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Több mint 150-en szavalták a
Nemzeti dalt a Petőfi utcában

Az idén különleges módon, közös szavalattal is ünnepelték az
1848-as forradalom és szabadságharc 167. évfordulóját. A város
iskolái és az óvoda pénteken tartották meg saját megem-
lékezésüket.  
A városi ünnepélyen résztvevő közönségnek kiosztották a for-

radalom követeléseit tartalmazó 12 pont másolatát.
A Himnusz elhangzása után ünnepi beszédében Kovács Péter

polgármester elemezte: azért élő ma is
az ünnep hagyománya,- több más
kiüresedett, eredeti tartalmát elveszített
ünnephez képest,- mert olyan
eseményeket, olyan célokat hoz fel-
színre, amely ma is megdobogtatja az
emberi szíveket. A 12 pont bevezető
sorát, a „Legyen béke, szabadság és
egyetértés” gondolatkörét elemezte ki a
továbbiakban, házi feladatul adva a 12
pont felelevenítését, átgondolását.
Összegzésül hangsúlyozta: - a békében, szabadon és
egyetértésben, felelősen megalkotott tervek, azok végrehajtása a
feladat a város számára is, hogy fejlődése töretlen legyen. Ehhez
járul hozzá minden vépi polgár, aki bármely szinten segíti
munkánkat. Elmondhatjuk, hogy ez az erő, rendelkezésre áll
Vépen, erre támaszkodtunk eddig, és ezt fogjuk használni a
jövőben is - hangoztatta.

A beszédet a Hatos Ferenc Általános Iskola és AMI diákjainak
a forradalom és szabadságharc eseményeit felelevenítő verses,
dalos műsora követte. A fellépő diákok fegyelmezetten, mély
átéléssel és a közönség felé teljesen nyitottan adták egymásnak a
szót. Az elmondott, elénekelt gondolatok hidat vertek a színpad
és az érdeklődő közönség között, amely vastapssal köszönte meg
a produkciót. Az összeállítást Katzler Hilda szerkesztette
és tanította be a gyerekeknek. (2. osztály – Imre Fanni, Vilics

Márk, Habda Patrik • 3. osztály – Dömötör Hanna, Antal Emese, Tamási
Elizabet • 4. osztály – Cser Angelika, Fekete Nikoletta, Jánosi Johanna,
Nagy Liliána, Nagy Zsófia, Takács Eszter, Varga Marcell • 6. osztály –
Martonitz Regina, Matolcsi Cintia, Győrfi Dzsenifer, Dombai Boglárka,
Nagy Vivien, Szijártó Dzsenifer • 8. osztály – Dávid Kornél, Takács Andrea,
Forgács Renáta, Borsos Kitti)
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Tündérkert: a jövő emléke
Nincs nagyobb öröm a családban, mit egy gyermek
születése. És ezt a csodát Vépen nem csak a családok,
hanem az önkormányzat is megünnepli. A kicsik
tiszteletére 2013-ban állítottak fel egy faragott
emlékművet – Bene Tibor alkotását – a művelődési ház
udvarán, melyen tábla jelzi a 2011 óta születettek
neveit. Az idei táblán  43 név ragyog, akik tiszteletére
március 22-én tartottak polgárrá fogadó ünnepséget. Az
alkalomból a Vadvirág óvoda kicsinyei adtak műsort
Kovácsné Rábavölgyi Mónika és Maróthy Éva
vezetésével. A családok egyúttal elültették az emlék-
fákat, – Pogácsás díszfaiskola ajándékért – melyek a
növekedésükkel jelzik a település gyarapodását is. 

Kovács Péter polgármester köszöntőjében örömét
hangoztatta, hogy a kisvárosban egyre nagyobb a
család alapítási-, és gyermek vállalási, illetőleg a fiata-
lok letelepedési kedve. – Szeretni is kell a gyermeket,
akivel beszélgetni, játszani is kell, sőt úgy gondoskod-
ni róla, hogy vágyai is teljesüljenek. Hozzátette: a
család egységét pedig meg kell őrizni, miként az önkor-
mányzat is megtesz mindent az életfeltételek jobbítása
érdekében. A jelenlévő Ágh Péter országgyűlési
képviselő szerint az emlékmű réztábláin lévő nevek
gyarapodása magáért beszél. Ez azt jelzi, hogy Vépnek
van jövője.

folytatás a 8. oldalon
folytatás a  2 oldalon
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DASzK: tananyag a
Munkavállalói ismeretek
A 2014-2015-ös tanévre megfogalmazott

nevelési-oktatási tervünket időarányosan tel-
jesítettük. A tanév elején 329 tanuló iratkozott
be, akik közül osztályozásra 323 fő került a
félév végén. Kiemelten kezeltük a 9. év-
folyamosok beilleszkedését, munkához-tanu-
láshoz való „hozzászoktatásukat” a bukások,
lemorzsolódások csökkentése érdekében. 

Dicséretes a szakmai elméleti és a gyakorlati
munkaközösség szerepvállalása a szakmai
versenyekre történő felkészítésben. A mezőgaz-
dasági gépszerelő, gépjavító osztályokban meg-
tartottuk a házi versenyt, az eredmények alapján
kiválasztottuk a Szakma Kiváló Tanulója
Verseny országos fordulójára felkészítendő
diákokat. Neveztünk a Csapó Dániel Emlék-
versenyre (Szekszárd), a Guba Sándor
Emlékversenyre (Kaposvár), valamint a Szabó
Gusztáv Emlékversenyre (Jánoshalma).
Bekapcsolódtunk az Avram Hersko termé-
szettudományos versenybe (Karcag). A szakmai
versenyek mellett sportversenyeken vettek részt
aktívan diákjaink. Októberben magyar, német,
szlovén és szlovák résztvevőkkel megrendeztük
a hagyományos Nemzetközi Gépész Kupát,
iskolánk sportolói összesítésben megnyerték a
versenyt. Neveztünk a Tinódi Atlétika Kupára, a
Coca-Cola Kupára, 2. helyen végeztünk a
megyei honvédelmi versenyen, eredményesen
szerepelt fiú csapatunk teremlabdarúgásból a
megyei diákolimpián.

A TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 Gazda-
sági és társadalmi együttműködések erősítése
pályázat VI. Szakképzési Pillér keretében Vas
megyében egyike vagyunk annak a két szakkö-
zépiskolának, amelyben a Munkavállalói isme-
retek tananyag tesztelése folyik. Az Országos
Könyvtári Napok keretében író-olvasó
találkozót, előadásokat tartottunk. Elindítottuk a
havi rendszerességgel jelentkező filmklubot.
Októberben szakközépiskolás diákjaink a
budapesti HOPPart Társulat Kő, papír, olló
című előadását tekinthették meg iskolánkban:
nekik szóló, fiatalosan feldolgozott, fiatalok
által előadott, a pályaválasztással, a kamaszok
gondjaival kapcsolatos előadást láthattak, hall-
hattak. Sikeres Mikulásváró programot, kará-
csonyfadísz készítő versenyt szerveztünk, majd
felállítottuk iskolánk ÖKO-karácsonyfáját. A
füstmentes nap keretében meghirdettük a „cigi-
csere” programot, a cigarettát leadó diákok
meglepetésben részesültek.

Hollósi Éva igazgató

DASZK VÉPI

DASzK: Hetedhét határban 
Hetedhét Határban címmel pályázhattak az agrárképzés országosan ismert
vépi intézeténél rajz és irodalmi alkotásokkal általános iskolás gyerekek. A
téma: a mi gazdaságunk, házi kedvenceink és mezőgazdasági gépek voltak.

És nem csalódtak a szervezők, mert négy megyéből összesen 220 pályázat
érkezett. Festmények, plakátok, montázsok, textilképek és más alkotások
árasztották el a középfokú iskolát. Hollósi Éva igazgatónő szerint ez azt jelen-
ti, hogy sok gyerek van az országban, akiket érdekel a környezetük, a szép
tájak, a friss levegő, s akik szeretik a háziállatokat. Feltételezhető, hogy
majdan a mezőgazdaságban látják jövőjüket. S, hogy ez így van, bizonyítják
a szülők is. Február 20-án ki-ki bemutatta a család gazdaságát, házi kedvenceit,
arató, cséplő- és szántóvető gépeit, mondta Fazekasné Marton Mónika a szak-
mai munkaközösség vezetője azt is elárulva , hogy a kis művészeti
alkotásokat Hatos Csaba festőművész elnökletével, az iskola tanáraival
értékelte a zsűri. - Dicséretes marketing munka, mondta Szijj Vilmos alpol-
gármester arra is gondolva, hogy így is lehet ideje korán bemutatni egy
iskolát, egy szakmát.

A Vasból, Győr-Moson-Sopronból, Zalából és Veszprém megyéből jötteket

persze nemcsak ajándékok, díjak és alkotásaik kiállítása, hanem a Mesebolt
bábszínház kitelepült előadása is várta. Nem mellesleg jutott kis harapnivaló
is például, a Lentiből érkezett a 8. osztályos Pál Gergőnek, aki grafikájával
szerezte meg a 2. díjat. A 4. osztályos Horváth Petra és Németh Dorina Győr-
Moson-Sopron megyéből jött: ők elsők lettek családi gazdaságukról írva.
Horváth Ákos és Kiss Fanni pedig a szombathelyi Derkovits iskolából ért el jó
helyezést. 16 fős csapatuk a fővárosi Mezőgazdasági Múzeumba látogathat.

Gyz

KRÓNIKA
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Több mint 150-en szavalták
A vasárnap délelőtti ünnepélyt a templomkertben álló kopjafánál közös ko-
szorúzás zárta. Délután Vép városa is csatlakozott a Nemzeti Dal közös
elszavalásának mozgalmához, így három órakor, a „Pilvax Kocsma”
(Pacsirta Korcsma) épületénél, a Petőfi utca elején hangzott el a költő nagy
hatású mozgósító verse, a megjelent több mint 150 ember ajkáról. Különös
aktualitást ad a közös szavalat, és a hely egymásra találása, hisz a Petőfi és a
szomszédos Kossuth utca lakói hagyományosan az egyik legösszetartóbb
lakóközösség Vépen. Rendszeresen szerveznek családi sportnapot, bált, de
még közös kirándulást is.

A verset Dávid Kornél vezetésével mondta el a vépi közösség. Az
eseményről, nemzeti színű szalaggal díszített kis emléklapot kaptak a
résztvevők.  – kj –

folytatás a 1. oldalról
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PORTRÉKRÓNIKA
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Századik évében is parádés kocsijáról álmodik
Idén lesz 100 éves az egykori vépi lakos, Süle Józsi bácsi, aki éppen hetven éve vette el feleségét, Olga nénit.

Nagy ünnepséget tervez családjuk a kettős évfordulóra, az év végén. Az idős férfit, szombathelyi otthonában látogat-
ta meg február 25- én, Kovács Péter polgármester és Dömötör Gábor önkormányzati képviselő. Csodálatos életútról
kaptunk beszámolót.

Most, hogy a vépi Erdődy-kastély felújításáról döntött a kormány, különös érzései lettek, a jó emlékezetı Józsi
bácsinak. Ã volt ugyanis Erdődy gróf parádés kocsisa.- 1931-ben kerültem a kastélyba béresnek. Szépen felöltöztem,
kiborotválkoztam, kissé meghatódva léptem  Kazári Károly főkomornyik elé, aki végigmért, talán elégedett is volt.
Aztán bevezetett a nagyságos úr elé. Ferenc gróf jóságosan rám nézett. Aztán nagy örömömre, én lettem a parádés
kocsis - kezdte élete történetét Józsi bácsi.  

Különösen gazdag és elégedett élete volt 1936-ig. Ma is emlékezik mindenre és mindenkire. Az akkori angol teli-
vérek ragyogtak keze alatt. Minden nap déli egy órakor indult a nagyságossal, és a grófnéval Szombathelyre. Persze
korán kelt, hiszen trágyázni, etetni, kefélni, simogatni, felszerszámozni, patkókat megnézni és igazítani kellett addig
is. Még frizurákat is csinált a pacik-
nak. Vagyis nagy kedvvel dolgozott
a teljes ellátásért, de nem ott lakott.
Snájdig legényként a nagyapjával,
de mégis egyedül élt, a Ferenc
majorban. Aztán elvitték katonának,
ahol öt évig szintén a lovak töltötték
ki az életét. A korábban megtanultak
eredményeként ő lett a mindenes a
lovak mellett, majd kiváló huszár. A
szakaszparancsnok csak ámult,
hogy mit tud ez a legény? Azt
mondja: jó dolga volt Jutason,
Veszprémben, Sopronban és Szom-
bathelyen is. Kedvenc lovai a
Durcás és Kedves voltak. A háború
vége a Muránál érte. „Eltınt”
néhány társával, mondja hamis-
kásan. Ãriszentpéter, Körmend, majd hazaérése előtt, csaknem a kertek alatt, elfogták az oroszok. Lehúzták a
csizmáját, meg is verték. S újra el akarták fogni, de megsajnálta egy tiszthelyettes: elengedték.

Innen kezdődik új, szabadabb élete, mely szintén a lovakkal, a mezőgazdasággal és  a családalapítással folytatódik.
1945-ben elvette Olgát, akivel ma is boldogságban, békességben élnek. Négy gyerekük született. Ma hét unokának,
és hat dédunokának örülhetnek, mondja Ani lánya, akivel együtt élnek. Aztán rohantak az évek. Volt állattenyésztő
itthon, még a gróf megmaradt marhái mellett. A nagyságos még akkor is megvédte bárkivel szemben. Aztán
Csókakőben – ami akkor a répcelaki gazdasághoz tartozott -  sertéstenyésztő, igáskocsis. Volt ahol öt pár nehéz lovat
és három hátast gondozott. Mindenhol szerették az őszinte, nyugodt és mókás férfit. A helyi tsz-ben, és az állami gaz-
daságban szakemberként kezelték, többek közt kocsisként tette a dolgát. Lakást Vépen ’62-ben kapott, majd 1975-
ben ment nyugdíjba. Aztán még 20 évig portás volt a Nett Packban.

A hosszú élet titka talán a sok munka, a jókedv, melyhez a bálok is hozzátartoznak:  prímás és a nóta. Meg nem
kell finnyásnak lenni az ételeket illetően. – Óh, azok a savanyú krumpli levesek, babfőzelékek és húsok, egy-egy üveg
bor… réved el. No meg a barátok, kedves ismerősök. Említi a Gergyééket, Dávidékat, a Huszti-Vargát, az almás Kiss
Péter apját, Stifter Pistát meg a Jóskát, a Kovács Petit Ferencmajorból, Molnár Lajost, Kiricsi Sanyit, a Kányásiakat,
meg másokat. – De megváltozott a világ, s benne Vép is. A régi kis házak helyén új nagyok állnak. Város lett, széles
utak vannak. Ma már meg sem találnám a régit. Mégis szép volt. Jó életem volt Olga és a gyerekeim, unokáim mel-
lett, összegez elérzékenyülve. Már csak azt a bizonyos 100. születésnapját és 70. házassági évfordulót várja Józsi

bácsi. Isten éltesse Olga nénivel és családjával együtt!   Györe Zoltán

Dömötör Gábor, Süle Anna, Józsi bácsi, Olga néni és Kovács Péter   

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk 
minden olvasónknak!
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A Hatos Ferenc Általános Iskola és AMI 
Tájékoztató az 1. osztályosok beiratkozásáról

A tanköteles korban lévő gyermekek első évfolyamra történő beiratkozására 2015.
április 16-án 8:00 – 19:00 óra és április 17-én 8:00 – 18: óra között kerül sor a Hatos
Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói irodájában. A pót-
beiratkozásra április 20-án 8:00 – 18:00 óra között van lehetőség. A 2015/2016-os
tanévben tanköteles minden gyermek, aki 2009.08.31. előtt született és még nem jár
iskolába. 
A beiratkozáskor a szülőknek be kell mutatni: • a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót és a lakcímkártyát, lakcím hiányában igazolni kell a tartózkodási helyet •
TAJ kártyát  •  az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését igazoló óvodai szak-
véleményt, szükség esetén az iskolaérettségi vizsgálat szakértői véleményét, és a
szakértői bizottság szakvéleményét  •  jelentkezési lapot  •  nyilatkozatokat: az erkölcs-
tan vagy a hit- és erkölcstan tantárgy választásáról és a közös szülői felügyeleti jog
gyakorlásáról  •  jegyzői határozatot a rendszeres gyermekvédelmi támogatásról,
hátrányos helyzet vagy halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról.
A beiratkozáshoz szükséges jelentkezési lapot és nyilatkozatokat az iskola az
április 9-én tartandó szülői értekezleten vagy a beiratkozás napján biztosítja a
szülőknek.
A diákigazolvány igényléséhez az alábbi teendők szükségesek:
• az Okmányirodában, vagy Kormányablakban fénykép készítése   • az ott kapott NEK
adatlapot és 1400.- Ft-ot hozni kell a beiratkozáskor.

Szeretettel várjuk leendő tanítványainkat. Nagyné Tancsics Ildikó   igazgató

KRÓNIKA
VÉPIOKTATÁS
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Kék fény hírek
- A márciusi hónapban a felmelegedést
követően több gyalogos, és kerékpáros
közlekedhet városunkban, ezért felhívjuk
a gépjárművezetők figyelmét a meg-
növekedett gyalogos, és kerékpáros forga-
lomra.
- A megyénkben ismét elszaporodtak az
adománygyűjtő, csatornajavító,
színesfémgyűjtő és mindenféle árucikkel
házaló személyek. Felhívjuk a lakosság
figyel-mét, hogy ilyen tevékenységet foly-
tató személyek tevékenységüket, csak az
Ön-kormányzat, vagy szakhatóság
engedélyével végezhetik. Az esetek 99%-
ban az ilyen személyek csak pénzüktől
szeretnék megfosztani a gyanútlan vásár-
lót. Ilyen személyek észlelésekor
értesítsék a Rendőrhatóságot.
- Többen jelezték, hogy városunkban
ismét elszaporodtak a házaktól elkóborló
négylábúak. Felhívjuk mindenki figyel-
mét, hogy háziállatáról mindenkinek
magának kell gondoskodnia! A nem
megfelelő tartás bírságot vonhat maga
után.
- A februári hónapban a vépi körzeti
megbízottak működési területén 2 fő
előállítására került a Szombathelyi
Rendőr-kapitányságra, mivel egyikük
bűncselekmény elkövetésével volt
gyanúsítható, valamint a másik személy
eltiltás hatálya alatt közlekedett
gépjárművével. Ellene szabálysértési
eljárás indult. 2 fő a Szombathely
Rendőrkapitányságra lett elővezetve,
mivel a részükre kiszabott bírságot nem
fizették be.                            Vép KMB.

Áprilisi programjai
Április 1 – 7. Tavaszi szünet, első tanítási nap: április 8. • Április 9.
17:00 óra Szülői értekezlet az 1. osztályba beiratkozók szüleinek • Április
13. 14:00 óra Költészetnapi szavalóverseny  •  Április 16. 10:00 óra
Megemlékezés a holokauszt áldozatainak emléknapja alkalmából •
Április 16. 8:00-19:00 1. osztályosok beiratkozása • Április 17. 8:00-
18:00 1. osztályosok beiratkozása • Április 20. 8:00-18:00 Pótbeiratkozás
• Április 27-28. Papírgyűjtés • Április 27. 16:00 óra Pecöl * 16:30 óra
Kenéz  * 17:00 óra Bozzai • Április 28. 14:00-17:30 Vép Művelődési Ház
udvara • Április 30. A szombathelyi Bartók Béla Zenei Alapfokú
Művészeti Iskola hangversenye az iskola aulájában

Egyházközségünk áprilisi programjai
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. •  Április 2-án, Nagycsütörtökön este 1/2 7 órakor ünnepi szentmisé-
vel emlékezünk az utolsó vacsorára. A szentmise után oltárfosztás lesz, majd Szentségimádási órát tartunk Jézus Olajfák-hegyi
figyelmeztetésére emlékezve: „Még egy órát sem tudtok virrasztani velem?" • Április 3-án, Nagypénteken délután 3 órakor
keresztúti ájtatosságot tartunk templomunkban. A Jézus kereszthalálára emlékeztető szertartás este 1/2 7 órakor kezdődik. Ezen a
napon a Szentsír 15-18 óráig látogatható. A Szentsír mellett a cserkészek állnak díszőrséget. Nagypéntek szigorú böjti nap! Ez azt
jelenti, hogy a 18 és 60 év közöttiek ezen a napon húst nem fogyaszthatnak, háromszor étkezhetnek, és csak egyszer lakhatnak  jól.    
A hústilalom 14 éves kortól kötelező. Itt felső korhatár nincs. • Április 4-én, Nagyszombaton Jézus sírja reggel 8-12 óráig látogat-
ható. A feltámadási szertartások este 7 órakor kezdődnek. Kérem a Kedves Híveket, hogy gyertyát mindenki hozzon magával!  •
Április 5-én, Húsvétvasárnap Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük. A reggel 8 órakor kezdődő szentmise után ételszentelés lesz.
•  Április 13-án, hétfőn a Boldogságos Szűz Mária fatimai kérésének eleget téve engesztelő napot tartunk. Igyekezzünk egész nap
böjttel, imádsággal engesztelni Szűz Mária Szeplőtelen Szívét a bűnökért és megbántásokért! Az esti szentmise előtt 3/4 6 órai
kezdettel rózsafüzért imádkozunk, majd a szentmise keretében ünnepélyes körmenettel hordozzuk körül Szűz Mária Szeplőtelen
Szívének kegyszobrát.

Németh Tamás plébános
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Anyakönyvi hírek
Születés: Tóth Barbara és Dávid Szilárd
János leánya Gréta • Simon Lilla és
Katona András leánya Jázmin • Mógor
Kitti és Kiss Ervin fia Máté

Haláleset: Devecser Zsolt (1964)
Hunyadi u. 13. • Hideg Józsefné sz. név:
Kapustka Mária   (1934)   Kinizsi u. 20. •
Horváth Pálné  sz. név: Habda Rozália   
( 1957) Hunyadi u. 72. • Kiricsi Lászlóné
sz. név: Cseresznyák Erzsébet   ( 1931)
Kinizsi u. 21. • Kiss Miklós ( 1925)
Táncsics u. 20. • Kolompár Róbert
(1960) Kossuth u. 1. • Novák József
(1947)  Béke u. 5. • Vajkovics Jenőné sz.
név: Kajtár Irén  (1930)  Táncsics u. 5. •
Varga Istvánné sz. név: Tancsics Anna
(1924)  Szent Imre u. 20. 

Debrecenből Vépre jött gyógyítani
Az ország keleti végéről a nyugatira jött gyógyítani Dr. Szilágyi
Marianna. A fiatal orvosnak azonban nem ismeretlen az Alpokalja,
nagyapja sárvári, húga
pedig Sopronban él. Persze
az is motiválta, hogy
Hajdú- Biharban nem talált
üres állást, megfelelő prax-
ist. A Debreceni Orvos-
tudományi Egyetemen
2010-ben diplomázott, a
háziorvosi szakvizsgát pe-
dig tavaly szerezte meg,
kezdte a bemutatkozást a
szimpatikus hölgy.  A dip-
loma megszerzése után a
családorvostani tanszék or-
vosaként kezdett,  majd a
nemzetközileg is elismert
egyetemi klinikai osztá-
lyokon dolgozott, illetve a
városi, megyei ügyeleti rendszerben tevékenykedett. Mint mondta, a
Magyar Orvosi Kamara honlapján olvasta a  nyugdíjba vonuló
Csanaki doktor hirdetését. Nem sokkal ezután személyesen is fel-
vették egymással a  kapcsolatot. A doktornőnek már elsőre
szimpatikus volt mind a rendelő, mind a település, illetve a környék.
Kis idő elteltével ide is költözött Vépre, nyomdász férjével és más-
féléves kislányával.

Áprilisban kezd el dolgozni a praxisban, addig Csanaki doktor
mellett ismerkedik, barátkozik a betegekkel. Fontosnak tartja a
megelőzési, szűrési munkát, illetve a krónikus betegségben szenve-
dők gondozását. Ehhez kér együttműködést, bizalmat.

Szabad idejében  szívesen horgászik, szeret olvasni, kirándulni,
minél több időt tölteni férjével és kislányával.  
A kisváros lakossága nevében kívánjuk a doktornőnek, hogy találja
meg Vépen új otthonát. Gyógyítsa a betegeket, és családjával együtt
itt érezzék jól magukat!               - gyz 

Vadvirág Óvoda
programjai 

Április 10. Költészet napja • Április 24.
Föld napja • Április 30. Májusfa állítás

Óvodai beiratkozás.
Kedves Szülők és leendő ovisok!
A 2015/2016-os nevelési évre a Vépi
Vadvirág Művészeti Óvodába beirat-
kozni 2015. április 20-21-22-én 8
órától 15 óráig lehet.
Kérjük hozzák magukkal  gyermekük
születési anyakönyvi kivonatát, TB kár-
tyáját és lakcím kártyáját.
Szeretettel várunk mindenkit! 

Takács Józsefné óvodavezető

Véradás
Ismét véradást szerveztek a
művelődési házban, melynek
tanácskozó termében 19-en
nyújtották karjukat március
6-án. 

Az életmentő műtétekhez,
operációkhoz szükséges vér
begyűjtése során az első
önkéntes Könczöl Norbert
(képünkön) volt.                

gyz
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Közgyűlést tartottak a tűzoltók
Kevés balesetet és tűzesetet kívánt a Vép-Bozzai Önkéntes Tűzoltó Egyesület
tagjainak február 27-i közgyűlésükön Kóbor Attila parancsnok. Ez nem azt
jelenti, hogy nem tudnak és nem akarnak megbirkózni feladataikkal. Inkább
azt, hogy felkészültségük, modern felszereléseik és megfelelő anyagi forrá-
saik ellenére sem kívánnak bajt, sem Vép városának, sem Bozzai
lakosságának. Tavaly 22 bevetésen: 9 tűzesetnél és 12 műszaki mentésnél áll-
tak helyt. Létszámban is gyarapodtak,  új tűzoltóként fogadták Kovács Attilát,
Virágh Andrást, Nagy Szilárdot és Cseresznyák Lászlót. 

Az 51 fős csapat tanácskozásán – Varga László egyesületi elnök és Beke
Szabolcs titkár részletes beszámolói után – felszólalt a Vas Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság új vezetője. Erdélyi Krisztián alezredes
(képünkön a hivatásosok közt középen) szerint tűzoltónak lenni dicsőség. –
Vasban jó szinten van az önkéntesség, s igen jó egyesületeik vannak. Ezek
közé tartozik a vépi csapat is, mondta. A hivatásos tűzoltóknak pedig fontos
az együttműködés a helyiekkel, a kapcsolattartás. – A beszámolóból
meggyőződhettem róla, hogy a tűzoltóéleten kívül más tekintetben is
összetartó az 51 fős csapat, mely tavaly és az idén is a szükséges
segítségnyújtáson és tűzoltáson kívül rengeteg rendezvényen vett részt, tette
hozzá. Felhívta a figyelmet arra - bár a megfelelő anyagiakkal és felszerelés-
sel, tudássál rendelkeznek az itteniek  –  idén 500 millió forintnyi pályázatot
hirdet az országos parancsnokság, mely újabb lehetőséget kínál a
fejlesztésekre, tanulásra. Egyúttal kérdésre válaszolva elmondta: jó
tapasztalatai vannak a járási mentőcsapatok megalakításáról, melyek jól
egészítik ki a hivatásosokat. Ezt követően átadták a különböző tan-
folyamokon részt vettek vizsgaokmányait. 
Kovács Péter polgármester hangsúlyozta: az egyesület a város egyik
legjelentősebb civil szervezete. Nagy tiszteletnek örvendenek, hasznos
tevékenységet végeznek a lakosság megelégedésére. Ezért is támogatja az
önkormányzat anyagiakkal is munkájukat. Minden rendezvényen részt

vesznek, s e mellett egy leader pályázat segítségével felújították a régi gáz-
csere-telepet, melyet használhatnak, ahol bemutathatják múltjukat, terveiket,
relikviáikat. Azt kívánta ő is, hogy növekedjen a rendezvényeik száma és
csökkenjenek a káresetek. Köszönetét és elismerését fejezte ki a közös
egyesület felelősségteljes munkájáért Csizmadia Fanni, Bozzai
polgármestere is. A tanácskozást követően bemutatatták a vendégeknek –
Bognár András főhadnagynak és Egyed László alezredesnek is - a tűzoltó-
szertárt és a helytörténeti klubot. gyz

21 századi gyógyító hely
Eltűnt a „kékcsempés” épület, helyébe
egy év alatt felépítették az új belgyó-
gyászati tömböt a Markusovszky

Kórházban. A március 5-i átadás alkal-
mával prof. Nagy Lajos (képünkön),
kórházi főigazgató nyilatkozott
lapunknak.

– Megoldódik 360 beteg modern
körülmények közti gyógyítása, s ez a
vépieknek is fontos. Ezúttal a 12 ezer
négyzetméternyi helyen egészségügyi ro-
konszakmák kerülnek egymás mellé, ugya-
nis így az orvosoknak sokkal könnyebb
konzultálni betegenként a gyógyítás mód-
járól, mondta. Kiderült: a hatszintes, 6.2
milliárd forintból elkészült épületben 1, 2,
illetve 3 ágyas szobák vannak 30-30 száza-
lékos elosztásban. Mindegyikhez saját
vizesblokk is tartozik. Csőposta rendszert  is
építettek a dokumentációk gyors eljut-
tatására. És a szobákban is lehet szabályozni
a központi fűtést. Valamint 800 millió
forintért vásároltak új képalkotó
műszereket, például megtörtént a radioló-
giai osztály teljes digitalizálása. Az új beren-
dezések és eszközök által fájdalommente-
sebbé és gyorsabbá válik a baj megál-
lapítása, kezelése. Nincs gond az orvosi
karral sem, tette hozzá a főigazgató.

Az épületbe egyébként folyamatosan
költöznek be az osztályok: így a
reumatológia, a bőrgyógyászat, neurológia,
kardiológia és belgyógyászat, általános bel-
gyógyászat, infektológia, gasztroenterológia
és szakrendeléseik is. gyz
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Megünnepelték a hölgyeket
Városszerte megünnepelték a Nők Napját a fiúk, férfiak, apák és nagyapák. Az első ren-
dezvényt március 5-én a Nefelejcs Idősek Klubjának tagjai, 9-én pedig az idősek
Otthonában tartották. 

Igazán kitettek magukért a mindig nadrágot viselők. Meleg szavakkal, verssel és virág-
gal hódoltak a szebbik nem jelenlévő tagjainak. Előbb Kovács János adott kis történeti

áttekintést az ünnep 1857-es
amerikai indíttatásáról, a nők
munkájának elismeréséért indított
küzdelemről, majd eljutott a mai virág-
gal való köszöntésig. Aranyos volt, amikor
azt mondta: gyarló kutya legyen, aki nem ad tiszteletet a hölgyeknek. Ã
és társai is - Kovács László, Kányási István, Tóth Lajos és Sinkó Pál –
szívből szóló verseket mondtak saját, vagy költői kútfőből. Szó volt ott
a teremtés egyetlen csodájáról, a kislányról, az anyáról, gyermekről,
szeretőről és barátról, arról, hogy aki mindent megtesz értünk, az a nő.
S nem
u t o l s ó
sorban a
családról,
a n n a k
ö s s z e -

tartójáról, a jó asszonyokról, a férfiak jobbik feléről. S végül a
kettőnkhöz illő küzdelemről.

A hölgyek láthatóan örültek a megemlékezésnek és a virág-
nak. Cserébe jól megvendégelték itókával, finom süteményekkel
és más harapnivalóval a széplelkű udvarlókat. Hasonló ünnep-
séget rendeztek a Vadvirág Óvodában, ahol Kovács Péter
polgármester köszöntője hangzott el. Majd a Hatos iskolában

gratulálták meg kolléganőiket a férfiak. Aztán az Idősek
Otthonában a polgármester így szólt: - csupa fiatal és
mosolygós arcot látok, akiket meg kell becsülni, s meg kell
adni nekik a tiszteletet, miként az egész városban. Majd jó
egészséget és boldogságot kívánt az ünnepelteknek. Ezt
követően Kovács János márciusi verse hangzott el, majd
Tóth Lajos egy szál virággal a kezében mondta: - csak
veletek szép az élet. De udvarolt a jelenlévőknek Pusztai

Pali bácsi is. Végül Kovács Viola intézményvezető invitálta a fiúkat álló fogadásukra. gyz

KÖZLEMÉNY
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. ( 1134 Budapest, Váci út 45.) elkészíttette az M9 Szombathely - Vasvár és a kapcsolódó M8 Vasvár - Körmend közöt-
ti gyorsforgalmi útszakaszok környezeti hatástanulmányát, valamint az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek hatásbecslési doku-
mentációját. A nyomvonal a következő települések közigazgatási területét érinti: Nemesbőd, Vép, Bozzai, Kenéz, Vasszécseny, Csempeszkopács, Nemeskolta,
Rábatöttös, Gyanógeregye, Püspökmolmári, Rábahidvég, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Sorkifalud, Alsóújlak, és Vasvár. A tervezett út főbb műszaki jellemzői:
Tervezési sebesség 130 km/ó Keresztmetszeti kialakítások: 2x2 sávos gyorsforgalmi út. Tervezett pihenőhelyek: mindhárom nyomvonalváltozat esetén egy-egy
egyszerű pihenőhely létesülne. A Környezeti Hatástanulmány dokumentációja megtekinthető a VÉPI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL műszaki
irodájában ügyfélfogadási idő alatt. Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség a 314/2005. Kormányrendelet 9. §-ában szabályozot-
tak szerint közmeghallgatást tart. Az észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi  Főfelügyelőséghez
(1016 Budapest, Mészáros u. 58/a), vagy a közmeghallgatás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez lehet benyújtani. A közmeghallgatás
helye: Vasvári Polgármesteri Hivatal nagyterme (9800 Vasvár, Alkotmány u. 1.) 2015. április 23. napján 13.00 óra             Vépi Közös Önkormányzati Hivatal.
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Kiszével űzték el a telet
Már mindenki nagyon unta a telet, ezért a hagyományoknak megfelelően kiszebáb készítésével és elégetésével űzték el a
telet a Vadvirág óvodában február 27-én.

– Már egy héttel korábban készültünk a télűzésre, mondta Takács Józsefné, Terike óvodavezető. Szalmából és papírból
készítettünk a gyerekekkel négy csoportban kiszebábut
az idén is. Rigmusokat tanultunk, hogy a hagyományok
szerint megelőzzük a betegségeket, majd raktunk egy
tüzet a kertben, melyre rávetettük a nagybábut. Közben
énekeltük a Haj, ki kisze, haj című dalocskát. Még négy
vödör vizet is kivittünk, nehogy tűz legyen. Aztán
megvártuk, míg parázzsá válik a bábu. A legbátrabbak
pedig át is ugorhatták a fonnyadó parazsat, mondta Teri
néni. Az ilyen alkalmak is hozzátartoznak a játékos
neveléshez.

Az már csak hab a tortán, hogy a jó hangulat hatására
az idő is megemberelte magát. Kellemes volt kint lenni a
kertben.  Gyz

Tavaszi galéria nyílt az oviban
Fülétől a farkáig megismerhették az erdőt és lakóit
a vépi óvodások annak kapcsán, hogy Kámán
György vadász és erdőszerető szakember megmu-
tatta a kicsiknek, milyen kincseket rejt egy erdő.
Milyen fák, virágok vannak ott, és kik lakják
növényzetét, talaját, búvóhelyeit. A március 10-i
esemény bizonyára legnagyobb meglepetése volt
az ismerkedés a vadászattal. Ennek kellékeit meg
is mutatta Gyuri bácsi, aki maga is szép egyen-
ruhában, zergetollas kalapban jelent meg. Aztán
előkerült a gyönyörű sárgaréz vadászkürt. S ámul-
va hallgatták a gyerekek a hajtókról, kutyákról,
puskás emberekről szóló ismertetést. A képekről
rajzokról, és főleg szőrmék tapintásával meg is
ismerkedhettek az erdő állataival: a rókával, vad-
disznóval, szarvassal. S lám: mindenki tudott egy
mesét, egy dalocskát, egy kis történetet a
kedvencekről. Szép és hasznos időt töltöttek a
„nagy vadásszal”.  Gyz

8

Tündérkert: 
a jövő emléke

Sok boldogságot és egészséget kívánunk a piciknek,
szüleiknek és természetesen a nagyszülőknek is.

Képünkön: Lengyel Eliza Lili édesanyjával és
nagyszülei az elültetett emlékfánál. 

Gyz

folytatás a 1. oldalról
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LOMTALANÍTÁS 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a SZOMHULL Kft. 2015. június 13-án
(szombaton) bonyolítja le Vép településen a lomtalanítási akciót. Az elektronikai
hulladék (E-hulladék) gyűjtésére pedig június 10-én és 11-én kerül sor.
A lomtalanítási akció során elszállítják a háztartásokban feleslegessé váló, a rendsze-
resített hulladékgyűjtő edénybe méretük miatt el nem helyezhető holmikat, ha azokat
az akció napján reggel 7 óráig szállító járművel megközelíthető közterületre kihe-
lyezik.
A lomtalanítási akcióba a következő hulladéktípusok NEM tartoznak bele, s ezért
elszállításra sem kerülnek:  - kerti hulladék, nyesedék, (zöld hulladék) , - állati tetem,
- trágya, - bontásból származó autóalkatrész (kárpit, szélvédő, lökhárító stb.), - építési
törmelék (mosdókagyló, csempe stb.),  - lapátos hulladék,  - veszélyes hulladék (pl.
permetezőszer göngyöleg -maradék, festék, festékes göngyöleg, gumiabroncs,
akkumulátor, neoncső, hullámpala, gyógyszer, fáradt olaj, olajos-üzemanyagos
göngyöleg stb.),  - bontott elektronikai hulladék (pl. selejtes hűtő, televízió, háztartási
gép). 

ELEKTRONIKAI HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA
Kérjük, hogy az elektronikai hulladékot (E-hulladék) június 10-én (szerdán) 7 és 16
óra között vagy június 11-én (csütörtökön)  17 és 18 óra között szíveskedjenek
leadni a Vépi Közös Önkormányzati Hivatal udvarán, mert kizárólag onnan
szállítja el a SZOMHULL Kft.

Amennyiben az elektronikai hulladék hivatalba történő szállításáról annak nagy
mérete miatt nem tud gondoskodni, kérjük, június 3-ig jelezze a GAMESZ-nál, és
munkatársaink elmennek érte.
E-hulladék alatt a háztartásokban elhasználódott, leselejtezett elektromos berendezéseket értjük: pl. mosógép, tv, hűtő, tűzhely,
számítógép, monitor, mikrohullámú sütő, lemezjátszó, videó, kávédaráló, hajszárító, stb. 
Kérjük, hogy az elszállítandó eszközöket ne helyezzék őrizetlenül közterületre, elkerülve ez által a berendezések fosztogatását.

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal
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Szociális rendelet a települési 
támogatásokról

Az önkormányzat képviselő-testülete február 26-án módosította a szociális igazgatás-
ról és szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló 2011-ben hozott rendeletet. A képviselők lelkiismeretes vitát folytattak
arról, hogy a rendelkezésre álló hatmillió forintból kik, milyen módon és hányszor
kaphatnak támogatást. Dr. Hoós Anna Katalin jegyző hangsúlyozta, a települési támo-
gatás esetében a jövedelemhatár megegyezik a korábbi önkormányzati segély
jövedelemhatárával, azonban a különös méltányossági, magasabb jövedelemhatár a
rendkívüli települési támogatásnál jelenik meg. A Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági
Bizottság dönt a kérelmező által lakott lakás lakhatásához kapcsolódó rendszeres
kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez, (amennyiben a kérelmező
közgyógyellátásban nem részesül), valamint a gyermek óvodai, iskolai nevelése
megkezdéséhez igényelhető támogatásokról. A testület döntött arról is, hogy a pol-
gármester saját hatáskörében dönthet rendkívüli támogatás odaítéléséről, különösen
az alábbi indokokra való tekintettel: ha a kérelmezőt elemi kár, katasztrófa sújtotta,
baleset esetén, egyedülálló ellátatlan személy részére, ha a kérelmező bűncselekmény
sértettjeként anyagi segítségre szorul, elhunyt személy eltemettetéséről való gondos-
kodás esetén, egyéb rendkívüli ok bekövetkezése esetén. A rendkívüli települési támo-
gatás hatáskörének polgármesterre történő átruházására a támogatás megítélésének és
kifizetésének gyorsítása miatt van szükség, hiszen rendkívüli élethelyzetben, a
kérelmező „megvárakoztatása” a bizottság következő üléséig nem lenne jogszerű.
Varga Gyula képviselő a szociális segélyek odaítélésekor a körülmények alapos mér-
legelésén túl szükségesnek gondolja például a 70 éven felüliek támogatásakor az
adható pénzügyi lehetőség maximális kihasználását.

A rendelet megtekinthető a hivatal hirdetőtábláján, valamint letölthető az njt.hu és
a vep.hu oldalakról. gyz

A Mıvelődési 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
17.30 -  19.00    Csipkeverő kör 

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  31. Hatosfogat Fesztivál
április   3. 10.00 Húsvéti játszóház
április 10. 10.00 Költészet Napi Versün- 

nep
április 13. 13.00    KARITÁSZ szociá-

lis vásár
április 24. 18.00    Közéleti teadélután
április 27. 18.00     SZÍNHÁZ : Telefondok-

tor
Részletes program a kihelyezett 

plakátokon és a www.vep.hu weblapon

Nefelejcs Nyugdíjas Klub programja

április   2.  Húsvéti készülődés
április   9.  Költészet napja
április 16.  Természetgyógyász, Tóth József előadása
április 23.  Névnap
április 30. Egészségünk megőrzése (infra
lámpa, mágnes terápia kipróbálása)

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

Idősek Klubja márciusi programja

1-2-án 14.00 óra: Tojásfestés, tojásdíszítés
8-án 14.00 óra: Kreatív foglalkozás - papír

fonás
14-én 14.00 óra:   Filmvetítés - Árvácska
20-án 14.00 óra: – Kreatív foglalkozás –

papírfonás
22-én 14.00 óra:  Irodalmi teadélután

28-án 13.00 óra: Sárvári kirándulás

03.25-én 10-től kismamaklubot tartunk 

PROGRAMOK
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A Vépi Erdődy-kastélyról
Biztató változások következhetnek be a vépi Erdődy-kastély sorsát illetően, mert
az épület és a körülötte elterülő park is, helyet kapott a Nemzeti
Kastélyprogramban, mely a műemlék kastélyok egységes kezelésére és
fejlesztésére hivatott. Ahogy polgármester úr már jelezte az „ első kapavágások
„ az épület statikai, építészeti, művészettörténeti és kertészeti bejárásával
megkezdődtek. De vajon mi vépiek mennyire ismerjük a „Vépi vár” történetét,
mennyire ismerjük az itt birtokos Erdődy grófi családot. 

A vár – egyes források szerint - egy XIII. századi nemesi udvarház
megerősítésével keletkezett, melyet aztán külső védművekkel, a keleti torony
átépítésével tettek igazán védhetővé. Vári, védelmi  funkciót valójában sohasem
látott el, nagyobb csaták – jelenlegi ismereteink szerint – nem voltak a
környéken, kisebb portyázásoknak, rabló támadásoknak kellett ellenállnia. 
Az első nagyobb átalakítása 1615-ben – éppen 400 esztendeje – történt, s
valószínű, hogy ekkor alakították ki négyszögletes formáját,  kapta a belső udvari
árkádos, reneszánsz arculatát. Ekkortól jellege már inkább kastély, lakó épület
nem pedig erődítés.

Birtokosa Erdődy Tamás(1558-1624), akit a magyar történelem méltatlanul
„elfelejt” kihagy nemzeti nagyjaink közül. Ã már fiatalon 26 éves korában –
hasonlóan apjához Erdődy II. Péterhez – elnyeri a horvát báni méltóságot (1584-
1595) és ezzel együtt az állandó török elleni harcokat. Zrínyiekhez hasonlóan
védelmezi a déli végeket, védelmezi a magyar királyi, és természetesen saját
horvátországi birtokait is. A törököt
számtalan csatában megverte, 1593-
ban Sziszeknél legyőzte Hasszán
boszniai pasa seregét, 1594-ben
bevette Petrinja várát. 1598-ban kine-
vezték étekfogó mesternek, 1603-ban
tárnokmesternek. A grófi címben
1607-ben megerősítették. 1608-tól
ismét horvát bán egészen 1615-ig,
amikor is lemond. 1616-tól ismét
tárnokmester. Nádornak is jelölték, de
vallási türelmetlensége miatt végül a
protestáns főrendek nem választották
meg. 1613-ban megnyeri azt a pert
amelyet a Zrínyiek ellen indított s
mely a monyorókeréki és vépi birtokainak visszaszerzésére irányult.

A vépi birtokot ugyanis apja, több más Vas vármegyei birtokával együtt
elzálogosított Zrínyi Miklósnak, a szigetvári hősnek. Erdődy Péternek első
feleségétől, Tahy Margittól, csak egy leánya,  Anna született, akit apja fiúsíttatott,
s mint védelmezőhöz, a Zrínyi családba szeretett volna beházasítani. Ezért bir-
tokainak egy részét zálogba adta - illetve néhány várat elcserélt -  a jövendőbeli
férjnek kiszemelt Zrínyi György apjának, Zrínyi Miklósnak. Ez a birtok-
szerződés, még egy szerencsétlen eljegyzési szerződéssel is komplikálódott. A
házasság – Zrínyi György visszalépése miatt – nem jött létre, a birtokokat csak a
később, a második feleségtől – Alapy Borbálától – született Tamás tudta vissza-
szerezni, s elkezdeni a felújításokat mind a vépi, mind a monyorókeréki váron.
Az átalakítás során a „vépi vár” mindvégig megtartotta kastély jellegét, állapotára
felügyeltek, folyamatosan karbantartották, s a család úgynevezett idősebb ágának
egyik fő lakóhelyévé vált.  

Erdődy Tamás 1624-ben Krupina várában meghalt, Zágrábban temették el.
Síremléke a mai napig megtekinthető a zágrábi székesegyházban. Szobra – Zala
György alkotása - látható a budapesti Parlament keleti homlokzatán, Zrínyi
Miklós és Jursich Miklós társaságában. Dömötör Gábor

Hármas születésnap a
nyugdíjas klubban

Ritka ünnepre gyűltek össze a Nefelejcs
nyugdíjas klub tagjai március 19-én. Hárman
töltötték be 80. évüket március hónapban:
Horváth Józsefné, Irénke, Maróthy
Józsefné, Éva és Lakner György. Ãket és
Gerda, Sándor és József nevű társaikat
köszöntötték verssel, énekkel és tortával a kis
közösségben. Ezúton is jó egészséget kívá-
nunk az ünnepelteknek!
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Vépi gyerekek kiállítása a
zeneiskolában

Kiváló kezdeményezés valósult meg március 10-én a szombat-
helyi zeneiskolában, ahol a vépi művészeti alapfokú képzést is
nyújtó általános iskola tehetséges diákjainak rajzaiból nyílt kiál-
lítás. A megnyitón sokan voltunk, és az alkotásokat meleg
szavakkal méltatta Torjay Valter festőművész. A művészetet
mint az ember egyik lételemét emelte ki, ami már az emberré

válás korai időszakában is igény volt, és a fejlődés során csak
bizonyította mindenek felett álló szerepét, a személyiség, az
emberi alkotóvágy, és a technikai tudás feletti életigenlés kife-
jezése terén. Foglakozott a kiállításon látható alkotások
technikai sokszínűségével, a krétarajztól a karcolt képekig, de
szóba került, a gyermekek meglepően jó térszerkesztése,
sokszínű témaválasztása is.

Kiemelte a vezető tanár Saly Rita szerepét a tehetségek
megfelelő gondozásában.  

A kiállítás házigazdája Brandisz Márton igazgató úr, az
alapfokú művészeti iskolák kapcsolatának szükségességét, és
felhasználását emelte ki a diákok munkáinak megismertetése
terén. A vépi iskola igazgatónője Nagyné Tancsics Ildikó
megköszönte a lehetőséget a megjelenésre, és további kap-
csolódó rendezvények tervezésére ösztönzött, a három alapfokú
művészeti iskola életében.

A kiállítás 2015. március 24-ig látogatható a zeneiskola
előterében. -kp

VÉPIKRÓNIKA
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Teadélután

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS 
KEDVES CSALÁDJÁT

2015. április 24-én 18.00 órakor a 
VÉPI MÙVELÃDÉSI HÁZBA
KÖZÉLETI TEADÉLUTÁNRA

VENDÉGÜNK:
Tóth Tamás Tibor bv. ezredes, bv. tanácsos
a Szombathelyi  Országos Büntetés-végre-

hajtási Intézet parancsnoka

Ezredes úr bemutatkozik, és beszél a szombathelyi
börtönről és lakóiról, eloszlatva több téves híresztelést.

Kérjük, jelezzék részvételi szándékukat az 543-052 telefon-

számon, vagy az mhkvep@netkabel.net e-mail címen.

-müvház-

KÖZMEGHALLGATÁS
2015. április 20-án hétfőn 19 órakor tartjuk a szokásos éves
közmeghallgatást. A kultúrház nagytermében várunk
minden érdeklődő vépi lakost, az elmúlt év eseményeiről és
adatairól szóló beszámoló, és jövőbeni terveink
ismertetésére. Lehetőség van a lakosság részére is, kérdé-
seiket és kéréseiket közvetlenül megfogalmazni, az
önkormányzati képviselők, a hivatal vezetése felé. -önkor-

Polgármesteri napló
2015.02.19. F o r s t e r
statikus szemle a kastélyban -
Torkos csütörtök •
2015.02.25. Látogatás Süle
József bácsinál • 2015.02.26.
Forster építész, múzeológus,
kertész szemle
- 16:00 Kerékpárutas

megbeszélés
-  17:00 Testületi gyűlés

• 2015.02.27. 9:00 Já-
rási rendőrségi tájékoztató 

- 18:30 Tűzoltók éves
beszámoló taggyűlése •
2015.03.05. TÖOSZ fórum •

2015.03.06. Virággal köszöntöttem a hivatal és az
intézmények hölgy dolgozóit • 2015.03.07. Idősek
Klubja: nőnap • 2015.03.10. 11:00 Ovi galéria megnyitó
- 16:30 Szombathely, zeneiskola: vépi kiállítás megny-
itó  • 2015.03.12. 9-12:00 ITP értekezlet   -14:00
Nefelejcs Nyugdíjas Klub: fánknap   • 2015.03.13.
11:00 Megyei ünnepély Szombathelyen, a megyeházán
• 2015.03.15. 10:00 Ünnepély a kultúrházban    - 15:00
Közös szavalat a Petőfi utcában   •  2015.03.16. 10:00
ANTSZ bölcsődei csoport ügyben egyeztetés  -16:00
Gencsapáti LEADER gyűlés

–polgármester–

KIÁLLÍTÁS
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Tenisz Mindenkinek!
Szeretnénk a vépi sportkör két teniszpályáján
oktatást elindítani a felnőtt és a diák korosztály
számára is. Kellő létszám jelentkezése esetén
,időpont egyeztetés után megszervezzük a csopor-
toknak a képzést.
Jelentkezni: Takács Csabánál az általános
iskolában, vagy Dancs Lászlónál a 06-20-517-
2556 telefonszámon lehet. -sportkör-

Teke: Berta Dorina az 
országos döntőben

Zalaegerszegen a hatsávos tekecsarnokban
bonyolították le a  teke Területi Diákolimpia
Döntőjét. Városunkat hárman képviselték:
Szijártó Bálint a Hatos Ferenc Általános Iskola
tanulója 9-ik, Mórocz Bálint a FM DASzK
Középiskola tanulója 7-ik helyen végezett.
Berta Dorina a FM DASzK Középiskola tan-
ulója pedig kiváló eredményével bejutott a 27-
én tartandó Országos Döntőbe, melyet szintén

Zalaegerszegen rendeznek. (Képünkön Dorina
jobbra az első, aki gugol.)                            

Idén is  MEGRENDEZZÜK  VÉP VÁROS
II.  TEKEBAJNOKSÁGÁT ! Várjuk a három
fős  csapatok nevezését április 20-ig. 
Bővebb információt Szijj Vilmos alpol-
gármester ad a 06-30- 4912048-as telefonon.  

– szv

Szólj be a Nyúlnak, vagy csak jelezd a tavaszi zsongást!
Írd le mit vártál a Nyúltól, amit nem teljesített, de azt is, ha
többet adott, mint amennyit vártál! Írd le azt is, mit vársz a
tavasztól, mit tervezel, milyen a hangulatod!

Várjuk kellően humoros, rövid „beszólásaidat”, soraidat,
történeteidet, melyeket helyezz el valami tartályban, (például
egy Kinder tojás palackban), és függesszd fel a városháza
előtti tojásfára, akár névvel, vagy jeligével.
A 2015. április 15-ig felrakott, humoros írásokat a következő

Vépi Krónikában közreadjuk.   -VK-

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok 
minden meglévô és leendô ügyfelemnek.
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