
A Tündérkert szimbolizálja az élet kezdetét, 
a családok és a város gyarapodását

A kis Misa hétéves, Bora négy, Nilla pedig csak most januárban született. Vígh Róbertéknél jártunk. A családfő
azonban dolgozott, így feleségét, Tancsics Anettet (alsó kisképünkön) kérdeztük annak kapcsán, hogy megtudjuk,
a háromgyermekes anyuka mit gondol a Tündérkertről? Képünkön az idei érintettek sokasága.

VÉPIVÉPI
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VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA

Vép megkapja a kormány
által ígért 112 milliót

Sok fórumot megjártunk, mindenkit megkerestünk, akit
lehetett – eredménnyel!

Április 9-én kaptuk a jó hírt, hogy a megelőző kor-
mányülésen döntöttek arról, hogy a tavaly,  hitel nélkül
gazdálkodó önkormányzatoknak nyújtott támogatásból
kimaradt 2 ezer lakos feletti települések – Vas megyében
Bük, Gencsapáti, Répcelak és Vép – idén megkapják a

teljes támogatási összeg első felét. Képünkön: balról jobb-
ra Kovács Péter, Szabó József, Répcelak polgármestere és
Ágh Péter parlamenti képviselő     

4.  Költészet  napja  •  7 .  Óriástojások  •  8 .  Közmeghalgatás  •  9 .  Sport  •  10.   Telefondoktor

Jól húz a Hatos-fogat
Immár nyolcadik alkalommal rendezte meg a Hatos
Ferenc Általános Iskola és AMI a  Hatos-fogat fesz-
tivált. A térségi kulturális és kézműves rendezvényre
tíz vasi iskola – Szombathelytől Kőszegig, Rumtól
Sárvárig – mintegy 300 diákja nevezett néptánc, tár-
sastánc, vers és prózamondás, zene és irodalmi szín-
pad kategóriákban, illetve képzőművészeti alkotások
elkészítésével. Ezúttal Szabó Lőrinc: Lóci óriás lesz
című verséhez illeszkedve kellett  megalkotni Lóci
alakját, valamint készíteni tavaszi illusztrációkat,
közölte Soós Pálné művésztanár, képzőművészeti
zsűri elnök. folytatás a 3. oldalon

KRÓNIKA

folytatás a  2 oldalon

folytatás a 2. oldalon
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112 millió
A tervek szerint jövőre a 2 ezer lakos
alattiak megkapják a második részt, és
2017-ben újra az idei támogatottak
kerülnek sorra.

A kormánydöntésről április 16-án szá-
molt be az érintett polgármestereknek
Répcelakon Ágh Péter parlamenti kép-
viselő. Hangsúlyozta: jogos, hogy kapja-
nak egyfajta jutalmat azok a települések,
melyek nem adósodtak el. Hozzátette
azonban, hogy a költségvetés okán meg
kellett várni a finanszírozásban a forrás
előteremtési lehetőségét. Erre most van
lehetőség úgy, hogy két év alatt érkezik
meg fele-fele arányban a pénz az
önkormányzatokhoz. Az első részlet
tehát idén ősszel várható, melyre
fejlesztési elképzelésekkel pályázniuk
kell az érintetteknek. Kovács Péter pol-
gármester megköszönte Ágh Péter segít-
ségét az ügy sikeres intézésében. Mint
mondta országosan is jó lobbi
tevékenységet folytattak, melynek oka
volt az is, hogy a lakosság naponta szá-
mon tartotta Vépen például azt, hogy
csak ezzel a forrással lehet felújítani a
Táncsics és a Deák utcá-kat, melyeknek
már megvan az építési engedélye is. 

Ezért a polgármester a kisváros 3400
lakosa nevében is megköszönte a kor-
mány támogatását.                

-kp, gyz

VISSZAHONOSÍTÁS VÉPI

Visszahonosítás - állampolgári eskü
Ismét magyar állampolgár lett a szerbiai Zentán élő Halász Etelka,
aki soha nem hagyta el az anyaországot. Ugyanis a II. világháború

következményeként
lett szerbiai lakos.
Most, április 15-én jött
el az a pillanat, hogy
Áder János államfő
engedélyével ismét
magyar állampolgár
lett. Az alkalomból – a
Himnusz hangjai után
– Halász Etelka Ko-
vács Péter polgár-
mester előtt letette
esküjét, miszerint Ma-
gyarországot hazájá-

nak tekinti, törvényeit megtartja, erejéhez képest megvédi az
országot és képességeinek megfelelően szolgálja.

Kovács Péter meleg szeretettel köszöntötte az idős hölgyet, aki
egészségügyi végzettségűként szakmájában dolgozott Zentán
nyugdíjazásáig. Ibolya lányával és vejével jelenleg még Ausztriában
él, de Vépen kíván letelepedni. A városvezető hangsúlyozta: a
történelem során országunk határai gyakran változtak, melynek
következtében családok szakadtak szét és lettek más országok lakói.
Közéjük tartozott a ma már özvegy hölgy is, aki megőrizte ma-
gyarságát, gyökereit. Ezért őszintén kívánta: Etelka asszony béké-
ben, nyugalomban, egészségben és szeretetben élje további életét új
otthonában. Ezt követően egy virágcsokorral gratulált, majd  átadta a
honosítási okiratot új állampolgárunknak.                                   gyz  

KRÓNIKA
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Tündérkert
– Az immár hagyománnyá vált tündérkerti faültetés nemcsak az
utókornak emlék. Nekünk is, annak ellenére, hogy mi „csak”
tavalyelőtt ültettünk fát a kis Bora tiszteletére. Misa születésekor
ugyanis még nem készült el a Tündérkert, a kéthónapos kis Nillát
pedig még nem vittük ki a rossz idő miatt.  Azonban mindhármuknak
fontos lesz egyszer ez a kert, ugyanis sokszor elsétálunk megnézni,
hogyan cseperedik az a kis fa, mely gyermekeinkkel együtt nő majd
– mondja Anett. Egyszer aztán meg kell tudniuk a kicsiknek az élet
keletkezésének rendjét az ember vagy például a növények
vonatkozásában. Azt, hogy miként ültetjük el a magot, mely
fokozatosan fejlődik. S ez a gyarapodás jelzi: jelképesen és valóság-
ban is van helyünk a világban. Nekünk itt Vépen. A fákkal együtt
éppúgy, mint a gyermekeknek a családban. Egyik valóság sem élhet
a másik nélkül. Mert így a legjobb, mondja az anyuka.

Szép gondolatok, melyekkel minden bizonnyal egyetértenek a
képünkön lévő érintettek is.

gyz

folytatás a 1. oldalról

Anyakönyvi hírek
Házasság: Pathy Balázs és Geosits
Linda Anna • Magyar Péter és Tóth
Bernadett Alexandra

Születés: Nardai Zita és Berta Zsolt
leánya Zsófia. 

Haláleset: Balikó Ferenc István
(1949)  Szent Imre u. 15. • Fekete
Sándor  (1929) Szent Imre u. 36-38. • 
Holczer Ferencné sz. név: Kiricsi
Jolán  (1933)  Arany János u. 22. • 
Pintér Imréné sz. név.: Török Mária
(1927)  Batthyány u. 35.

folytatás az 1. oldalról
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OKTATÁSKRÓNIKA
VÉPI

Jól húz a Hatos-fogat
A március 31-i rendezvényen ismét kicsinek bizonyult a kisváros művelődési háza. A rendezvényt támogatta a
KLIK szombathelyi tankerülete, a város önkormányzata, a Tudás Fája  Közalapítvány és a Hatos Szülői Közössége.

A kulturális seregszemlét köszöntve
Gagyi Levente, a Vas Megyei Önkormány-
zat civil és nemzetközi kapcsolatok bi-
zottságának elnöke (képünkön: Gagyi
Levente, Fodor István, Nagyné Tancsics
Ildikó iskolaigazgató és Kovács Péter
polgármester) hangoztatta: felemelő érzés
részt venni ilyen rendezvényen, ahol hagyo-
mányosan mintegy 300 tanuló mutatja meg
tudását egyéni és csoportos formában. – A
művészet szép, harmonikus és kellemes
érzéseket kelt minden érzékszervünkben,
mondta.

Hozzátette: a lényeg, hogy szabadság kell az alkotáshoz, s annak is kell maradnia. Fodor István tankerületi
igazgató kiemelte: a Hatos-fogat általában egy közlekedési eszköz hat lóval, mely egyre messzebbre jut, egyre
nehezebb terhet húzva. Fontos, hogy megtaláltuk azt a fogatot, melyben az együttműködés, az oktatás, a kultúra

kötődik az országhoz, s így jó kezekben
van. – Bízunk benne, hogy ez a Hatos-
fogat messzire húz és viszi Vép jó
hírnevét, mondta. A kulturális
bemutatókat a Győrvári Néptánc
Együttes vezette be, majd
megkezdődött a 27 együttes és egyéni
fellépő műsora. A mezőnyből
kiemelkedtek a Galaxy és a Be-Jó
táncegyüttesek kitűnő bemutatói, a
Rum-kastély EGYMI Szinkottás
zenekara és Csalafinta színjátszó cso-
portja, a Holdfény tánccsoport és
diákszínpad műsora, a szombathelyi

Derkovits Általános iskolából Gráf Nikoletta táncdala, a helyi Hatos iskola Novákos kis és nagyobb korú tánco-
sai (képünkön), Tolnai Veronika, a kőszegi Bersek
iskola táncdalénekese. Amíg a zsűri tanácskozott
nagysikerű, rock-koncertet adott a PNR zenekar.    

A zsűrinek nem volt könnyű dolga a minősítések
meghozatalában. Végül Horváth Dávid, a Savaria
Táncegyüttes edzője, zsűri elnök és Nagyné Tancsics
Ildikó helyi iskolaigazgató hét bronzminősítést, nyolc
ezüst és 10 arany minősítést adhatott át a legjobb pro-
dukcióknak. Utóbbiak közt a Hatos Iskola kisebb és
nagyobb formációs tánccsoportja is ott lehetett. A
vándorserleget pedig megérdemelten kapta a Rumi
kastélyi iskola, melynek szereplői igazán kitettek
magukért. A” képzőművészek” közt arany minősítést
kapott a Hatos iskola két tanulója: a IV. osztályos
Jánosi Johanna, illetve a VI.–os Szijártó Dorka lévő
munkájukkal. Aranyat nyert még a sárvári Gárdonyi
iskola. Ezüstöt a vasszécsenyi-, bronzot pedig a szombathelyi Derkovits iskola egy-egy tanulója kapta.

Gratulálunk a rendezőknek és a felkészítőknek.    Gyz
3

folytatás a 1. oldalról
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A lelkek tükre a Költészet napján
Ha a szem a lélek tükre, akkor a vers szeretete is azt mutatja. S ez látható-hallható volt a Vadvirág Művészeti Óvoda hagyo-
mányos szervezésében a Költészet napi ünnepségen április 10-én a Városháza előtti téren, illetve 13-án a Hatos Ferenc
Általános Iskola, és AMI rendezvényén. Generációk verseltek
óvodástól a 80 éves Horváth Józsefné Irénkéig, aki nemrég még a
nyugdíjas klubot vezette.

Méltón ünnepelték tehát József Attila születésnapját. Először
közös szavalással, mintegy 100 torokból szólalt meg a nagy költőnk
Altatója, mely illett a kicsikhez éppúgy, mint a 2-4. osztályos tanu-
lókhoz. A Pipitér csoport pedig Fésüs Éva: Béka nótáját interpretálta
Forstóberné Pogácsás Anikó felkészítésével. Majd a 3. B-sek
elevenítették fel Arany János: Mátyás anyja című költeményét. Ezt
követően Dömötör Hanna ajkáról hangzott fel Szabó Lőrinc: Lóci
óriás lesz című verse. Meglepetésre mikrofon elé lépett a szépkorú
Horváth Józsefné Irénke, akit Pósa Lajos: Magyar vagyok-ja ihletett
meg. Az óvodavezető Takács Józsefné Terike pedig verses zseb-
oklevéllel köszönte meg a fellépéseket és a felkészítők – Pusztai
Krisztina és Tancsics Gáborné – munkáját.   

A Hatos Ferenc művészeti iskolában április 13-án szintén
kollektív szavalással, illetőleg egyéni versmondó versennyel

emlékeztek József Attila, Márai Sándor és
Szabó Lőrinc munkásságára. A programot
szervező Csordás Ildikó tanárnő hangsú-
lyozta: egyre jelentősebbek azok az
ünnepek, melyek megállásra, elgondol-
kodásra késztetnek bennünket. 

Beragyogják hétköznapjaink szürkesé-
gét. Ilyen ünnep a Költészet napja is. 

A programban többek közt érdekes volt Varró Dániel: Mese a tanító néniről, aki
„sajnálta” a verseket szanaszéjjel elemezni. A közös versmondás alanya pedig
Szabó Lőrinc: Nocturnó1-e volt. Majd 26 alsós és 11 felső tagozatos diák állt ma-
gabiztosan, félelem nélkül, mikrofon-barátként a közönség és a Katzler Hilda
drámapedagógus, költő vezette zsűri elé. Az alsósok közül I. helyezést ért el a 2/b
–s Habda Patrik, II. helyezett 2/a -s Gombás Marcell,  III. pedig Prisznyák Emese
az I.a-ból. Különdíjat kaptak: Varga Vivien I/a, Imre Fanni 2/a, Dömötör Hanna
3/a. A felsősök közül első lett Dombai Boglárka 6/b, második Király Virág 7/a,
harmadik Borsos Kriszti 8/b, míg különdíjat kapott Martonicz Regina 6/a, Nagy
Vivien 6/b, és Forgács Renáta 8/b osztályos tanuló.   gyz

KULTÚRA KRÓNIKA
VÉPI
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Nagy János újabb verseskötete
Fény és árnyék címmel – Nagy Zsolt szerkesztésében, Kovács Jutka előszavával – újabb kötetet jelentetett meg Nagy János
költő-tanár. Vép díszpolgára ezúttal 74 új verset közöl. A fejezetek – Tisztelgés emelt fővel,  A katedra körül, Családi album,
Lipárti ég alatt, Jó és rossz, Szól a szív, Mozaikok Savaria életéből és a Gondolatforgácsok – meg átszövik mai életkorának
fontosabb gondolatait, emlékeit. A 60 oldalas kötetben megjelenik szülőföldje, barátai, a vépi kastély, az iskola és a családok
élete éppúgy, mint a katonaság vagy egy szép tölgyfa, a munkáját segítők tisztelete, illetve Savaria történetének pillanatai.
Újabb munkáit várva további jó erőt, egészséget kívánunk a Vépi Himnusz írójának! Gyz
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Megújult a városháza telefonközpontja
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Vépi Közös Önkormányzati Hivatal tele-
fonközpontja megújult. A hivatal a következő telefonszámokon érhető el:
06/94-543-067, 06/94-543-068, 06/94-543-073
A telefonszámok hívását követően választhatnak az elhangzó ügycsoportokhoz tar-
tozó menüpontok közül, vagy tárcsázhatják az ügyintéző mellékének számát is. Ha a
hívó fél nem választ a felsorolt menüpontok közül és mellékszámot sem tárcsáz, az
elhangzó szöveg végén a hívás a kezelőhöz kerül. A várakozási idő kiiktatása és a
hívás gyorsítása végett tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot az ügyekhez tartozó
menüpontokról és a mellékekről. 

ÜGYCSOPORT MENÜPONT: HELYI ADÓ  ÜGYEK 1 • SZOCIÁLIS, ANYAKÖNYVI,

NÉPESSÉG-NYILVÁNTARTÁSSAL KAPCSOLATOS ÜGYEK • GYERMEK-

VÉDELEMMEL, SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉSSEL, EBEKKEL KAPCSOLATOS ÜGYEK 3 • KERESKEDELMI, BIRTOKVÉDELMI

ÜGYEK 4 • MÙSZAKI ÜGYEK, TELEPENGEDÉLLYEL KAPCSOLATOS ÜGYEK, HAGYATÉKI ÜGYEK 5 • PÉNZTÁR,

SZÁMLÁZÁS 6 • KÖNYVELÉS, MUNKAÜGYEK 7 • PÉNZÜGYI CSOPORTVEZETÃ 8 • TITKÁRSÁG 0

VÉPI
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KRÓNIKA

Jógások nemzetközi találkozója
Mintegy 800 hazai és főleg a volt Jugoszláviából kiszakadt államokból érkezett
jógások tartottak nemzetközi találkozót a húsvét utáni hétvégén a DASzK
épületeiben. A test, a tudat és a lélek harmóniáját fontosnak tartók végezték napi
gyakorlataikat a már ismert környezetben a világszerte ismert indiai jógi, Swami
Maheshwarananda vezetésével. Gyz

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
17.30 -19.00    Csipkeverő kör 

18.00 -19.30    Hastánc Klub 

Péntek:  17.00 Hastánc kicsik 

Jáde Gyöngyöcskéi

18.00 -19.00 Gyógytorna Ildivel

19.00-20.00  Aerobic 
Szombat: 14.00-16.00 Jóga Mecseki

Ferivel (előzetes egyeztetés alapján)

Egyéb programok:
május   1. 10.00 Majális
május 10. 18.00 SZÍNHÁZ : Telefondoktor
május 11. 13.00 KARITÁSZ szociális vásár
május 16. 19.00 A Weeb Színpad bemutatja: 

Zöld sonka 
május 18. természetjáró klub: Somlóhegyi 

túra, borkóstolással.
május 23.135 éves a Vép-Bozzai Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület

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

Nefelejcs Nyugdíjas Klub programja
május   1.  Felvonulás
május   8.  Anyák napja
május 15.  Torna (kondigépek kipróbálása)
május 21.  Férfinap
május 28.  Májusfakitáncolás 

- Palacsintasütés

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

Idősek Klubja májusi programja

5.-én 14.00 óra:  Fűben –fában orvosság – előadás
12.-én 14.00 óra: Séta a kastélyparkban
14.-én 14.00 óra: Filmvetítés – Májusfa kitán

colás 
19.-én 14.00: Népszokások, népi hagyományok 

felelevenítése 
21.-én 14.00 óra: Kézimunkázás – horgolt virág 

és pillangó
27.-én 14.00 óra: Majális   Kovács Viola

PROGRAMOK

Módosul a gyermekoltási sorrend
„Kedves Szülők!  Az ÁNTSZ rendelete alapján az oltási sorrend 2015 áprilisától a
következőképpen változik: a 2015. január 01. és március 31-e között születetteknél
a betöltött 2 - 4 hónapos  6. hónapos korra módosul. A 2013. október 01. és 2013.
december 31-e között születetteknél az eddigi 18 hónapos oltás a betöltött 21
hónapra módosul. Az átállás gördülékeny lebonyolítása miatt, kérem az
együttműködésüket! Előzetes telefonos időpont egyeztetés után kérem Önöket,
hogy  gyermekük egyéni oltásának megbeszélése miatt a házi gyermekorvosi
rendelőt felkeresni szíveskedjenek. Dr. Garda Károly házi gyermekorvos

Vadvirág Óvoda programjai 
Május 4. Anyák napja • Május 7. Ambrózy versmondó találkozó -Tanakajd •
Május 8. Madarak, fák napja- Autóbuszos kirándulás Kőszegre • Május 11. Nyári
Ovi-Galéria megnyitó • Május 21. Tehetség műhelyek bemutatója a szülőknek •
Május 26-28 Gyermekhét • Május 27. Zenés előadás Orsival • Május 29.
Vadvirág nap Takács Józsefné óvodavezető

A Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú
Mıvészeti Iskola májusi programjai

Május 7. 16:30 -18:00 óra Fogadóóra • Május 26 – 29. Erdei iskola az 5. A osztá-
lyosok részvételével Nován • Május 27. Országos mérés a 6. és a 8. évfolyamon
• Május 29. Takács János Labdarúgó Emléktorna 17:00 óra „Ez vagyok én …”
mıvésztehetségek bemutatkozása • Május 30. Gyermeknap a Szülői Közösség
szervezésében
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Ruhabörze Bozzaiban
A Máltai szeretetszolgálat felajánlásával Lakner Juditnak és Süléné Bánfalvi
Eszternek a Bozzaiak Bozzaiért Egyesület elnökének köszönhetően 2015. március
25- én 17:00 -18:00 óráig a Bozzai Faluházban ingyenes ruhabörzét tartottunk. A
ruhabörzét elsősorban a rászoruló családok részére hirdettük meg, de természete-
sen mindenkit szeretettel láttunk. Összességében elmondható, hogy a ruhabörze
eredményes volt, hiszen 5-6 család jött el, és senki nem távozott üres kézzel.
Továbbá a Máltai Szeretetszolgálatnak köszönhetően a választott ruhanemű mellé
mindenkinek járt egy csomag száraztészta is. 
Köszönjük szépen a felajánlást és a szervezést egyaránt!  -cs.f

KRÓNIKA
VÉPIHÍREK

6

Kék fény hírek
Ismét szaporodtak a betöréses
lopások

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
februári és a márciusi hónapokban váro-
sunkban ismét elszaporodtak a családi
házakból és a hozzájuk tartozó mel-
léképületekből történő betöréses
lopások. Az elkövetők kisgépeket,
műszaki cikkeket, kerti gépeket, felsz-
erelési és lakberendezési tárgyakat tulaj-
donítottak el. Megkérünk mindenkit, ha
lakóháza vagy építési telkén, annak
környékén gyanús körülményeket,
idegen nézelődő személyeket – vagy ha
az éjszaka folyamán a házőrző eb
többször jelez – értesítse a
Rendőrhatóságot. Bizton-ságtechnikai
kérdésekkel kapcsolatban a vépi körzeti
megbízottakhoz fordulhat bizalommal.

A márciusi hónapban a Vépi Körzeti
Megbízottak működési területén 2 fő
előállításra került a Szombathelyi
Rendőrkapitányságra bűncselekmény
gyanúja miatt, 3 fő lett elővezetve a
Rendőrkapitányságra, mivel a kiszabott
pénzbüntetést nem fizették be, és 3 fő
ellen szabálysértési eljárás indult, mivel
lopást követtek el, gépjárművüket
vezetői engedély és műszaki vizsga
nélkül vezették. Vép KMB.

Egyházközségünk májusi programjai
Május a Boldogságos Szűzanya hónapja. Május hónapban az esti szent-
misék  után a loretói litánia imádkozásával köszöntjük Mennyei Éde-
sanyánkat. Május 1-jén lesz a hónap első pénteke. Engeszteljük Jézus
Szentséges Szívét szentgyónásunkkal és szentáldozásunkkal! Május 10-én
a reggel 8 órakor kezdődő szentmise keretében lesz a hittanos gyermekek
legbensőségesebb ünnepe, az elsőáldozás.  Egyházközségünk 26 gyermeke
ekkor járul először az Úr asztalához. Május 8-án, pénteken délután 5 órai
kezdettel lesz az elsőáldozási szentmise próbája, május 9-én, szombaton
délután 3 órai kezdettel pedig az első szentgyónásukat végezhetik el a
leendő elsőáldozók. Imádkozzunk az ünnepre készülő gyermekekért és
családtagjaikért! Május 10-én, az este 1/2 7 órakor kezdődő szentmise
után körmenetben vonulunk a Szent Flórián szoborhoz, hogy a szent
közbenjárását kérjük városunk minden lakójának épségéért. Május 13-án,
szerdán 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

Tűzesetek- beavatkozások
Márciusban és áprilisban eddig két eset-
ben kellett tüzet oltaniuk a Bozzai-Vép
Önkéntes Tızoltó Egyesület tagjainak.
Március 29-én vasárnap a vépi Béke utca
egyik családi házának faszerkezetes mel-
léképülete gyulladt ki. A 13 óra 54 perces
jelzésre a szombathelyi hivatásosok és
helyiek vonultak a házhoz. A tüzet 14.30
órára eloltották. Személyi sérülés nem
történt. Április elsején pedig este  20 óra
16-kor kapták a jelzést, hogy Vépen a
Rákóczi utca egyik családi házának
kéményéből lángok csaptak fel. Ez
esetben is 5 fővel vonultak a helyszínre.
Lezáratták a kazánt, átvizsgálták a
zsindelytetős épületet, majd gyorsbea-
vatkozó berendezéssel locsolták a tetőt a
további károk megelőzésére. Időközben
megérkeztek a szombathelyi hivatásosok
is. A közös felderítés után további bea-
vatkozásra nem volt szükség.

- a szerk

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 lomta-
lanítási akció során elszállítják a háztartásokban feleslegessé váló, a rendszeresített
hulladékgyűjtő edényben méretük miatt el nem helyezhető holmikat, ha azokat az
akció napján reggel 7 óráig szállító járművel megközelíthető közterületre kihe-
lyezik. 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 szívesked-
jenek leadni a Vépi Közös Önkormányzati Hivatal udvarán, mert kizárólag onnan
szállítja el a SZOMHULL Kft.  Vépi Közös Önkormányzati Hivatal

Eredményesen zárult a pályázatok vizsgálata
2015. április 8-án szerdán végellenőrzés volt a KEOP 5.5 pályázatunk kapcsán,
mely során a kazánokat kicseréltük az általános iskolánkban, a kultúrházban és a
városházán, valamint mindhárom intézményben hőszigetelési munkák is elkészül-
tek, illetve a városházán a homlokzati ajtó-ablak csere is megtörtént. Az egész
napon át tartó alapos vizsgálat mindent rendben talált. Megnyugodva várjuk az
újabb pályázati kiírásokat, hogy továbbra is korszerűsítsük, fejlesszük városunkat.
Vép- Zöld pont a világ közepén   kp
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Vép Öregfiúk – 2015 tavasz
A vépi Öregfiúk is megkezdték tavaszi szereplésüket. Eddigi mérkőzéseink: Vép -
Vassurány 5:1 (Gólszerzők: Szőnye, Zátonyi 2, Süle, Szalai Gy.) • Borbarátok – Vép 2:5
(Gólszerzők: Süle 2, Zátonyi 2, Szalai L.) • Ják – Vép 3:2 ( Gólszerző: Zátonyi 2, )
Gérce – Vép 3:4 ( Gólszerzők: Süle 2, Deres, Zátonyi)

A következő mérkőzés április 25-én lesz az Osztrák Sportújságírókkal. A találkozó
délután 2 órakor kezdődik a vépi sportpályán.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk. www.vepvse.hu Vép Öregfiúk

HÚSVÉTVÉPI

7

KRÓNIKA

Csokieső és óriástojások húsvétkor
Húsvéti meglepetésként polisztirolból óriástojásokat készített a gyerekeknek
Kovács Péter polgármester. Az 1.2 méter magas és 80 centiméter átmérőjű tojá-
sokat maguk festhették a nyuszivárók a művelődési házban. Nem csoda, hogy

jó kedvük lett, ugyan-
is előtte csokiesőt
szórt a Városháza
előtti térre az „anya-
nyuszi”, vagyis Iszak-
né Koszorús Judit, a
művelődési ház
igazgatója. Az akció
kez-deményezője
Gom-básné Horváth
Dóra, szponzorai  Vép
Város Önkormányza-
ta, 5let-gazdag team
Kft., Varga Elek,
S a l v a t o r
Gyógyszertár, ÖTE
Vép-Bozzai, Kóbor

Attila, Süle Viktória voltak. Köszönjük a segítséget! A feladat a fűben elrejtett
csokitojások és más figurák megkeresése volt. (képünkön) Szorgalmasan rakták

is a kincseket a kosárkákba, zsebekbe a gyerekek. Megkérdeztük azt is, hogy
mit szeretnének a nyuszitól. Szalai Zsoltné két picivel érkezett. Lánya, a 3 éves
Noémi elárulta, hogy ő biciklit kap, míg a 16 hónapos Marcellnek homokozót
tojik a nyúl, mondta édesanyjuk. A 4 éves Nagy Regina Anna pedig táncoló
babát várt. Miközben a húsvéti játszóházban megkezdődött a hatalmas fehér
tojások festése, három és féléves Kovács Aliz szerint ő is biciklit kért a nyúltól.
Az ötéves Németh Péter pedig azt mondta: ő nagy fekete kannyulat kért.(?!) 

Novák Lajosné köszöntése
Novák Lajosné Ili nénit köszöntötte
születésének 94. évfordulóján, április 12-
én Kovács Péter polgármester. Az idős
hölgy friss, mindenre emlékező állapot-

ban volt. Mint mondta, még mindig dol-
gozna, munkálkodna. Vagyis nem na-
gyon hajlandó elfogadni korát. Ennek
megfelelően kimegy a kertbe, körülnéz,
ha lehet, kapálgat kicsit. Naponta olvas,
imádkozik, vasárnap templomba jár.(90
éves koráig biciklizett.) Szívesen mesél
családjáról, négy unokájáról, hét déd-
unokájáról, akik közül ketten Ausztrá-
liából most is interneten köszöntötték. 

A Tamás fiával, Marika menyével és
Tamás unokájával együtt szépen élő
hölgy egyébként az interneten naponta
társalog a Föld másik végén élő szeret-
teivel. Szerencsére Ili néninek jó gyomra
van, szereti a disznósajtot, a házi aludtte-
jet, a göcseji kenyeret, s a jó kenőmájast.      

További jó erőt és egészséget kívánunk
az ünnepeltnek szerető családjával
együtt!             Gyz
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SIKEREK VÉPIKRÓNIKA

Közmeghallgatás: eredmények,
orvosi rendelés és közbiztonság

Várakozáson felüli jó évet zárt a város önkormányzata azzal, hogy több ener-
getikai pályázatot tudtak úgy megvalósítani, hogy még az önerőt is sikerült meg-
nyerniük. A beruházásokkal nemcsak lényegesen csökkent az intézmények ener-

giafogyasztása, hanem megszépültek az épületek is. A modernizációs folyama-
tot újabb pályázatok elkészítésével kívánják folytatni, számolt be Kovács Péter
polgármester az április 20-án tartott közmeghallgatáson.

A művelődési házat csaknem teljesen megtöltött polgárokat Szijj Vilmos
alpolgármester köszöntötte, majd a városvezető vetítettképes előadáson számolt
be a költségvetés alakulásáról, az intézmények működéséről és állapotáról, a
kulturális rendezvényekről, a civil szervezetek működéséről. Az is kiderült, hogy
a kiadások és bevételek a költségvetés szerinti  472 millió 254 ezer forintos
egyensúlyban tervezték 2015-ben. Most már az is látszik, hogy ez az elfogadott
költségvetési összeg emelkedni fog, annak köszönhetően, hogy a korábbi évek
takarékos gazdálkodásának elismeréseként 112 milliós állami jutalomban
részesedik a város. Ezt a pénzt idén a Táncsics és Deák utcák teljes felújítására
kívánják fordítani. A képviselő testület gondot fordít a járdák felújítására, a város
szebbítésére, a szemét összeszedésére. Ennek érdekében május 15-17 közt részt
vesznek az országos szervezésű Te szedd akcióban.

Sajnos továbbra is fennáll, hogy a városban mintegy 49 millió forintnyi adót
nem fizettek meg, ezért annak beszedésére behajtó céggel tárgyalnak..
Elhangzott: a remények szerint a kormány várhatóan az önkormányzat tulaj-
donába adja az egykori Fészek vendéglőt, melynek hasznosítására tervet dolgoz-
nak ki. Ezen kívül tervezik kétcsoportos bölcsőde létrehozását is, melyre már 17
igénylő lenne. A tornacsarnok ügyében hosszútávon várható előrelépés, mely
rendezvény- és rekreációs központként is funkcionálna kiskastély környékén.
Ezzel megalapoznák egy 21. századi városközpont létrejöttét. 

Az orvosi rendelésekkel kapcsolatban Klauzer Csaba felvetette: jó volna, ha
az I-es körzetben szerdán délután is lenne Vépen rendelés, mert erre a családok-
nak igényük van a munkabeosztások miatt. Kovács Péter azt válaszolta: fél-
reértés lehet az ügyben, ugyanis nem tervezték a szerda délutáni rendelés
megváltoztatását (lásd melléklet). Szalai György a közbiztonság romlásáról, az
illegális égetésekről, a fiatalok randalírozásáról, a kóbor kutyákról és a
kutyapiszkok tűrhetetlenségéről szólt. Szerinte újabb köztéri kamerák felsze-
relése nagyobb rendőri jelenlét kellene. A polgármester szerint egyrészt nem
lehet mindenhova kamerákat telepíteni, másrészt a felvételek felhasználásának
vannak jogi akadályai. Ã mindig kéri a rendőri vezetőket a hatékonyabb jelen-
létre, s azt meg is ígérik. Az égetéseket és más jogtalanságokat személyesen is
szóvá szokta tenni, és minden eszközzel javítani akarják a közállapotokat. 

Szalai Lajos polgárőr parancsnok hozzátette: sokat dolgoznak, éjjelente
járőröznek, de kevesen vannak. Hatékonyságuk azért is kicsi, mert nincsenek
hatósági jogaik. Györe Zoltán

8

Klubosok újabb sikerei
Lezajlott az Idősek II. Kárpát-medencei kulturális
és művészeti vetélkedőjének országos elődöntője
2015. április 7-8-án Pécsett a Zsolnay Kulturális
Negyedben. Vépről Tóth Vásárhelyi Ilona és a
Sinkó-Gál duó szerepelt kiemelkedően a meg-
mérettetésen. A továbbjutók, köztük Ica, 2015.
április 30-án a Budapesti Operettszínházban
megrendezésre kerülő országos döntőn mérhetik
össze tudásukat.

A gyöngyöshermáni Zarkaházy kastélyban
megrendezett Szépkorúak megyei ki mit tudján is
jól teljesítettek műkedvelőink. Hende Lajosné,
Lakics Istvánné, Tóth Vásárhelyi Ilona, Gál Pál és
Sinkó Pál továbbjutott a Nyugat-Dunántúli
Nyugdíjas Ki Mit Tud középdöntőjébe, melyre az
MMIK-ban kerül sor.

Április 24-26 között kerül megrendezésre
Hajdúszoboszlón az  V. ORSZÁGOS NYUG-
DÍJAS KI-MIT TUD KÖZÉPDÖNTÃJE, ahol
Tóth Vásárhelyi Ilona (ének) és Hende Lajosné
(mese) képviseli a vépi nyugdíjasokat

Apró hastáncosaink, a  Jáde gyöngyöcskéi túl
vannak első nyilvános fellépésükön. Habda Viki

kis tanítványai a III. Savaria Hastáncfesztiválon
mutatkoztak be április 11-én a Hotel Claudius-
ban. Viki és Zsuzsa ismét kiváló minősítéseket
kapott: Jade Duó Profi Arany, Habda Viktória
Haladó Szóló kiemelt Arany (maximális
pontszámmal), Gyűrű Zsuzsa Profi Szóló Arany.

Iszakné Koszorús Judit
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Porpáczy Tamásnak önálló
kiállítása lesz 

A  Daszk Hetedhét- határban című regionális rajzpályázatán a
felsőtagozatos általános iskolások közül első helyezést ért el

a vépi Porpáczy Tamás. A
Hatos iskola 6.osztályos
tanulójának Tanya című szénra-
jzán egy vidéki táj jelenik meg
a különböző háziállatokkal. Az
elismerés azért is mértékadó,
mert a családnál jártunkkor a
szülőkkel és Ili nagymamival
21 korábbi oklevelet számol-
tunk össze, melyeket egészen
kicsi kora óta „gyűjtött be”
Tamás. Tehát megcsillant már a

tehetség a mindig csibészesen mosolygó fiúban. Meglá-
tásunkat megerősítette Saly Rita, Tamás szeretett tanárnője is.
– Tamás nagyon kreatív, önálló gondolatai vannak képvilágát
illetően. Minden technikát szeret, a szén mellett újabban olaj-
jal is próbálkozik. Szeret épületeket, állatokat és szép tájakat
festeni. Májusban önálló kiállítása is lesz, tette hozzá. Ezért
nem is csodálkoztunk azon, hogy a tehetséges gyerek
képzőművészeti középiskolában szeretné majd folytatni
tanulmányait. Ehhez sok szorgalmat, kitartást és jó tanul-
mányi eredményeket is kívánunk!                                     gyz 

Foci: a tabella második helyén
A nagycsapat az április 19-én mérkőzésen, itthon a Büköt 4 :1-re
legyőzve a tabella második helyére küzdötte fel magát. A kiváló
helyezést a szakmai vezetésnek és a játékosok hozzáállásának köszön-
hetjük. Az eddig lejátszott mérkőzéseik eredményei: - Rábapaty- Vép
1-2, Vép- Körmend 1-1, - Táplán - Vép  4 -2, - Vép- Kőszeg  4-0, -
Király- Vép  0-1, - Vép- Kemenesalja    3-0.

A csapat tagjai és a szurkolók, az április
12-i mérkőzésen Varga Gyula korábbi
városvezetőt köszöntötték 65. születés-
napján. Az alkalomból egy labdával
kedveskedtek neki. Egyúttal ő végezte el a
kezdőrúgást. (képünkön az ünnepelt). Az
első fordulóból elhalasztott Vép - Csepreg
mérkőzés időpontja: 2015. 05. 25 hétfő 17
óra. Utánpótlás csapataink is elkezdték a
tavaszi szezont. U-15 csapatunk eddig
lejátszott 7 mérkőzéséből 6 győzelem 1
vereség a mérleg. A táblázat 3. helyén áll-
nak jelenleg. U-18 csapatunk 2
mérkőzésen van túl 1 győzelem és 1 dön-
tetlen. U-21 csapatunknak 7 mérkőzésből

1 győzelem, 2 döntetlen és 4 vereség a mérlege. Felnőtt csapatunk
egyébként a megyei magyar kupában majd  május 13-án játszik, de az
ellenfél még ismeretlen. Németh Attila

VÉPIKRÓNIKA

Polgármesteri napló
2015.03.17.14:00 Gyer-
mekvédelmi konferencia a
kultúrházban • 2015.03.22.
Tündérkert: faültetés  a
kultúrházban • 2015.03.31.
10:00 Hatos Fogat Fesztivál
• 2015.04.01. 10:00 Szom-
bathely értéktár gyűlés •
2015.04.08. KEOP 5.5
épületenergetikai pályázat
végellenőrzés • 2015.04.09.
TÖOSZ országos küldött-
gyűlés Monoron •
2015.04.12. N o v á k
Lajosné Ili néni köszöntése

94. születésnapján  • 2015.04.14. 16:00 Járási
közbiztonsági egyeztető fórum  • 2015.04.15. H a l á s z
Etelka, Zenta állampolgári eskütétele • 2015.04.16. 13:00
Répcelak: Ágh Péter képviselői sajtótájékoztató •
2015.04.20. 13:00 Helyi Védelmi Bizottsági gyűlés

– 19:00 Közmeghallgatás
–polgármester–

MOZAIK

i m p r e s s z u m
Vépi Krónika 

(Vép Város Önkormányzatának lapja) 
Kiadó: Vép Város Önkormányzata  (onkormanyzat@netkabel.net)  

Digitálisan elérhető a www.vep.hu oldalon 

Felelős kiadó: Kovács Péter polgármester  
Lapzárta: minden hónap 15-én • ISSN 2060-1832  

Felelős szerkesztő: Györe Zoltán (gyorez@gmail.com.)  

Nyomda: VM DASzk Nyomda, Vép   

Teke: Közel a bronzéremhez 
Vas Megyéből kilencen jutottak a Magyar
Diákolimpia országos egyéni döntőjébe. Berta

Dorina 11/C. oszt tanuló  a Középiskola
tekése "A" korcsoportban nem igazolt
kategóriában versenyzett március 27-én a
Zalaegerszegi tekecsarnokban.  Mindössze öt
fával maradt le a bronzéremtől.
A képen felkészítő tanárával látható.      – szv
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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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A 2015/2016 TANÉVBEN INDULÓ TANFOLYAMAINK
FELNÃTTKÉPZÉS KERETÉBEN

TANFOLYAMOK
OKJ 31 621 02 Aranykalászos gazda
OKJ 31 623 01 Fakitermelő
OKJ 21 623 02 Motorfırész-kezelő
OKJ 32 621 02 Méhész
OKJ 21 621 02 Mezőgazdasági munkás
OKJ 31 541 04 Gyümölcspálinka-gyártó
OKJ 31 811 01 Falusi vendéglátó
OKJ 21 622 02 Parkgondozó
OKJ 31 621 01 Állatgondozó
Mezőgazdasági vontatóvezető

Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet:
Savanyó Ferencné
06/20-411-5950

FM DASZK VÉPI KÖZÉPISKOLÁJA MEZÔGAZDASÁGI 
SZAKKÉPZÔ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

9751 VÉP, SZENT IMRE U. 36-38.
TELEFON: 94/543-200

E-MAIL: titk@mezgazd-vep.sulinet.hu

A 2015/2016 TANÉVBEN INDULÓ KÉPZÉSEINK FELNŐTTEK
RÉSZÉRE ISKOLARENDSZERBEN

ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTÃ SZAKMUNKÁSOK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA
Képzési idő: esti tagozaton 3 év

ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLÃ TECHNIKUS KÉPZÉS
OKJ 54 621 02 Mezőgazdasági technikus  
Képzési idő: 2 év
OKJ 54 521 05 Mezőgazdasági gépésztechnikus 
Képzési idő: 2 év

MEZÃGAZDASÁGI TECHNIKUS VÉGZETTSÉGGEL
RENDELKEZÃK RÉSZÉRE
OKJ 55 622 01 Kertészeti szaktechnikus
Képzési idő: 1 év

SZAKKÉPZÉSEK 
OKJ 34 621 01 Gazda
Képzési idő: esti tagozaton 2 év

GAZDA VÉGZETTSÉGRE ÉPÜLÃ KÉPZÉSEK 
OKJ 35 621 02 Biogazdálkodó
Képzési idő: 1 év
OKJ 35 621 01 Állattartó szakmunkás
Képzési idő: 1 év
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