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Egészséges koporsója legyen
a disznónak!

Ezzel a számunkra meglepő, de belegondolva nagyon
igaz címmel is jelentek meg beszámolók a romániai
médiában a Szatmár megyei RMDSZ 5. böllér-
versenyéről, melyet az idén testvérvárosunkban,
Tasnádon tartottak meg.

A rendezvényre meghívtak bennünket is, természete-
sen úgy, hogy a legszükségesebbeket, és a mi szoká-
sainknak megfelelő fűszereket Vépről vittük. Az áldoza-
tot és a nagyobb eszközöket és berendezéseket ott biz-
tosították nekünk kiváló szervezéssel, amit ezúton is
köszönünk Véron András alpolgármesternek, Sándor
Lászlónak, Vass Csabának és Oláh Barnabásnak.

Ameddig oroszlánhúst nem ettem, addig nekem a
sertés az állatok királya, egy másik bölcs mondás szerint,
és ez megnyilvánult a tasnádi termálfürdő melletti kemp-
ing területén a csapatok felvonulásában, és az egész
napos vigalomban. A terület úgy nézett ki, mint egy falu,
ahol minden portán disznóvágás van. A jókedv nem is-
mert határokat, mindenki vidáman, jó barátsággal foga-
dott mindenkit a területén, sok-sok jókedvű beszélgetés,
ismeretség született a csodálatos napon. Az égiek is
mellette voltak, hisz előtte nap még orkán erejű szél
tombolt, az esemény napjára szélcsendben ezerrel sütött a
nap, másnap reggel pedig megint vízszintesen esett a hó.

Csapatunk, mint egy jól működő gépezet hibátlan tel-
jesítményt nyújtott, minden, a kiírásban szereplő étel és
ital hiánytalanul elkészült, mindenki profin tette a dolgát,
melyet itt is megköszönök.

A sürgés-forgás mellett természetesen mi is körbe-
jártuk a disznóvágás aznapi fővárosát, ámultunk a hihe-
tetlen leleményes megoldásokon, díszleteken, beszélget-
tünk a nekünk távoli helyi szokásokról, fűszer használat-
ról.

2.  Közgyűlésről   •  3 .  Életmű  •  5 .  Gondoskodás  •  6-8.  Farsang •  10.   Kastélymentés

Levél a miniszterelnöknek
Orbán Viktor miniszterelnök-
nek ír levelet Kovács Péter
polgármester annak érdeké-
ben, hogy Vép megkaphassa
azt a 112 millió forintot, melyet
2014-ben a veszteség nélküli
gazdálkodás elismeréseként
ítélt oda a kormány a kisváros
önkormányzatának. Ezt a pénzt
azonban mégsem kapták meg,
mert nincs rá keret.

A polgármester az önkormányzat február 16-i köz-
gyűlésén, az idei költségvetés tárgyalásakor
jelentette be a kormányfőtől a segítségkérési
szándékot. Indoklásul elmondta: hosszú évek óta
egyensúlyban van a város költségvetése, melyet cél-
tudatos és takarékos gazdálkodással értek el.
Fejlődésük töretlen, s már tavaly elhatározta a
közgyűlés, hogy felújítják a Táncsics és a Deák
utcákat, melyekre azonban nincs elég forrásuk. 

Távvezérlésű lesz a vépi vasútállomás
A „GYSEV üzemirányító központ létrehozására
és a szükséges biztosítóberendezési
felülvezérlések kialakítására” elnevezésű projekt
részeként Szombathely állomáson alakítják ki az
egyik Forgalomirányítási (KÖFI) Központot.

A beruházás megvalósulása után Szom-
bathelyről távvezérléssel irányítják a GYSEV
15-ös számú (Sopron-Szombathely), a 21-es
számú (Szombathely-Szentgotthárd), a 17-es
számú (Szombathely-Zalaszentiván) vonalát.
Emellett szintén a vasi megyeszékhelyről
irányítják a 20-as számú vasútvonal két állo-
mása, Vép és Porpác forgalmát is, vonalanként
egy-egy forgalomirányító közreműködésével.

folytatás a 9. oldalon

folytatás a 2. oldalon
folytatás a  2 oldalon
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Levél a miniszterelnöknek
Emlékeztetett arra, hogy a kormány a választások előtti adósságkonszolidációs programban tehermentesítette
azokat az önkormányzatokat, melyek eladósodtak. A jól gazdálkodók részére pedig – például Vépnek – vissza
nem térítendő állami adományát állapított meg. Az ígéretet azonban forráshiányra hivatkozva nem teljesítették.
Hiába fordultak állami vezetőkhöz és Ágh Péter országgyűlési képviselőjükhöz. Mint mondta, az idén legalább
a Táncsics utcát kellene felújítani, de most a 60 milliós költségének csak harmadát tudják a költségvetésből

előteremteni. 20 milliót pedig a város Budapesten élő mecénás szülötte, Tancsics
Sándor ajánlott fel saját vagyonából. Tette országos példa . De a többi még mindig
hiányzik. A képviselők azért sem értik a kormány döntését, mert tudomásuk szerint
több, hasonló helyzetben lévő fideszes vezetésű vasi város kapott rendkívüli állami
forrást. A vitában Török Sándor képviselő azt javasolta, hogy mindkét út falújítására
vegyenek fel hitelt. Varga Gyula képvi-
selő szerint fel kell kérni Ágh Pétert,
hogy kísérje el a polgármestert a az
illetékes miniszterhez a kéréssel. 
A testület úgy döntött, hogy támogatja
Kovács Pétert abban, hogy személyesen
Orbán Viktorhoz forduljon.

Az együttes ülésen Csizmadia Fanni, a
Véppel közös polgármesteri hivatalt

működtető Bozzai polgármestere bemutatta képviselő-testületük új,
most megválasztott tagját, Kovács Tündét (bal oldali képen), aki
letette hivatali esküjét. Kovács Péter vépi városvezető pedig köszön-
tötte dr. Szilágyi Mariannát (jobb oldali képen), aki pályázata alapján
lesz utóda az április elsejével nyugdíjba vonuló dr. Csanaki Miklós
háziorvosnak az 1. számú orvosi körzetben. A fiatal orvosnő
Debrecenből családjával együtt érkezett Vépre.

A városi költségvetés tárgyalásakor elhangzott: a kiadások és
bevételek főösszege 472 millió forint. A működési finanszírozás bevételét 346.639 ezer forintban,  határozták
meg úgy, hogy 95 milliós pénzmaradványuk is lesz. Dr. Hoós Anna Katalin jegyző szerint továbbra is önkor-
mányzati feladat a gyermekétkeztetés. A kulturális feladatokhoz, az önkormányzati hivatal fenntartáshoz és
településüzemeltetéshez idén is hozzájárul a központi költségvetés. Szijj Vilmos alpolgármester pedig újabb ját-
szóterek építését javasolta.   gyz  

KÖZGYILÉSRŐL VÉPI

Egészséges koporsója legyen a disznónak!
Tovább mélyült a szomszédos sá-
torban levő helyi RMDSZ szerve-
zettel a kapcsolatunk, és a másik
szomszéd Nagyhalászi csapatával
is jó barátságot kötöttünk. 

Csapatunk a zsűritől különdíjat
kapott, tehát nem üres kézzel, de
mindenképpen a szívünkben és a
lelkünkben meghatározó élmé-
nyekkel érkeztünk haza vasárnap.

Köszönjük a meghívást, köszön-
jük, hogy biztosították a részvétel
lehetőségét.

-KoPé- 

KRÓNIKA

folytatás a 1. oldalról

folytatás a 1. oldalról
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UTAZÁSKRÓNIKA
VÉPI

Nyugdíjba vonul dr. Csanaki Miklós családorvos
Negyvenévnyi szolgálat után március végén nyugdíjba vonul dr. Csanaki Miklós a vépi I. számú orvosi körzet orvosa. Az

esztergomi születésű Csanaki doktor 1975 óta dolgozik orvosként. Diplomáját Budapesten, a
SOTE általános orvosi karán szerezte, cum laude minősítéssel. Első munkahelye Zala
megyében, Muraszemenye községben és annak csatolt körzetében volt. Itt tíz éven keresztül
gyógyította betegeit Vépre, illetve Bozzaiba 1976 októberében került. 

Nagy kitartással készült orvosi hivatására. Többszöri próbálkozás után  vették fel az orvosi
egyetemre. Az elutasítást mindig helyhiánnyal indokolták. Az igazi ok a Ferences rendi gimnázi-
umi érettségi volt.  Mint nagyon sokan, ő is betegszállítóként, majd műtős-segédként kezdte  a
munkát. Vépi működését a  mai Idősek otthonában , viszonylag jól felszerelt rendelőben kezdte.
Igyekezett  mihamarabb megismerni a betegeket, a tipikus betegségeket. Izgalommal töltötte el
a várakozás, hogy vépi betegeivel is sikerül-e olyan jó kapcsolatot kialakítani, mint a zalaiakkal,
akik a mai napig szeretettel és elismeréssel gondolnak rá. Úgy érzi, sikerült itt is megvalósítania
a jó orvos-beteg viszonyt. Általában ma is a magas vérnyomás és a cukorbetegség jellemző a
körzetben. A gyógyítási módszerek sem nagyon változtak, sőt a megélhetési nehézségek, a még

stresszesebb kor egyre inkább régi és újabb betegségeket hozott felszínre. A gyógyítást azonban mindinkább nehezítette az
adminisztráció növekedése, az egy beteg vizsgálatára vonatkozó időhiány, a rendelőintézeti vagy kórházi várakozási idők
hosszúsága: ennél fogva a leletek visszaérésének hosszú útja.  2000 után munkáját jól segítette asszisztensként Csaplár
Vilmosné, Magdi, aki az időközben létrehozott gondozási csoportokat is gardírozta. Csanaki doktor természetesen ellátta a
helyi és járási ügyeleti teendőket, az éjszakai hívásokat. Sok sikerélménye volt munkája során. Melyek közt a teljesség
igénye nélkül felsorolhatók a sikeres újraélesztések, krónikus, néha reménytelennek tűnő betegségek meggyógyítása,
kisebb sebészeti beavatkozások, az idősek gondozása és a kórokozókkal való küzdelemben. Ez azért is jó érzéssel tölti el,
hiszen neki, mint magánembernek is akadtak  problémái  az egészségével. Így tehát  jólesik neki is, ha megkérdezik tőle:
– hogy van Doktor Úr? Dr. Csanaki Miklós azonban nemcsak gyógyított, hanem közéleti emberként is szolgálta a
nagyközséget, majd a várost. Ugyanis három ciklusban is megválasztották önkormányzati képviselőnek Takács Ernő, illetve
Varga Gyula polgármestersége idején. Így nemcsak rálátott a település ügyeire, hanem igyekezett más gondokat is orvosol-
ni. Most úgy érzi: eljött az idő a pihenésre. De azelőtt még átadja a területet, a mintegy 1800 betegét utódának, akivel egy
ideje már szinte együtt rendel. Arra a kérdésre, hogy mivel fogja a következő évtizedeket tölteni? A következő választ kap-
tuk: Szeretnék a családommal és két unokámmal többet foglalkozni. Szívesen utaznék a feleségemmel. Érdekelnek a
műszaki dolgok, kedvenc időtöltésem a barkácsolás, olvasás. Szívesen járom a természetet, melynek szeretetét erdész éde-
sapámtól örököltem. Betegei nevében is jó egészséget és hosszú életet kívánunk tervei megvalósításához!

Györe Zoltán
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Irány Észak! Jelentkezz, hogy le ne maradj!
A januári számban meghirdetett útra még van pár hely, de vészesen fogy, tehát a döntést nem szabad sokáig halogatni! 

A cél tehát: Prága és környéke, egy napos kirándulással az Elba
Firenzéjébe: Drezdába. Az utazás luxus autóbusszal, szeptember
8-12-ig (keddtől-szombat) két-három ágyas szállodai szobák-
ban, félpanziós ellátással (reggeli, vacsora). Idegenvezetés a
Rómában már bevált rádiós készülékkel. A városnézéseken
kívül kirándulásokat (sörtúrát) tervezünk Prága környékére,
városlátogatásokat oda és visszafelé úton is. Részletes program
a városháza titkárságán átvehető, és a www.vep.hu honlapon is

megtekinthető. Az út várható költsége 75 ezer forint. (320 Ft-os euróval számolva). 
Jelentkezéseket 2015. március 31-ig várunk Kovács Péter polgármesternél személyesen, a petervep@netkabel.net e-mail címen,
vagy telefonon, a 06-20-500-5509 számon.

MÁRCIUS 16. A MAGYAR ZÁSZLÓ ÉS CÍMER NAPJA
Új dátummal gyarapodott jeles napjaink sora. Az Országgyűlés 45/2014. (XII. 17.) határozata értelmében 2015-től március

16. a magyar zászló és címer napja. Az új jeles dátum méltó keretet ad mindazon emberek, közösségek és emlékük előtt való
főhajtásnak, akik e zászló és címer alatt harcolva életüket, szabadságukat adták a  magyar nemzetért, vagy e  zászló és címer tisztelete
miatt szenvedtek bármilyen sérelmet vagy hátrányt. A határozat a nemzeti színről és ország címeréről szóló 1848. évi XXI. törvénycikk
elfogadásának emlékére és Magyarország zászlaja és címere iránti tisztelettől vezérelve, megbecsülésének kifejezése érdekében, nyil-
vánítja március 16. napját a magyar zászló és címer napjává. Az Országgyűlés felhívja az intézményeket, szervezeteket, és egyúttal
felkéri a polgárokat, hogy a nemzeti kulturális örökségünk részét képező magyar zászló és címer megbecsülésének kinyilvánításaként
2015. március 16. napjától kezdve ezt a napot közösen, méltó keretek között ünnepeljék meg.
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A Hatos Ferenc Általános Iskola és AMI 
féléves munkájának értékelése

Az idei tanévben az 1. 2. 5. 6. évfolyamokon az új helyi tanterv alapján
szervezzük meg oktató-nevelő munkánkat. Így az érintett évfolyamokon a mag-
yar nyelv és irodalom, matematika, angol és német nyelv, informatika és a ter-
mészetismeret tantárgyakat emelt óraszámban oktatjuk. Célunk tanulóink
képességeinek sokoldalú fejlesztése és az ismeretbővítés. A délutáni
foglalkozások sokszínű választéka is ezt szolgálja. A művészeti iskola
kézműves és társastánc foglalkozásai, a különböző szakkörök, a sportköri
foglalkozások, a napközi és a tanulószoba tartalmas időtöltést biztosítanak tan-
ulóink számára. a kompetencia alapú oktatás jegyében az idegen nyelvi
ismeretek és készségek fejlesztése céljából egy hetes londoni utazást
szerveztünk érdeklődő tanu-lóinknak. A résztvevőknek maradandó élményben
lehetett része. Hagyo-mányainkhoz híven nagy hangsúlyt helyezünk az óvoda-
iskola átmenetre. A nagycsoportosoknak szervezett iskola-előkészítő
foglalkozások és a szülőknek szervezett tájékoztatók reméljük, hogy megkön-
nyítik az óvodából az iskolába lépést. A nevelés terén kiemelt feladatunk tan-
ulóink környezettudatos magatartásának formálása, az egészséges életmódra
nevelés és a viselkedés-kultúra fejlesztése. Tanulmányi eredmények: Az 1. és 2.
osztályosok tanulmányi munkáját szövegesen értékeltük. Minősítések megos-
zlása: kiválóan teljesített 8 diák, jól teljesítettek 24-én, megfelelően teljesített 20
tanuló, felzárkóztatásra szorul 3 diák. Kiváló teljesítményt nyújtók: 1. A
Boldizsár Beatrix, Ãri Dorka, Smuk Sára, Vörös Gréta, Zátonyi Bence , 2. A
Gombás Marcell, 2. B Habda Patrik, Németh Boglárka A 3-8. osztályosok
tanulmányi munkáját osztályzattal minősítettük. Az iskola tanulmányi átlaga
3,8. A legjobb tanulmányi eredményt a 3. A osztály érte el (4,5), a leg-
gyengébben a 7. B osztály teljesített. Kitűnő eredményt ért el 15 tanulónk: 3. A
Czeglédi Balázs, Kányási Dorka, 4. A Kiss Rebeka, Nagy Zsófia, Németh Áron,
Németh Noémi 5. A Olasz Emma, Tancsics Martin, 6. A Nagy Ivett, 7.A Király
Virág, Varga Kata, 8. A Jánosi Friderika, Pálóczi Dávid, Zsoldos Bálint 8. B
Pálóczi Máté. Bukott tanulóink (11 fő) egy vagy több tantárgyból nem tudták
teljesíteni a követelményeket, tantárgyi megsegítésüket a délutáni tanulószobai
keretek között valósítjuk meg. Magatartási eredmények: Nevelő munkánk
hangsúlyos területe tanulóink viselkedéskultúrájának alakítása. A helyes
irányba történő formálásban nagy szerepe van az osztályfőnöki óráknak, a

közösségformáló programoknak és a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás-
nak. Tanulóink 55 %-a példás, 31 %-a jó, 13 %-a változó és 1 %-a rossz
minősítést kapott. Az iskola magatartási hely-zetét  összességében jónak
értékelem. Mulasztások: Tanulóink 781 napot hiá-nyoztak, az egy tanulóra eső
mulasztási átlag 3,5 nap. Örvendetes, hogy jelentős mértékben csökkent az iga-
zolatlan órák és az igazolatlanul hiányzó tanulók száma. Iskolánk tanulói és
felkészítő tanáraik színvonalas megemlékezésekkel és rendezvényekkel járulnak
hozzá városunk kulturális életéhez.       

KRÓNIKA
VÉPIOKTATÁS
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A TUDÁS FÁJA
KÖZALAPÍTVÁNY

KÖSZÖNETE
Az előző év során az Önök adójának 1 %-a,
azaz 386.276 Ft került átutalásra alapítvá-
nyunk számlájára.Támogatóink felajánlását
az alapítvány céljaival összhangban tehetség-
gondozásra, a tanulók jutalmazására, verse-
nyeztetésére, sporttevékenységre, valamint
színvonalas kulturális rendezvényekre kíván-
juk felhasználni. Az alapítvány munkatársai
semmiféle anyagi juttatásban nem
részesülnek, a szülői felajánlások teljes
mértékben önzetlenek. Bízunk abban, hogy a
vépiek megértik és ismét azon lesznek, hogy
ez az összeg helyben maradjon és gyer-
mekeik, unokáik érdekeit szolgálhassa. Az
állam lehetőséget ad Önnek, hogy egy fil-
lérnyi plusz kiadás nélkül, adója 1 %-ának
„címkézésével” segíthesse azt a szervezetet,
melynek közérdekű céljaival egyetért.

Ãszintén reméljük, hogy Alapítványunkat
választja. Az adatvédelmi rendelkezések miatt
adományát nem tudjuk Önnek utólag vis-
szaigazolni, ezért már most megköszönjük
felajánlását és kérjük továbbra is támogassa
alapítványunkat.

Alapítványunk neve:              
TUDÁS FÁJA KÖZALAPÍTVÁNY
Számlavezető pénzintézet: Rum és
Vidéke Takarékszövetkezet 
Számlaszáma: 72700215 – 30202913
Adószám: 18886535-1-18

Már megint azok a fránya
bokrok!

Nehéz ilyen felhívásokat közreadni, mert
általában az nem olvassa el, akinek a leginkább
kellene. Kérjük, ha a környezetében ilyet tapasz-
tal, beszéljen róla szomszédjával, lakótársával.
Sok panasz érkezik az önkormányzathoz a gya-
logos közlekedést megkeserítő, járdára benyúló
bokrok miatt. Az akadályoztatást csak fokozza,
ha ezek ráadásul még tüskések, bökősek is.

Ezért kérünk minden vépi ingatlan tulaj-
donost, hogy nézzen körül portáján, és az onnan
kinyúló, vagy a járda melletti sövények, tuják a
közlekedést zavarhatják, azokat metsszék vizs-
sza. Ha a szomszédban olyan idős személy van,
aki ezt már nem tudja elvégezni, segítsünk neki,
vagy kérjük, szóljanak a Gamesz-ba, és a
munkatársaink kimennek elvégezni a munkát.
Egy kis odafigyeléssel, egy kis segítséggel is
sokat tehetünk lakótársaink komfortérzetének,
hangulatának megőrzésében. –önkormányzat

– 

Kéménytűz a Hunyadi utcában
Gyorsan gyorssegélyben részesítette az önkormányzat szociális bizottsága azt a
háromgenerációs családot, melynek Hunyadi utca 64- szám alatti házának
kéménykörnyéki teteje kigyulladt február 6-án hajnalban. Szerencsére nem sérült
meg senki, mert a család egyik tagja a füstszagra felébredt és mindenki utcára
menekült, de kiköltözniük nem kellett. A tüzet - melynek oka a kéménybe falazott
gerenda lángra kapása lehetett- a helyi, és a szombathelyi tızoltók el tudták oltani.
A családnak van ugyan biztosítása, de addig is, amíg a pénzt megkapják, nekiláttak
a tető megjavításának. Ennek elsődleges költségeire az önkormányzat szociális
bizottsága 60 ezer forintot utalt ki a károsultaknak. Még aznap reggel át is adták a
pénzt, közölte Szijj Vimos alpolgármester, aki Derdákné Rózsa Hajnalka bizottsá-
gi elnökkel, illetve dr. Hoós Anna Katalin jegyzővel járt a helyszínen. Gyz

január újság_január újság  2015.02.24.  20:20  Page 4



GONDOSKODÁSKRÓNIKA
VÉPI

5

Anyakönyvi hírek

Születés: Vigh Róbert és Tancsics
Anett leánya Nilla Zorka.

Házasság: Varga Vivien és Bokor Gyula

Haláleset: Beke József (1953.) Petőfi u.
16. • Horváth Imréné (sz. Kányási Irén
1937.) Deák u. 9. • Horváth Pálné (sz.
Habda Rozália 1957.) Hunyadi u. 72. •
Lipi Istvánné (sz. Kovács Erzsébet
1936.) Dózsa u. 25. • Nagy Istvánné (sz.
Gáspár Szilvia 1969.) Béke u. 34. •
Szalai László (1941.) Jókai u. 54. • Tima
János (1942.) Ferencmajor

A motorosok felújítják a klubjukat
A vépi Nosztalgia és Hobbijármű Egyesület januárban megtartotta
közgyűlését, melyen jelen volt Kovács Péter polgármester. Virágh
Árpádnak, a nagyhírű egyesület elnökének számadásából kiderült, hogy
tagjaik 15 nagy helyi, régiós, illetve országos rendezvényen vettek részt.
Ezek közül kiemelkedik a tavalyi úgynevezett ÖKO majális, melyen 10,
általuk felújított veterán gépcsodát állítottak ki a megyeszékhelyi volt
szovjet laktanya udvarán. Megtartották hagyományos régiós túrájukat a
Pannónia Ringet, Sümeget, és több zalai, vasi települést érintve. Nagy
sikerrel mutatkoztak be Erdős Csaba motoros kaszkadőrrel együtt a vépi
városnapon. Részt vettek az ausztriai Eberauban rendezett veteránjármű
kiállításon éppúgy, mint az újkéri, körmendi és répcevisi találkozókon,

fesztiválokon. A VII. vépi hobbijármű kiállításon – a Jáde Hastáncos
Klub bemutatójával – pedig 55 felújított motorcsoda mutatta mintegy
félezer látogatónak szakértelmüket és szorgalmukat.(Az eseményről
akkoriban részletesen beszámoltunk). Az elnök Horváth Tibor alel-
nökkel együtt bejelentette: az önkormányzattól kapott klubjuk felújítását
elkezdték. Eddig a falak festésével, parkettázással, villanyszereléssel
foglalkoztak. Már csak az ajtók, zárak, rácsok javítása van hátra ahhoz,
hogy a bútorok és más berendezési tárgyak beszerzése után várhatóan a
tavasszal fel is avathassák új klubjukat.

„Az ember melegségre vágyik”
A téli hideg napokon mindenki igyekszik a szobába a kályha közelébe kuporodni,
hogy átjárja testét a belőle sugárzó melegség.

Sajnos mindig vannak a városban olyan lakók, akiknél a kályha nem adja meg
ezt a lehetőséget, mert időnek előtte elfogyott a tűzifájuk. Az önkormányzat
számtalan esetben igyekszik segítséget nyújtani ezekben az esetekben
(pályázaton elnyert tűzifa, önkormányzati munkák során keletkező hulladék fa,
vagy a Borostyán Rec Kft. által szintén felajánlott hulladék épületfa kiosztása),
de minden adomány jól jön ilyenkor télen. Hálás szívvel köszönjük meg Dávid
Ferenc vállalkozónak azt az 5 és fél kocsinyi hulladék fát, melyet térítésmente-
sen felajánlott, és az idén kioszthattunk a legjobban rászorulóknak.  Az ilyen cse-
lekedet nem csak a szobát, de valamennyi érző ember szívét-lelkét is felmelegíti.
Jó érzés tudni, hogy élnek a településünkön ilyen gondoskodó emberek.

Kovács Péter

Foci: a hazai mérkőzések     
2015.03.01 vasárnap 14:30 VÉP VSE - CSEPREGI SE • 2015.03.14 szombat
14:30) VÉP VSE - KÖRMENDI FC • 2015.03.29 vasárnap 16:00 VÉP VSE -
KÃSZEGI SE • 2015.04.12 vasárnap 16:00 VÉP VSE - KEMENESALJA FC
• 2015.04.19 vasárnap 16:00  VÉP VSE - BÜKI TK • 2015.05.03 vasárnap
16:30 VÉP VSE - KEMENESMAGASI SE  • 2015.05.17 vasárnap 17:00 VÉP
VSE - CELLDÖMÖLKI VSE • 2015.05.31 vasárnap 17:00  VÉP VSE -
JÁNOSHÁZA VSE 

– Az Ifimérkőzések a felnőttmérkőzések előtt két órával kezdődnek. –

Vadvirág Óvoda
programjai 

Március 9. Tavaszi Ovi-Galéria megny-
itó • Március 13. Megemlékezés
Nemzeti ünnepünkről • Március20. Víz
Világnapja

Nagy János: Utószó 
Könnyű elmondani mit is jelent 
a városnak a legkisebb eredmény,
élteti a naprakész jelent,
s a szívekben hála és remény él.

Maradjon még energia a testületben,
hozzon döntést felemelt fejjel,
s az utókor fejet hajt elődei előtt,
ahogy mi tesszük ma délelőtt.
Lelki szememmel már látom
épül az új  sportcsarnok, 
s megvalósul egy régi álom,
hol fellép HATOS a birkózóbajnok.
A kisvárosnak biztos a jövője,
mert a jelen élettel teli:
tevékeny testület az őre,
s VÉP A VILÁG KÖZEPE! - feleli.
Tettekben, emlékekben gazdag a múltja,
és szorgalmas népét maga mellett tudja.
Számunkra
időszerű üzenetet fogalmaz meg: 
Szeressétek a várost, emberek!
(Az Utószó a januári Krónikába
megjelent „Művelődés házában” című
vers második része- a szerk.)
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Farsangolt az egész város februárban
A sort a Nefelejcs Nyugdíjas Klub kezdte, majd az Óvoda, a Hatos iskola Szülői Közössége, az Idősek Otthona,

aztán a sportklub tagjai folytatták a Haladás Öregfiúkat is megvendégelve.

Volt móka és kacagás a bálnyitó Nefinél. A jósnak öltözött Sági Józsefné Anci farsangi köszöntőjéből kiderült,
hogy milyen lesz a jövőnk, az örökifjú, rövidszoknyás Irénke pedig bemutatta (nem) félreérthető módon kislány
voltát, s ültek  a Kovács fivérek viccei,  miként Éva, Betti és Gabi  fodrász-történetei. Hatásos volt Ica és Vera
ellentétpáros várakozása a buszmegállóban. Jól szólt Pali bácsi  székely népmeséje. Szenzáció, hogy indulóban

van Rebeka táncdalénekes karrierje, és most is  nótázott a két Pali. Anci és Pista pedig bemutatta, hogyan
működik a mai vasúti irányítás. A nyugdíjasok élethelyzetét pedig a legjob-
ban érzékeltette Klári, Kati, Gabi, Marika és Éva, akik megmutatták a való
világot. Mesélt Vali és énekelt a vastapsos Ica. Aztán megismétlődött a
nagysikerű tűzoltó-kánkán, majd bevonultak a jelmezbe öltözött örökifjú
nyugdíjasok, (képünkön) hogy mindenki lássa: öregember nem vénember.
Sőt, egyre szabadabbak, fiatalabbak, mint korábban voltak. Ezt frappánsan
bizonyította a hölgyek felsőbbrendűsége. Ugyanis ez estben a feleség
rendőrrnek öltözve vezetőszánon vonszolta maga után bűnöző férjét.
Fenomenális mulatság volt.

Azt kívánjuk, hogy hajnalig tartott jókedvük, egészségük, példájuk has-
son a fiatalabb  korosztályra ! Erre jó példa a Hatos iskola kultúrális élete, ott
is farsangoltak a diákok.     

„Conchita Wurst” a Szimpátia Bálban
Idén is vastapsosra sikeredett a Hatos Ferenc Általános Iskola és AMI Szülői
Közössége által szervezett Szimpátia Bál, melynek vendégei közt köszön-
tötte Eredicsné Horváth Lenke SZK- elnök többek közt dr. Varga Éva és dr.
Szabó Mihály pszichiáter főorvosokat.  

KRÓNIKA
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Ezúttal különös átváltozások szemtanúi lehettünk, ugyanis fiatalok idősekké, Bakonyi Marci pedig Concihta
Wursttá változott. Utóbbi olyan természetesesen állt és énekelt hosszú fekete parókájában, földig érő
szoknyában, mezítláb a meglepett vendégek elé, hogy csak tátottuk a szánkat. Persze a hangulatot ezúttal is
Novák Tamás kicsi és junior táncosai, valamint a profi Szekeres Benedikta és Csáki Levente alapozták meg az

iskola farsang-nyertes 7-8. osztályos csapataival együtt. Aztán a táncdalénekes Bakonyi Alexandra és Dávid
Luca kényeztetette a nagyérdeműt szép hangjával, kellemes megjelenésével. Mindez olyan volt, mint egy igazi
Ki? Mit? Tud?

Sportbál a Haladás öregfiúkkal
A báli szezon a Vépi SE sportolóinak fergeteges bulijával ért véget február 14-én. A díszvendégek immár hagyo-
mányosan a Haladás
öregfiúk voltak pár-
jaikkal. A hajnalig tartó
mulatság nyitányaként
ezúttal is az országos
hírű Ungaresca Senior
táncosai léptek fel nagy
sikert aratva magyar és
kalotaszegi műsort
bemutatva. Ãket kö-
vették a Hatos iskola
Anett balettosai Csaj-
kovszkij: Diótörőjének
egy részletével. Majd
az is kiderült, hogy a
kicsik, és nagyobb tár-
saik a társastánc minden változatában is megállják helyüket. Végig vastapsot arattak ők is. Ennivalóan bájosak
voltak. A táncdalénekes Dávid Luca pedig ezúttal is hozta profi formáját. A hangulatot fokozta a tombola,
melynek értékes nyereményei elismerést váltottak ki. Képünkön a Haladás- asztal vendégei.                     gyz 
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Megfogták a farkát az óvónő-cicáknak
Harsány nevetés támadt a Vadvirág óvodában, amikor a parketten négykézláb csúszva kergették és megfogták
egymás farkát a cicának öltözött óvónők, miközben szólt a Hofi - Kós páros:… itt a farka, ott farka népszerű

slágere. A gyerekek nagyon
élvezték a mulatságot, az
eszem-iszomot, a
vígasságot január 6-án
délelőtt. Mi meg csak ámul-
tunk, hogy milyen ötletes és
szebbnél-szebb maskarákat
készítettek a szülők a ki-
csiknek. A felvonuláskor
pedig láthatóvá vált, hogy
ki-ki lélekben is átváltozott
királylánynak, űrhajósnak,
bohócnak, virágnak vagy
boszorkánynak néhány órá-
ra.  A jó hangulat átragadt a

konyhás nénikre is,
akik közt egyikük a
konyha rabjának öltö-
zött, miközben a Reze-
dások táncra perdülve
énekelték: itt a farsang,
jaj de jó, jaj de jó…..  

Idősek klubja
farsang

Február 10-én tartottuk farsangi
összejövetelünket. A tréfás jele-
neteket a klubtagok és a
dolgozók adták elő. A sok - sok
nevetés után a dolgozók által
készített süteményekkel meg-
vendégeltük a jelenlévőket, és
vidám beszélgetéssel ért véget a
délután. A Ki- Mit- TUD?-ban
pedig,  mindenki mindent tudott.
A talpalávalót a Dancing Duó
hajnalig húzta.

-Viola

8
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PROGRAMOKVÉPI

A Művelődési Ház programjai
Hétfő:16.30-19.00  Színjátszó próba

18.00-19.00  Gyógytorna Ildivel

Kedd: 10.30-11.30  Aerobic

16.30-19.30  Foltvarró szakkör (páros héten)

16.00-17.00  Gyerektorna Noémivel

19.00-20.00  Aerobic

Szerda: 9.00-11.00   Falugazdász fogadóórája

16.00-19.00  Sakk-szakkör

16.30-19.00  Színjátszó próba

Csütörtök:14.00-16.00  Nyugdíjas klub 

18.00-19.30  Hastánc Klub 

Péntek: 17.00 Hastánc kezdő

18.00 -19.00 Gyógytorna Ildivel

19.00-20.00  Aerobic 
Szombat: 14.00-16.00 Jóga Mecseki

Ferivel (előzetes egyeztetés alapján)

Egyéb programok:
március 2. 13.00 KARITÁSZ szociális vásár
március 6. 16.00 VÉRADÁS
március 15.10.00 Megemlékezés az 1848-
49-es Forradalom és Szabadságharc
eseményeiről

A Vépi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
márciustól minden kedden 10-15 óráig
fogadóórát tart a Vépi Művelődési Ház és
Könyvtárban.

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

Nefelejcs Nyugdíjas Klub programja

március   5. Nőnap
március 12. Fánksütés
március 19. Névnap
március 26. Arany János születésnapjára
emlékezünk

Az összejövetelek csütörtökönként 14.00
órakor kezdődnek, minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

Idősek Klubja márciusi programja

3-án 14 óra kreatív foglalkozás - nárcisz,
tulipán varrás 
9-én 14 óra  nőnapi ünnepség.
13-án 10.00 óra: Megemlékezés a Nemzeti
ünnepről
16-án 14.00 óra: – Jelenetek a klub életéből
- videózás
19-én 14.00 óra: Tavaszi bőrápolás -
előadás
23-tól – 27-ig 14.00 óra: Húsvéti díszek
készítése

A Természetbarát Kör március 10-én
Hóvirág túrát szervez az Ablánci
csárdához. Gyülekező: Március 10.
8.45-kor a vépi buszfordulóban.

9

Egyházközségünk márciusi programjai
A nagyböjti időben templomunkban minden pénteken 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 szentgyónásunkkal és szentáldozásunkkal! Március 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! Minél többen halljuk meg Mária kérését és
vegyünk részt ezeken az engesztelő ájtatosságokon! Nagyböjti lelkigyakorlatunk
idén is kétnapos lesz. Március 23-án, hétfőn és március 24–én, kedden 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 Zakó Jenő nemesbődi plébános atyát kértem fel. Buzdítom a kedves
Híveket, hogy példás buzgósággal vegyenek részt  minél többen a lelkigyakorlaton.
Március 29-én, Virágvasárnap ünnepli Egyházunk Jézus Krisztus jeruzsálemi
bevonulását. A reggel 8 órakor kezdődő szentmise keretében lesz a barkaszentelés és
a körmenet. Március 29-én, Virágvasárnap hajnalban az órákat egy órával előbbre
állítjuk. Ettől a naptól kezdve az esti szentmisék 1/2 7 órakor kezdődnek.

Németh Tamás plébános

A Hatos iskola márciusi programjai
március 5. 16:30 – 18:00 Fogadóóra  • március 13. 10:00 I s k o l a i
ünnepség a középiskola nagytermében • március 15. 10:00 Városi
ünnepség a Művelődési Házban • március 26. 17:00 Óvodások iskola
előké-szítő foglalkozása • március 31. 8. HATOSFOGAT Művészeti
Fesztivál a Művelődési Házban • március 5. – június 4. A 4. és 6. osztá-
lyosok csütörtökönként úszásoktatáson vesznek részt a fedett uszodában

KRÓNIKA

Távvezérlésű lesz a vépi vasútállomás
Vép állomáson a Dominó 55 biztosítóberendezés kerül felülvezérlésre, amely ered-
ményeként a szombathelyi központból egy forgalomirányító által kezelt
számítógépes program segítségével történik mindaz, ami sok-sok éven át helyben
történt (váltók állítása, vágányút-beállítás, jelzők kezelése, sorompók kezelése és
felügyelete)

Az állomás épületének külső falán a váróterem bejárata mellett a vágányokra néző
TFT LCD 42”-os monitor tájékoztatja az utasokat a közlekedő vonatokról. Ezeket az
információkat hangos utastájékoztatás egészíti ki: mindez a szombathelyi központ-
ból automatikus, a vonatok által vezérelt berendezés kialakításával, aminek segít-
ségével pontos, a valós  adatokat tükröző utas tájékoztatás valósul meg.

A fejlesztés keretében kialakított váltófűtés biztosítja, hogy a vonatok rendkívüli
időjárás (havazás, hófúvás) esetén is menetrendszerűen tudjanak közlekedni.

Az állomás épületének védelme érdekében tűz és vagyonvédelmi berendezéseket
építenek ki (riasztók, térfigyelő kamerák, rácsozások).

A projekt legfontosabb előnyei a következők a vonatforgalom tervszerű,
hatékonyabb irányítása, a menetrendszerűség növekedése, a gazdaságosabb
vonatközlekedés, a központokban modern munkakörülmények kialakítása, az utasok
komfort érzetének növelése, a fellépő zavarok hatékony elhárítása. Az állomás tisz-
taságát és rendezettségét, a jelenleg is működő módon a meglévő sze-mélyzettel
fogja biztosítani a GYSEV Zrt. Rázó László sajtószóvivő GYSEV ZRT. 

folytatás a 1. oldalról
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Beindul a kastélymentő 
program

Sümegen tartott tanácskozást a Forster Kulturális
és Régészeti Örökség Kezelő központ a kormány
korábbi határozatának megfelelően, hogy
előkészítsék a kastélymentő programot. A
február 3-i sümegi megbeszélésre meghívták
hívták Vas és Veszprém megye érintett pol-
gármestereit és az ügyben érintett képviselőket,
megyei hivatalvezetőket.

A rendezvény célja a kastélymentő program
beindítása, a munkák várható ütemezésének
ismertetése, megtárgyalása volt. Ismert, hogy
Jánosháza és Vassurány mellett a vépi kastély is
bekerült a programba. A fórumon én mint pol-
gármester, valamint Dömötör Gábor képviselő,
mint a kastély alapos ismerője vettünk részt az
önkormányzat részéről. A jelenlegi kezelő, a szak-
középiskola részéről pedig Herczeg András
gazdasági vezető volt ott.

A program fontosságát jelzi, hogy Ágh Péter
országgyűlési képviselőnk, és Marton Ferenc a
megyei közgyűlés alelnöke is aktívan részt vett.
Várjuk a kitűzött ütemterv szerint a további
fejleményeket.      Kovács Péter

Feltűzték a szalagokat a végzősöknek!
A szalagavató nem
csak egyszerűen
egy ünnepség,
ame-lyen a végzős
diákok ruhájára  rá-
kerül az érettségire,
szakmai vizsgára
készülést jelző sza-
lag. Sok-kal inkább
bevezetés a felnőtt
világba, jelzi az
utat, amelyen min-
d a n n y i a n
haladunk. 

E gondolatokkal
köszöntötte a vég-
zős tanulókat Hol-
lósi Éva igazgató-
nő. A szalagot

életetek azon szakaszán viselitek, amikor fontos dolgok dőlnek el,
és ettől ne féljetek. Büszkék vagyunk arra , hogy tagjai vagytok a
vépi  iskola nagy családjának . Az osztályok különleges műsoraival
folytatódott a szép emlékeket, élményeket nyújtó rendezvény. 

Szijj Vilmos koll.vez.

Sikeresen szerepeltek a tekézőink
A Vas Megyei Tekézők Szövetsége február 13-14-15-én rendezte a VAOSZ teke-

csarnokban a Vas Megyei női, férfi egyéni bajnokságot és 13-án a Rumi tekecsarnokban a
Vas Megyei Diákolimpiát. A megyei női versenyt Szijártóné Nyul
Tünde 556 fával a Vépi VSE tekeszakosztály ver-senyzője nyerte.

A Diákolimpián "B" korcsoportban
(nem igazolt fiú kategóriában) Szijártó
Bálint lett első a Hatos Ferenc
Általános Iskola 4-ik osztályos tanuló-
ja. Anya és fia sikere (bal oldali kép)     

"A" korcsoportban (nem igazolt női
kategóriában) Berta Dorina 11/c első és
"A" kategória fiúknál Mórocz Bálint
11/B oszt. tanuló az FM-DASzK Közép-
iskola versenyzője második helyezést ért el. (jobb
oldali kép) A helyezésük alapján mind a négyen részesei lesznek a

március 6-án és 14-15-én megrendezésre kerülő területi versenynek.   Szijj Vilmos Tekézők Szövetsége Alelnöke

Múlt nélkül nincs jelen - Vép Veled projekt
Megismerkedünk iskolánk történetével Nagyné Tancsics Ildikó könyve alapján. Dömötör Gábor segítségével megidézzük
az Erddy kastély lakóinak életét, elképzeljük a jövőt. A jelen fenntartása érdekében tavaszi-őszi tereprendezést szervezünk,
amire a város lakosságát is szívesen fogadjuk. Németh Tamás plébános irányításával pedig szeretnénk tevé-keny részt vál-
lalni a 2016. évi Szent Márton ünnepségsorozat lebonyolításában. A Hatos Ferenc Általános Iskola és AMI tanulói
helytörténeti projekt keretében ismerkedhetnek településünk múltjával. A projekt időtartama 2014 december 1. - 2016.
december 30-ig. A programsorozatot iskolatörténeti vetélkedővel és kiállítással zárjuk.       Lakner Judit projektfelelős
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Kerékpáros referensi hálózat lesz
Vép és Bozzai képviseletében részt vettem
mint kerékpáros referens a Vas Megyei Önkor-
mányzat és a Vas Megyei Turizmus Szövetség
által megrendezett, első megyei kerékpáros
egyeztető koordinációs fórumon február 3-án.
Ez egy új kezdeményezés a megyei önkor-
mányzat valamint a Vas Megyei Turizmus
Szövetség részéről. Dr. Kondora Bálint megyei
közgyűlési alelnök szerint ez az első találkozás

egy gondolatébresztő fórumnak is nevezhető, melyet  több
találkozó is fog követni. A cél egy referensi hálózat létrehozása a
kerékpáros turizmus fejlesztése érdekében, melynek témái a
fejlesztési prioritásokhoz, a turizmus stratégiához való kapcsolódás,
valamint a Vas Megyei Kerékpáros Koordinációs Fórum
szerepének kimunkálása. Előadásokat többek közt  a Vas Megyei
Kerékpáros Szövetség elnöke, Simon Zoltán Péter, és a Vas Megyei
Turizmus Szövetségének elnöke, Balogh Károly Zsolt tartottak. Ezt
követően moderált beszélgetés, észrevételek, javaslatok hangzottak
el. A jelenlévő települések vezetői és kerékpáros referensei bízunk
a kezdeményezés sikerében. Úgy gondolom, hogy támogatnunk
kell ezt az elképzelést, hogy ki tudjuk használni azokat az
adottságainkat, mellyel városunk fejlődni tudna a már régóta várt
kerékpáros „fronton” is.   Derdákné Rózsa Hajnalka

Polgármesteri napló
2015. 01. 17. Öregfiúk disz-
nóvágás • 2015. 01. 26.
10:00 Táplánszentkereszt
stratégiai terv bemutató  •
2015. 01. 28. Megbeszélés
a zanati civil közösséggel •
2015. 01. 30. 18:00 Moto-
ros gyűlés   • 2015. 01. 31
Nefelejcs Nugdíjas Klub
farsangi bál • 2015. 02. 02.
Short Term Capital Kft. -
közvilágítás ügyben •
2015. 02. 03. 11:00 Sümeg

- Forster kastély program egyeztetés • 2015. 02. 06-
08. Böllérverseny Tasnád • 2015.02.10. 14:00 INO
farsang  • 2015.02.12. 17:00 Tudás Fája Alapítvány
gyűlése • 2015.02.14. Sportbál • 2015.02.16.
Testületi gyűlés –polgármester–

Miért nincsenek hófogók a Vépi úton?
Miért nincsenek hófogók a Vép és Szombathely közti úton, kérdeztük
Horváth Lászlótól, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igaz-
gatójától? Megkaptuk a választ. - Utána néztem a kérdésnek, a válasz
a következő: valóban nem kerültek ki oda hálók, ahová korábban rak-
tunk, ennek oka az, hogy egy kicsit másképp szervezte a mérnökség a
munkákat, és a hálókat inkább a Szombathelytől távolabbi területekre
helyezték ki, hiszen a közeli utakat sokkal hamarabb elérik a gépek. Itt
ugyanis könnyebb szinte folyamatos takarítást végezni, amennyiben
szükséges. Reméljük, hogy a hálók hiányát gépekkel pótolva sem lesz
nagyobb gond az úton, oda fogunk figyelni, hiszen mi is tudjuk, hogy
nagyon sokan használják ezt a szakaszt Szombathelyre autózva –
ígérte – a megyei igazgató. gyz 

Gondolj bele! _  (2)
11. Ha a szüleidnek nincs gyereke, nagy
valószínűséggel neked sem lesz. 
12. Több ezer telefonszámot tudok fejből, csak
azt nem tudom, hogy melyik kié. 
13. Ha döntened kell, az is döntés, ha úgy dön-
tesz, hogy nem döntesz. 
14. Kicsi a bors, de tényleg. 
15. Aki fél az alkoholmérgezéstől, ne igyon
mérgezett alkoholt. 
16. Milyen távolságra van egymástól két jármű
az ütközés pillanatában? 
17. Ma kezdődik életem hátralévő része. 
18. Ne makacskodj, forogj együtt a földdel. 
19. A földön nincs értelmes élet, én is csak 
beugrottam. 
20. Vannak olyan zebrák, akik a rács mögé is
beállnak, hogy fehér lónak lássák őket. 

A besurranásról, trükkös lopásokról
A közelmúltban elszaporodtak a vagyon elleni bűncselekmények, ezek elkerüléséhez szeretnénk néhány jó tanáccsal szolgálni.
Gyakori módszer egyes bűnözőknél a besurranás. Az esti vagy éjszakai órákban járják az utcákat és megpróbálnak észrevétlenül
besurranni a kiszemelt házba. Ez gyakran sikerül is nekik, mivel gyakran nyitva hagyjuk az ajtót. Ezt használják ki a besurranó
tolvajok és a legnagyobb nyugalommal mennek be a nyitva hagyott ajtókon és az értékesnek tűnő tárgyakat gyorsan összeszedik
majd angolosan távoznak. Ha esetleg rajta kapjuk őket, akkor különböző ürüggyel magyarázzák ki magukat, majd gyorsan távoz-
nak.  Tudomásul kell vennünk, hogy lakásunk védelméről sem a rendőrség, sem más nem fog gondoskodni, ebben legelső sorban
magunkra kell számítanunk. Nekünk kell eldönteni, hogy mekkora költséget tudunk szánni vagyonunk biztonságára, mennyi az
elfogadható és mennyi a megfelelő biztonság.

–  A 2015. januári hónapban a Vépi Körzeti Megbízottak működési területén 1 fő lett elfogva garázdaság miatt, ellene büntető
feljelentés készült. 1 fő elő lett állítva a Szombathelyi Rendőrkapitányságra, mivel eltiltás hatálya alatt vezette gépjárművét.
Cselekményéért  őrizetbe lett véve, és ellene eljárás indult. 3 fő ellen szabálysértési eljárás indult, mivel jogosítvány, kötelező biz-
tosítás, műszaki vizsga, nélkül vezettek gépjárművet, valamint gyermekülés nélkül szállították gyermeküket, és forgalomból kivont
gépjárművet vezettek. 1 fő ellen közbiztonságra különösen veszélyes eszköz birtoklása miatt indult szabálysértési eljárás. Vép KMB.
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Hatos bronzérmes Párizsban
Tovább menetel az érmesek útján Hatos Gábor olimpiai bronzérmes birkózónk, aki a
párizsi Birkózó Grand Prixen bronzérmet szerzett február elején. A HVSE válogatottja a
86 kilogrammos súlycsoportban lépett szőnyegre. A 14 versenyzős mezőnyben  először
a francia Aibuevet győzte le, majd  a lengyel Balawender került sorra. A döntőért vívott
küldelemben azonban kikapott az iráni Karimimacsianitól, aki  2014-ben junior világbaj-
nok volt. A bronzmeccsen viszont Hatos meg tudta verni a lengyel Baranowskyt.
Gratulálunk Gábornak, akinek nemcsak a bronzmedál jelenthetett nagy örömet, hanem
a versenyek utáni időszak is, melyet a francia szövetség vendégeként tölthettek a
versenyzők Franciaországban. Gyz

i m p r e s s z u m
Vépi Krónika 

(Vép Város Önkormányzatának lapja) 
Kiadó: Vép Város Önkormányzata  (onkormanyzat@netkabel.net)  
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Fiúk,  férf iak f igyelem!

Jótékonysági apró!
Kérjük, hogy akinek még használható állapotú
palackos gáztűzhelye van, és azt szívesen felajánlja,
jelezze az polgármesteri hivatalban.
Az elszállításról gondoskodunk. -polgármester

Nőnapra virágot a 
PÁLMA VIRÁGBOLTBÓL.

Előre megrendelés esetén árkedvezmény és 
soron kívüli kiszolgálás!

Legszebb virágok a szépséges vépi lányoknak, 
asszonyoknak, nőnapra is a 

PÁLMA VIRÁGBOLTBÓL
Vép, Rákóczi utca 5.  •  Tel.: 06 20 591 6199

Kóstolja meg az eredeti olasz
krémfagylaltot Vépen 

a Nefelejcs Eszpresszóban!
(Gazda bolt mellett)

Mindenkit szeretettel várunk!

Feladhatja nálunk lottóját a hétvégén is.

Szombat 17.30-ig

6 lottó vasárnap 15.00-ig
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