet,
a vendéglátás, a rendészet, az aszta-
los, a burkoló, a dekoráló szakma és
a szépészet alapjait. A kisinasoknak
természetesen lesz idejük játékra és
sportolásra is.                                gyz.  

Tisztelt vépi lakosok!
Belterületen égetni március, április , május, szeptember, október és
november hónapokban hétfőn és pénteken 8,00 és 20,00 óra között lehet.
Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari
eredetű hulladékot.
Június, július, augusztus hónapokban TILOS az égetés!
Amennyiben a helyi önkéntes tűzoltók a helyszínre kimennek és
megállapítják a helyi rendelettől eltérő égetés tényét, jegyzőkönyvet
vesznek fel, illetve figyelmeztetik az illetőt. Második alkalom után a
tűzoltók hivatalos feljelentést tesznek a vépi polgármesteri hivatalban, ahol
szabálysértési eljárás indul. Kérjük, szíveskedjenek betartani az égetés
szabályait!
Bejelentést lehet tenni az alábbi telefonszámokon: Kóbor Attila   06/20-
968-73-70, Varga László 06/70-268-69-90, Beke Szabolcs  06/20-36-16-
544,  Horváth Péter  06/30-826-24-81 Polgármesteri Hivatal 

Tűzoltósági hírek
2014. június 13-14-én a Borostyánkő Járási Mentőcsoport és az Írottkő
Mentőcsoport közös minősítő gyakorlatot tartott a kőszegi csónakázó
tónál. A gyakorlat célja a mentőcsoportok nemzeti minősítésének
megszerzése, valamint a rendkívüli időjárási események, az árvizek, és
a helyi vízkárok következtében kialakuló veszélyhelyzetek elhárítására
való felkészülés., amelyen a Vép Bozzai ÖTE tagjai közül részt vettek:
Kóbor Attila, Szijártó Róbert, Tancsics Ernő, Varga Gábor. A 36 órás
minősítő gyakorlat során olyan feladatokat hajtottak végre, amelyeket
éles bevetés során is alkalmazhatnak, például: Magasból és mélyből
mentés, tűzoltás, nyúlgátépítés, hídépítés, vízből mentés, kutyás
keresés, mentés kutatás, autóroncs oltás. A sikeres teljesítéssel a
mentőcsoportok az ország egész területén önállóan avatkozhatnak majd
be a káresemények felszámolása során.

Tisztelt Eb-tartók! Felhívjuk a
tulajdonosok figyelmét arra,
hogy kötelesek bejelenteni az 
eb-nyilvántartási adatokban
bekövetkezett változásokat.
Vépi Közös Önkormányzati

Hivatal

NAPKÖZIS TÁBOR 
Idén már 4. alkalommal nyitja meg
kapuit napközis táborunk a Vépi
Művelődési Házban. A gyerekek
létszámától függően két turnust ter-
vezünk. (Turnusonként 20 gyereket
tudunk fogadni egyszerre.)
Várható időpont: 
július 28 - augusztus 8.
A tábor várható költsége: 
1000 Ft/nap/gyerek
Jelentkezési határidő: július 11.

Érdeklődni és jelentkezni a
Művelődési Házban. 
(06 30/419-9799, 543-052,
mhkvep@netkabel.net)
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Weöres Sándor emlékkiállítás
Kőszeg, Szombathely, Bük, Muraszombat (Szlovénia) és Alsóőr (Ausztria) után Vépen
nyílt emlékkiállítás Weöres Sándor születésének 100. évfordulója tiszteletére június 12-
én. A Teljesség felé címet viselő tárlatot Nagy Éva, a Berzsenyi Dániel Könyvtár új igaz-
gatója rendezte, aki elmondta: a kiállítás a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött
létre, s méltón  reprezentálja a költőóriás életművét, mely ezúttal főként a vasi kapcso-

latokra fókuszál. Pallósiné Dr. Toldi Márta ny. könyvtárigazgató (képünkön) megnyi-
tójában emlékeztetett a „széllelbélelt” csodagyerekre, kinek nyughatatlansága, filozófiai
érdeklődése, a teljesség iránti elkötelezettsége, a művészetek iránti csodálata érlelte
géniuszát. A másik biztos pontot pedig a már felnőtt fejjel, Károlyi Amy költőnővel
kötött teljes és boldog házassága jelentette. Költészetét filozófiai mélységek, sokrétű
műfajiság, gyönyörű képek, zeneiség és a gyermekversek jellemzik, melyek üzenetek a
felnőtteknek is. Világirodalmi fordításai méltóak egyéniségéhez, csak az érdekelte, hogy
meg tudja-e valósítani a tőle telhetőt?   A Kossuth Díjas-költő soha nem hódolt be sen-
kinek és semminek, szuverén alkotó volt, s gyöngyszemeiről e tárlaton és csöngei
házában is meggyőződhetünk – zárta beszédét.  A megnyitót követően az alapításának
30. évét ünneplő Boglya Népzenei Együttes szólaltatott meg nagy sikerrel
„szösszeneteket”, erdélyi és székelymezőségi dallamokat. Énekelt: Szabó Veronika. 

gyz
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Egészségügyi tanácsok
nyaralás előtt

Az egész évben várva várt, gondosan kiválasz-
tott nyaralást könnyen
kellemetlen élménnyé vál-
toztathatja egy olyan beteg-
ség, amelyet kis előrelátás-
sal akár meg is előzhetet-
tünk volna. Mindenkinek,
de főként az egzotikus úti-
célt választóknak érdemes
tájékozódni az adott

országban előforduló betegségekről, ezek
megelőzési lehetőségeiről, rendelkezésre álló
védő-oltásokról. Utazás előtt legalább egy
hónappal ajánlott felkeresni háziorvosunkat
vagy a legközelebbi nemzetközi oltóhelyet,
ahol személyre szabott tanácsokkal a megfelelő
védő-oltások és gyógyszerek kiválasztásában
segítséget kapunk. Afrika és Dél-Amerika
bizonyos országaiban kötelező a sárgaláz elleni
védőoltás felvételét igazoló oltási bizonyítvány
bemutatása. Ezekben az esetekben a
nemzetközi oltóhelyeken történhet a sárgaláz
elleni védőoltás beadása és a nemzetközi oltási
bizonyítvány kiállítása. Azonban bármerre ter-
vezzük is nyaralásunkat néhány alapvető
szabályt jó, ha betartunk, így kerüljük a helyi
ivóvíz, jégkockával felszolgált italok
fogyasztását, jól átsült, átfőtt ételeket
részesítsük előnyben a nyers zöldségből,
gyümölcsből készültek helyett, hiszen a
legtöbb fertőző betegséget a szennyezett víz és
élelmiszer terjeszti. Fokozottan ügyeljünk a
kézhigiéniára, vigyünk magunkkal
kézfertőtlenítő sprayt, gélt.  A mediterrán
térségben a tenger gyümölcsei állandó
szereplői az étlapoknak, de tudnunk kell, hogy
potenciális veszélyt jelentenek fertőző máj-
gyulladás kórokozója szempont-jából, így ha
aggodalom nélkül szeretnénk élvezni a helyi
specialitásokat, oltassuk be magunkat hepati-
tisz A ellen! Védekezzünk a szúnyogok ellen
megfelelő repellensek használatával, illetve
ahol szükséges malária ellenes gyógyszer
szedésével. Óvjuk bőrünket a nap káros
sugaraitól saját bőrtípusunknak megfelelő
fényvédő krém használatával.
Oltás beadás és tájékoztatás, tanácsadás:  
9700 Szombathely Sugár u. 9
Hétfő:9-13  titkarsag.vas@nydr.antsz.hu 

Dr. Jágerné Dr. Szabó Erika
megyei tisztiorvos

Vas Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Nemzetközi Oltóhelye orvosa

Megújult a kosárlabdapálya
Mozgásfesztivál keretében adták át a felújított kosárlabda pályát a Hatos Ferenc Általános
Iskolában május 25-én. Mindez azonban csak egy adaléka volt annak a sokrétű programnak,
melyet a Szülői Közösség és a Tudás Fája Közlapítvány szervezett hatalmas anyagi és erkölcsi
támogatással. A lényeg, hogy álljanak fel a gyerekek a számítógép mellől és sportoljanak. Ezen
a napon a nebulók belekóstolhattak a kötélhúzás, a lengőteke, a kézi-, a tollas-,és kosárlabda, az
amerikai foci, a gólyalábozás, zsákfutás, a hula-hopp, az asztalitenisz élvezetébe úgy, hogy
pontgyűjtés után az önkormányzat és a szülők ajándékait is megnyerhették. De a főszám mégis
a kosárlabdapálya felújítása volt, melynek addig balesetveszélyes aszfaltfelületét sikerült kic-
serélni úgy, hogy az 1.3 milliós költséghez 700 ezret adományozott Táncsics Sándor a település
már Budapesten élő szülötte. A többit Kajcsos György, Szalai László és családja, a Szülői
Közösség (SZK), a Tudás Fája és az önkormányzat tette hozzá. Az sem akármi, hogy a négy cen-
timéteres aljazat egy hét alatt készült el a Magyar Aszfalt és a Vasi Piktor vállalkozások
munkájaként Erős Róbert szervezésével, mondta bevezetőjében Eredicsné Horváth Lenke, az
SZK Elnöke.

A legnagyobb öröm talán mégis az avatás pillanatait övezte. Egyrészt azért, mert a mintegy
harminc alsó tagozatos együtt avathatta a pályát  Kovács Péter polgármesterrel, aki az egykori
tanuló, ma adományozó Táncsics Sándor jókívánságait is közvetítette. Aztán jöttek a meglepetés
vendégek, a Falco  KC fiatal játékosai, akik kedvesen tanítva meccseltek a gyerekekkel. Majd a
szombathelyi Acrobasket Jumping Team fenegyerekei a palánkra repülve ejtették ámulatba a
tátott szájú, mintegy kétszázas nézősereget. Méltó sport buli volt ez a mozgásfesztivál.

gyz  
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Szépkorúak köszöntése
92. születésnapján virággal és kis ajándékkal köszöntötte Horváth Sándornét
május 20-án Kovács Péter polgármester. Teréz néni legszívesebben a kertben
kapálna, dolgozgatna, de lábai nem bírják, egészsége nem engedi. Ezért főként
ágyban tölti napjait. A lányával és vejével élő idős hölgy nagyon szereti családját,
melynek tagjai mindent megtesznek érte. Mint mondta, hat unokája és 14
dédunokája van. Közülük a legkedvesebb, a 11 éves Bálint naponta látogatja,
felolvas és mesél neki. Különben nehezen viselné a napokat még akkor is, ha néha
olvasgat, tv-t néz. Gyakran visszagondol életére, s arra, hogy anyja korai özvegy-
sége miatt már 12 évesen dolgoznia kel-
lett. Minden jót kívánunk Teréz néninek és
családjának! 

Orbán Viktor levélben köszöntötte június1-jén 90. születésnapján Sümegi
Istvánnét. A miniszterelnök háláját és tiszteletét fejezte ki a szépkorúnak, akinek jó
egészséget és boldogságot kívánt. Az alkalomból Kovács Péter polgármester
virágcsokorral és kis ajándékkel lepte meg Annus nénit, aki ugyan egyedül él, de
István fia és Jutka menye, valamint két lányuk gardíroz. Természetesen a
Csanádpusztán élő Laci fia és felesége, másik két unokája is látogatja Annus nénit,
aki szerint mindenki viszonozza az ő korábbi gondoskodását. Szép emlékeket őriz
még a grófi családnál töltött munkájáról, és a Gépészképző iskoláról, ahol szakács-
ként dolgozott, s ’74-ben ment nyugdíjba. Mindenre emlékszik, főzöcskél, tévét         

néz, rádiót hallgat. További jó egészséget!                                           gyz    

Polgármesteri napló
2014. május 23.
Vasivíz közgyűlés
2014. május 24.
Iskolai gyermeknap
és kosárpálya avató
• 2014. május 25.
Európai parlamenti
választás • 2014.
május 27. Szom-
bathelyi térségi
fejlesztési gyűlés •
2014. május 28.
Leader vezetőségi

gyűlés Gencsapátiban • 2014. május 29.
Leader közgyűlés Gencsapátiban • 2014.
május 30. Vadvirág nap a 45 éves vépi
óvodában.   – A Hatos Hét záró rendezvénye
az iskolában • 2014. május 31. A labdarugó
öregfiúkkal foci Bécsben • 2014. június 01.
90. születésnapja alkalmából köszöntöttem
Sümegi Istvánnét az Arany János utcában •
2014. június 05. Villanyoszlopok
áthelyezésének műszaki átadása a Táncsics
utcában • 2014. június 10. Megkezdődtek a
kultúrháznál a homlokzati hőszigetelés
munkái • 2014. június 11. Megyei tervezői
csoport gyűlése • 2014. június 12.
Százhalombatta: TÖOSZ küldöttgyűlés •
2014. június 13. Labdarúgó bajnokság záró
rendezvénye • 2014. június 14. Évzáró a
Hatos Ferenc általános iskolában    

-polgármester-

Táncfesztivál
A 6-os hetek kiemelkedő, színes eseménye volt a 6-os táncfesztivál, mely egyben
iskolánk táncosainak művészetis vizsgaelőadása, a tanév zárása is volt. Az
eseményre hét csapat nevezett a régió városaiból- Szombathelyről, Kőszegről,

Körmendről és Vép-
ről. A csoportok 25
produkciót mutattak
be, amiket a zsűri
arany, ezüst és
bronzéremmel minő-
sített. Az előadások
tükrözték azt a sok-
sok befektetett mun-
kát, időt és energiát,
ami kész

produktumokhoz juttatta a szereplőket. Felléptek egészen kicsi, kezdő táncosok és
szinte már profi ifjú szereplők is. Megszokott sokszínűségével, nagy létszámmal
szerepelt a kőszegi Be-Jó  Együttes, melynek tagjai tarka, showw-szerű táncaikkal
felvilla-nyozták a közönséget.

Nagyon örültünk, hogy iskolánk tánctagozatos tanulói is nagy létszámban és
nagyszerű produkciókkal léptek fel Novák Tamás táncpedagógusunk felkészítésé-
vel. De megszokott, kiváló előadások jellemezték a Galaxy rock-and roll táncosait
is, akik közül a Lakics Zoltán- Poór Melánia páros hibátlan előadása emelkedett ki.
Tőlük nyerte a fesztivál különdíját a két kicsi rockys, az Asbóth B. – Németh Z.D.
páros önfeledt, vidám előadásukért.

Jó volt látni  az érdekes koreográfiákat, a sok-sok lelkes felkészült szereplőt,
hiszen a táncnak  – és a hasonló művészeti ágaknak -  komoly személyiségfejlesztő
ereje is van melyre manapság egyre kevesebb lehetőség nyílik. A szakmai meg-
mérettetésen, egymás munkájának megismerésén túl ezért is fontosak és örömteliek
ezek a találkozások. (Képünkön a keringőjükért aranyminősítést kapott Hatos 3.
osztályosai) Soós Pálné Terike művésztanár, a zsűri tagja    
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Takács János Emléktorna
A vépi VSE Sporttelepe adott otthont a hagyományos Takács János Labdarúgó
Emléktornának május 29-én. Ezúttal 19. alkalommal került megrendezésre a torna, a
2003/2004-ben született gyerekek részére (U11-es korosztály). Most 6 csapat
küzdött:Hatos Ferenc Általános Iskola Vép, Ambrózy Migazzi István Általános Iskola,

Vasszécseny, Apáczai Csere János Álta-
lános Iskola, Táplánszentkereszt, Rumi
Rajki István Általános Iskola, Apponyi
Albert Általános Iskola, Gencsapáti és a
Béri Balog Ádám Általános Iskola, Kőszeg
A tornát körmérkőzéses formában
játszották le. A mérkőzések párhuzamosan
két pályán zajlottak. Szoros, jó színvonalú,
iz-galmas meccseket láthattunk. Azt lehet
mondani, több azonos képességű csapat
küzdelmét hozta a torna, amely jól szolgálta
a gyerekek fejlődését.  A győzelmet a vépi
iskola szerezte meg,  a kőszegiek  és

vasszécsenyiek előtt. Minden csapat kapott kupát, oklevelet, üdítőt és csokoládét. Az
első három helyezett érmet is. A díjak költségeit a Vép VSE, illetve a Tudás Fája
Közalapítvány támogatásából tudtuk biztosítani. Köszönjük! 

A győztes csapat tagjai: Nardai Máté, Németh Áron, Szijártó Bálint, Király Ármin,
Varga Marcell, Cseresznyák Adrián, Nyári György, Tancsics Martin, Horváth
Rajmund. Felkészítő: Takács Csaba  T. Cs.

Foci: a sült galamb nem jön
- A „sült galamb nem repül a szánkba”,

eredmények csak ak-
kor lesznek, ha ke-
ményen dolgozunk,
ha teszünk is azo-
kért, mondta a 2013-
2014-es futballsze-
zont értékelve Dancs
László (képünkön), a

Vépi Sport Egyesület ügyvezető elnöke
a június 14-i évadzáró megbeszélésen.
Arra utalt, hogy nem elégedett a csapat
2013-14-es teljesítményével. Ennek
okai közt említette – tisztelet a kivétel-
nek – az egyéni fegyelmezetlenségeket,
a kitartás, a tenni akarás és a sport irán-
ti alázat hiányát. Szerinte ezzel a
mentalitással ősszel nem lehet majd
csapatot hirdetni, ezért  várható, hogy
18-19 éves „külsősökkel” töltik fel az
állományt, mondta. – Ez persze nem
jelenti azt, hogy a vépi gyerekek
kiszorulnak a csapatból, de csak
fegyelmezett játék-kal, hozzáállással
kerülhetnek pályára azok, akik ered-
ményt is akarnak hozni.
Figyelmeztetett rá, hogy fiatal fel-
nőttként kellő felelősségvállalással kell
dolgozni mind az életben, mind a
családban, s a pályán is. Aki ezt akarja
és tudja, arra számítanak. Hozzátette:
példaértékű, hogy önkéntesek – Kovács
Zoltán, Kovács Attila és Derdák Árpád
– mennyit tettek a sportpálya fejlesz-
téséért, a megfelelő világítás kiépíté-
sével. Köszönetet mondott az önkor-
mányzati a támogatásért is. Kitért rá: a
jelenlévőknek is oda kell tenni magukat
azért, hogy megszépüljön az épület
belülről is, sőt, azt meg is kell óvni
majd a vandál kezektől. Szólt arról,
hogy Marton Róbert edző lemondása
után új szakmai vezető irányítja majd a
csapatot, s elvárják a játékosoktól, hogy
pontokat raboljanak minden mérkő-
zésen. Németh Attila szakosztályvezető
bejelentette: július 4-én lesz az első
felkészítés a következő szezonra.
Kovács Péter polgármester a maga és a
szurkolók nevében azt mondta:
meggyőződése, hogy a csapat tagjai
szeretik a focit. 

De azt kérte, nyerni is szeressenek!  
gyz   

Öregfiúk Torna Bécsben
Az osztrák újságírók csapata által
szervezett 3 csapatos tornára voltunk
hivatalosak Bécsbe. Óriási élményben
volt részünk, hisz az Ernst Happel stadion
gyepén rúghattuk a labdát. 2013-ban már
sokunk számára megadatott ez a
lehetőség, de voltak akik csak idén jutot-
tak el ide, de akik már voltak, azok is újra

átélhették ezt a nagyszerű élményt. Az első mérkőzésen az osztrák újságírók ellen
sajnos 3:0 vereséget szenvedtünk, de a második találkozót 4:2 arányban nyertük az
osztrák polgármesterek csapata ellen. A mérkőzések után kellemes élő zene mellett
megvendégeltek minket és bízunk abban, hogy lesz még folytatás. Zátonyi Zoltán

VÁROSI  TEKEVERSENY
Vép város önkormányzatának szervezésében került lebonyolításra  a városi TEKE-
VERSENY a Középiskola tekepályáján. A rendezvény szervezŒje és lebonyolítója
Szijj Vilmos alpolgármester lapunknak  elmondta , hogy a rendezvény elérte célját és
nagyon sikeres volt. Sikerült népszerüsíteni
a sportágat valamint sportolási lehetŒséget
biztosított felnŒttek és fiatalok számára
egyaránt. Nyolc csapat versengett a pon-
tokért és az alábbi eredmény született
melynek díjátadására julius 05-én város-
napon kerül sor.
1. Bankomat  7   7   -  -   34-8    14p.  2. Titok-
Diszkont  7    6    -  1   31-11     12p.  3. FanyűvŒk
7   4  -  3   24-18      8p.  4. Tyúú    7     4  - 3    23-19     8p.  5. Fanatik    7      3  -  4     17-25
6p.   6. Hamutiprók     7     2   -  5      17-25      4p.   7. Sörpártiak     7     2  -  5      14-28     4p.
8. Hivatali Amazonok    7      -    -   7      8-34         0p.
Gratulálunk a csapatok tagjainak a sikeres szerepléshez és várjuk a NEVEZÉSEKET
az augusztusban induló kétfordulósos  (öszi,tavaszi)   VÁROSI TEKEVERSENYRE.
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HOL-MI ?  5. forduló
Öt hónapon keresztül 3-3 fotót találtak krónikánkban, amelyek egy-egy vépi
képet, vagy képrészletet ábrázolnak. Aki kitalálta, hogy mit ábrázol a 15 kép
és a kisvároson belül hol található, részt vesz a Világ Közepe Fesztiválon
megrendezésre kerülő sorsoláson. A hibátlan megfejtést beküldők  többek
között a bozsoki Imperiál Vendégház és a Mad-Mex Étterem utalványait is
megnyerhetik. 

A megfejtéseket (15 képet egyben) a játék végén, a június 26-i Vépi Krónika
megjelenése után várjuk, július 1-ig küldheti a holmivep@ gmail.com e-mail
címre, vagy juttassa el a Vépi Művelődési Ház és Könyvtár címére 9751 Vép,
Kolozsvári u. 3/a.
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