
Jótékonysági lovas-majális
Egésznapos jótékonysági majálist rendeztek a Pata-tanyán a
térség lovasai, akik egy szív-ultrahang készülék
megvásárlását segítették elő a Markosuvszky kórház gyer-
mekosztálya részére. Az akciót Görög Richárd bögötei,
valamint Rába András jánosházi magánemberek szervezték
immár a második alkalommal.

A megmérettetéseken – 4 éves kortól 60 évesig – 93
versenyző 183 alkalommal állt rajthoz. Az iskolások közt a
pecöli Kovács Károly az V. helyet érte el.
A nap fénypontja volt a Nemzeti Lovas színház bemutatója,
mely Pintér Tibor színművész vezetésével frenetikus sikert
hozott. E tájon még kevesen láthattak profi énekeseket
lovasként is bemutatkozni, világ- és Európa-hírű műveket
lovon előadni.   

A díszvendégek – Ágh Péter parlamenti képviselő,
prof. Dr. Oroszlán György, a megyei kórházi osztályvezető

főorvos és Kovács Péter Vép polgármestere – hintón
érkeztek. Ágh Péter megköszönte és nemes célnak nevezte a
rendezvényt. Oroszlán György professzor köszönete mellett
hangsúlyozta: egy szív ultrahang készülékre minden beteg-
nek, így a gyermekeknek is szükségük lehet. Már tavaly is
szép példáját adták a lovasok segítőkészségüknek. Most 10
millió forintba kerül egy ilyen készülék, melynek árából már
7.5 millió megvan, mondta. A többihez pedig hozzájárulhat
ez az akció, tette hozzá köszönetét is kifejezve. 

6. Világ Közepe Fesztivál
2015. július 17-18.

Ízelítő a programokból. Július 12-től Vépen rendezik meg a Kormorán-Kobak tábort. 
Utolsó este, július 17-én Világ Közepe Fesztiválon közös koncertet adnak a táborlakók a Kormorán zenekarral.

Július 18-án, szombaton délelőtt a hagyományos Kutya szépség verseny, 11-es rúgó verseny és főzőverseny
mellett a 3. Világ Közepe Futás során is megmérkőzhetnek a vállalkozó szelleműek. Délután a Varnyú Country
műsora várja a gyerekeket, bemutatkoznak a helyi művészeti csoportok, lesz díjátadás, tombola, majd az Anima
Sound System koncertje után tűzijáték és bál zárja rendezvényünket.  K.J.
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VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA

3.  Közélet i  Teadélután  •  7 .  Nyári  veszélyek  •  9 .  WEEB Színpad •  10.  Majál is  •  12.  Nepál

Gazdaságfejlesztés,
adósságbehajtás, 

támogatás Kárpátaljának
Átfogó gazdasági programot és fejlesztési tervet
készített az önkormányzat a város működésének
fejlesztésére, a közszolgáltatások biztosítására, szín-
vonalának javítására, hangzott el a Bozzai
képviselőtestülettel közösen tartott április 29-i
ülésen.

A dokumentum részletesen elemzi a demográ-
fiai viszonyokat, meghatározza az intézmények, a
gazdaság, az infrastruktúra, az önkormányzati
gazdálkodásán át, a folyamatban lévő beruházások
állását. 

folytatás a 2. oldalon

KRÓNIKA

folytatás a  2 oldalon
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Közgyűlés
Kovács Péter polgármester egyebek közt
megköszönte az intézmények takarékos
gazdálkodását, azt, hogy jelentős pénzmarad-
vánnyal rendelkeznek, mely a második
félévben induló pályázati lehetőségekhez
önerőt biztosíthat. Ugyan nagyberuházást az
idén nem terveznek, de a már korábban
előkészített két utca felújítása lehetővé válik,
illetve tervezik egy többfunkciós sportcsarnok
építését. 

Szijj Vilmos alpolgármester javasolta, hogy
a Berek városrészben építsenek egy
játszóteret, melyet indokol az ott élők igénye.
A megvalósításhoz felajánlotta egy havi
tiszteletdíját.

Vitát váltott ki a mintegy 40 milliós
kintlévőség behajtásával kapcsolatos elkép-
zelés. A Foldana nevű, követelés behajtásra
szakosodott fővárosi Kft. vállalta, hogy
megbízás esetén jogszerűen, szakképzett
követeléskezelő munkatársakkal, megfelelő
adós kapcsolatépítéssel és megállapodások
kötésével sikerdíj fejében visszaszerzi az
önkormányzathoz eddig be nem folyt tartozá-
sokat, hangoztatta dr. Hoós Anna Katalin
jegyző. Török Sándor képviselő értetlen-
ségének adott hangot amiatt, hogy miként
juthat egy kft. az adósokkal kapcsolatban
titkosított információkhoz? Varga Gyula
képviselő  viszont szükségesnek ítélte a
tarozások behajtását a város érdekében. Végül
a képviselők megszavazták az előterjesztést.
Bozzai egyelőre nem kíván csatlakozni,
közölte  Csizmadia Fanni polgármester. 

A képviselők csatlakoztak Budafok-
Tétény önkormányzatának felhívásához,
miszerint országos gyűjtés indítanak az ukraj-
nai háború okán nehéz helyzetbe került
Kárpátalján élő magyarajkú gyermekek isko-
lai étkeztetésének segítésére. A pénzügyi
adományokat  a Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet HU: 32-11705008-
20464565-00000000 számlaszámára lehet
befizetni.

A közgyűlésen a két testület összesen 29
napirendet tárgyalt meg az önkormányzat
tavalyi költségvetésének módosításától a
gyermekjóléti szolgálat tevékenységén át a
civil szervezetek támogatásáig, melynek
kerete összesen 1,5 millió forint.

TRIANON VÉPI

Jótékonysági lovas-majális
Kovács Péter nagy örömét fejezte ki, hogy a kisváros adhat otthont egy ilyen
rangos rendezvénynek. Biztosította a jelenlévőket, hogy a város minden
hasonló akciót szeretettel támogat a jövőben is. ( Az önkormányzat 50 ezer
forintot utalt a nemes célra.) Az összes adomány csaknem kétmillió forint
volt.

A fénypont a Nemzeti Lovas Színház debütálása volt. A kétezres közön-
ség szinte szájtátva nézte és hallgatta, ahogy Pintér Tibor, Mohácsi Márk és

Békefi Viktória színészek nemcsak profi módon lovagoltak, hanem
sztárénekesként adták elő egyórás műsorukat a Rómeo és Júliából, a
Herkulesből, a Honfoglalásból, a Bánk-bánból a Csárdás királynőből
énekelve balettkarukkal, és a 11-es Szombathelyi huszárok körítésével

Ãk köszönték a nézősereg jelenlétét, mi pedig a művészi élményt. Bödei
Zoltánné önként gondoskodott a mintegy kétezres tömeg biztonságáért
felelős polgárőrökről. Györe Zoltán

KRÓNIKA
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Versailles-i megemlékezés 
Trianon 95. évfordulóján 

Idén, június 4-én lesz a történelmi Magyarországot szétszaggató, a tri-
anoni békeparancs kihirdetésének 95. évfordulója. Ebből az alkalomból
a párizsi magyarok egy jelentős megemlékező megmozdulást
szerveznek Versailles-ba, az 1920-as béke helyszínére. Az eseményre
meghívót küldtek a magyar polgármestereknek is a szervezőbizottság
párizsi vezetői, Pém Anikó és Varga Tamás. 

- Szeretnénk, ha Magyarország minél több települése képviseltetné
magát a Versailles-i Trianon-95 rendezvényen. Ehhez készek vagyunk
minden logisztikai és szervezési segítséget megadni, kezdve az igényelt
mennyiségű plakát megküldésétől, az utazás és a szállásfoglalás meg-
szervezéséhez nyújtott segítségen át, az MVSZ szervezésében induló
buszokon való helyfoglalásig elmenően. A mi buszainkon a részvételi
díj 65.000 Ft/fő, indulás június 2-án, érkezés június 7-én. Főszervező:
Bodnár József, e-mail: trianon150604@gmail.com További információ:
www.mvsz.hu – Trianon-95. Írta támogatói levelében Patrubány
Miklós, a Magyarok Világszövetsége elnöke.    –gyz
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KÖZÉLETI TEADÉLUTÁNKRÓNIKA
VÉPI

Ajtót nyitottunk a börtönökre
Az elmúlt évek sikereit követően idén ismét megrendezték a művelődési házban a Közéleti Teadélutánt. Az
április 24-i esemény vendége Tóth Tamás Tibor büntetés-végrehajtási ezredes, a Szombathelyi Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka volt, akit Kovács Péter polgármester üdvözölt, megköszönve a
felkérés elfogadását.

A börtöntéma komolysága ellenére a beszélgetés
vidám, meghitt hangulatban zajlott, melyhez nagyban
hozzájárult Tóth Tamás kellemes, humoros stílusa, a
beszélgetés során végig állva maradt, melyet, viccesen
megjegyezve, egyszerű szakmai ártalomnak titulált.

Elmesélte, hogy a büntetés-végrahajtással már kisko-
rában kapcsolatba került: édesapja rendőr volt, így 7-8
éves fiúként gyakran járta a veszprémi börtön falait láto-
gatás céljából. Apja nyomdokaiba lépve szeretett volna ő
is rendőr lenni, ám a későbbiekben mégis életcélt változ-
tatott. Fiatalként rengeteg sport iránt érdeklődött az
atlétikán és küzdősportokon keresztül egészen a fociig,
melynek során többször is járt már Vépen. A sportszeretet
az évek során sem múlt el, szabadidejében futni, úszni,
biciklizni jár, imádja a sétákat és túrákat, és ha ideje engedi, manapság is szívesen rúgja a bőrt a barátokkal.

Karrierje során sok helyre eljutott: első munkahely-ként Baracskán dolgozott, majd 1994-től kezdődően
tizenhárom évet töltött el a veszprémi börtön alkalmazásában. Ezután igazi vándormadárként járva az országot
tevékenykedett Márianosztrán, Tökölön, majd 2013-mal egy pályázat nyerteseként Szombathelyre került. Az
évek során a tanulás sem maradt ki az életéből: az autószerelő szakma mellett közgazdász végzettséget szerzett,
de könyvelő- és kereskedelmi menedzser szakot is tanult. Élete történetét mesélve a közönség érdeklődését
leginkább az keltette fel, hogy miként képes összeegyeztetni a sok vándorlást férj- és családapai teendőivel. A
férfi válaszként a jó szervezőkészség jelentőségét hangsúlyozta ki.

A beszélgetés második felében elsősorban a tavaly 125 éves szombathelyi börtönről, illetve a börtönélet
mindennapjairól volt szó. Tóth Tamás hangsúlyozta, hogy a tévhittel ellentétben Vas megye a „béke és nyuga-
lom szigetének” számít, ahol az ország többi részéhez viszonyítva, alacsony a bűnözési ráta. Ezt a kijelentést a
polgármester felszólalása is nyomatékosította. A börtön lakóinak életével kapcsolatosan Tóth Tamás a
reintegrációs programok jelentőségét emelte ki. Elmondása szerint minden rab könnyebben kezelhető, ha talál-
nak valamit, bármit, ami érdekli, foglalkoztatja őket. Így különböző szakkörök, oktatások, szakképzések, vallási
körletek közül választhatnak. Illetve viccesen megjegyezte: „a világ legjobb nyelvtanfolyama a börtön.”
Ugyanakkor hozzátette, hogy „foglalkozni csak azzal a rabbal lehet, amelyik akarja!” Kifejtette, hogy a börtön-
ben külön hangsúlyt fektetnek az elítéltek munkáltatására, próbálják elősegíteni, hogy a büntetési idő lejárta után
az emberek képesek legyenek beilleszkedni a társadalomba. Ennek nehézségét saját tapasztalatán keresztül
érzékeltette: elmesélte, hogy egy húsz év után szabadon bocsátott férfi addig nem volt képes odamenni a tőle
ötven méterre álló családtagjaihoz, bár szabadon megtehette volna, amíg arra a börtön vezetőjétől engedélyt nem
kapott. Ezt követően a teadélután központi témájává annak a tendenciának a vizsgálata vált, mely szerint a
börtönök elefántcsonttornyokból egyre inkább a társadalom részeivé válnak. A rabok különböző cégek munkál-
tatásában állnak, mely során egyfajta interakció jön létre börtön és külvilág között, noha a vállalatok rendszerint
nem szívesen ismerik el ezt a kapcsolatot. Ezt az irányvonalat hangsúlyozza ki Tóth Tamás ama észrevétele is,
mely szerint csökken a távolság fogvatartó és fogvatartott között, a misztikum megszűnni látszik, a zsiványbe-
csület pedig már a múlté. Mindezt összegzően egy frappáns mondattal zárta beszédét: „Attól, hogy magunkra
zárjuk az ajtót, még lehetünk nyitottak a külvilágra.”

A találkozó befejezéseként Kovács Péter kis ajándékkal köszönte meg Tóth Tamás fellépését, aki szintén
készült egy meglepetéssel: „Rácsos” pálinkát nyújtott át városvezetőnknek, melynek íze, állítása szerint, min-
denkit rabul ejt. Képünkön a parancsnok az elítéltek szakköri munkáit szemléli. 

Németh Dénes  foto: Györe Zoltán
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KISTELEPÜLÉSEKÉRT VÉPIKRÓNIKA

Polgármesterek Vas megyéért
2015. május 5-én a kultúrházunkban tanácskozott a Polgármesterek Vas
megyéért Egyesület. Tagjai aktív és nyugdíjas polgármesterek lehetnek.
Értékeltük az elmúlt választási év tapasztalatait, ahol jelentős eredményt

értünk el, hisz a megyei közgyűlés tagjai közé az egyesületünk egy tagja, Dr.
Németh Kálmán nyugdíjas répcelaki polgármester is bekerült. Célunk, hogy
pártállás nélkül hangot adjunk elsősorban a kistelepülések kezdeményezé-
seinek, egyesületként nagyobb hangsúlyt adva továbbítsuk a felmerülő
kérdéseket, problémákat, legyen az polgármesteri, önkormányzati, vagy
lakossági észrevétel.

A szervezetünk teljes egészében a tagdíjakból, és támogató szervezetek
adományaiból tartja el magát. Ebből, és a résztvevő polgármesterek további
befizetéséből szervezünk évente egy tanulmányi utat is, ahol más települések
jó gyakorlatát ismerjük meg.
A más civil szervezetekhez hasonlóan mi is igyekszünk a taglétszámot növel-
ni, és az összejövetelek során kialakuló kapcsolatokat a településünk
irányítása, működtetése során hasznosítani. -KoPé-
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Különdíjak, madarak és fák napja
Szépen szerepeltek ovisaink a Tanakajdon megrendezett Ambrózy
versmondó találkozón és rajzversenyen. A népes mezőnyben Balogh Dávid,
Gombás Kristóf, Horváth
Lili és Nagy Lilien
gyönyörűen, bátran adták
elő verseiket.
A kicsik kategóriájában

Nagy Lilien szavalata különdíjat érdemelt, Horváth Lili III. helyezést ért el.
Gábriel Panna alkotása szintén különdíjat érdemelt. Gratulálunk és büszkék
vagyunk rájuk!

A madarak fák napján rövid kirándulást tettünk a Kőszegi Chernel kert-
ben. Érdekes tapasztalatokat szereztünk a madarak életéről az interaktív
bemutató helyeken. A délelőttöt a  játszótéren fejeztük be.
Május 12.-én a nyári Ovi-Galéria megnyitóra gyűltünk össze. Petróleum
lámpákból és régi tárgyakból kellemes hangulatú kiállítás született. A lámpák
gyűjtője Herman Lajos szívesen adta át gyűjteménye néhány darabját,
melyek használatáról Anikó néni érdekes dolgokat mesélt. Az óvónénik
furulya játéka és a Pipitér csoport kislányainak tűztánca színesítette a megnyitót. Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda

A Tudás Fája Közalapítvány
Kuratóriuma

a Hatos Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola 
tehetséges diákjai számára

pályázatot hirdet a 2014/2015.
tanévre „TUDÁS DÍJ” elny-

erésére.
A pályázat célja: A Hatos Ferenc Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói-
nak ösztönzése az aktív szerepvállalásra,
ezáltal is motiválva őket tehetségük kibon-
takoztatására. A bármely területen – tudo-
mány, művészet, kultúra, sport területén –
kimagasló eredményt, kiváló teljesítményt
felmutató tanulók elismerése, pénzbeli jutal-
mazása.

Pályázati feltételek: Pályázatot azon 5-8.
osztályos tanulók nyújthatnak be a
szülő/törvényes képviselő hozzájárulásával,
akik aktív szereplői a társadalomnak, kiemel-
kedő szerepet vállalnak közösségi tevékeny-
ségekben, diákönkormányzatban; részt
vesznek országos, megyei, városi, iskolai
versenyeken, rendezvényeken és kimagasló
eredményükkel, kiváló teljesítményükkel
hozzájárulnak az iskolai élet színvonalának
emeléséhez, aktívan közreműködnek az isko-
la jó hírnevének továbbvitelében.

A pályázat benyújtásának módja: A
pályázati dokumentációt írásban, egy
példányban, zárt borítékban Molnár
Krisztina a Tudás Fája Közalapítvány
Kuratóriuma Elnökének címezve a Hatos
Ferenc Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola Titkárságán a pályázati
határidő lejártáig személyesen kell benyúj-
tani.
A pályázat benyújtásának határideje:
2015. június 15.
A pályázat részletes leírása a www.hatosisko-
la.hu honlapon olvasható.
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Polgárőr lett Bozzai 
polgármestere

Belépett a polgárőrségbe Csizmadia Fanni Bozzai polgármestere,
aki döntését a szervezet vépi beszámoló közgyűlésén hozta meg
április 24-én. 

A jelenlévő Krug Gusztáv megyei parancsnok megköszönte
a helyi és bozzai polgárőrök munkáját, s bejelentette: az idei
feladatok elvégzéséhez 300 ezer forintos támogatást és 100 ezer
forint benzinpénzt ad a megye. Ezzel, és a vépi, valamint a bozzai
önkormányzat összesen 390 ezer forintnyi hozzájárulásával
jelentősen gyarapszik a polgárőrök forrása. Szalai Lajos parancs-
nok elmondta: napi kapcsolatban vannak a lakosság jelentős
részével, így információkat tudnak szerezni a közbiztonságra
veszélyes helyzetekről. Éjjel és nappal is járőröznek, s minden
alkalommal igyekeznek feltartóztatni a rossz szándékkal
érkezőket. – Jó a kapcsolatunk a helyi rendőrökkel, de volt olyan
eset is, hogy a szombathelyi rendőrség ügyeletese nem
intézkedett megfelelően bejelentésünkre, mondta.(Ezt a megyei
parancsnok szóvá is teszi.) Egyúttal kérte hogy a felderítő

munkájukhoz kapjanak egy terepjáró autót, ugyanis a bűnözők
tettenérése erdőn-mezőn lehetetlen a régi gépkocsival. Erre Krug
Gusztáv, és Kovács Péter vépi polgármester szerint csak akkor
pályázhatnak, ha a szervezet székhelyét átteszik Bozzaiba.
Ugyanis Vép a lakosság egy négyzetméterre jutó magas szá-
maránya miatt nem jogosult pályázni. Bozzai viszont igen. Így
Kiss Károlyné korábbi vépi jegyző javaslatára módosítják az
alapszabályt. Ezáltal jövőre már pályázhat az egyesület..

Kovács Péter megköszönte, és nélkülözhetetlennek nevezte
munkájukat, s egyúttal javasolta, hogy bővítsék a létszámot, hoz-
zanak létre ifjúsági csoportot. A megyei parancsnok szerint ismét
lesznek ifjú polgárőrök is, akik például középiskolában szakkör-
ben tanulják meg a szükséges ismereteket. Majd jó partnereik
lesznek a rendőröknek éppúgy, mint minden rendszerető állam-
polgárnak.                        gyz

Szalai Gyuláné
köszöntése

94. születésnapját ünnepelte április 23-án
Szalai Gyuláné. Anna nénit családja

körében köszöntötte virággal és kis aján-
dékkal Kovács Péter polgármester. Az
ünnepeltet sajnos ágyban találtuk, mert
mint mondta: nem jól van. Ezért jót tesz
neki a pihenés. Szerencsére jó a gyomra, s
nem veti meg a csokit és a kekszet sem.
Elfoglaltságai között újságot olvas, tv-t
néz, rádiót hallgat. A kertet is gondozná, de
már arra nem telik energiájából. Két unkája
és két dédunokája van, akiket mindig
szeretettel vár. S ők jönnek is szüleikkel
együtt. Családja nagy gondot fordít ápolá-
sára, gyógyszereire. Óhaja, hogy 100 éves
korában jó borral koccintsunk! Úgy legyen!

Gyz

Anyakönyvi hírek
Születés: Dávid Hajnalka és Baráth
Csaba fia: Ábel Péter • Pósfai Mónika
és Pócza Krisztián fia: Áron.

Haláleset: Horváth Istvánné sz. név:
Kiricsi Mária (1948) Batthyány u. 23.
• Kányási Mihály (1956) Petőfi u. 1.,
• Kovács Attila (1954) Petőfi u. 47.

Álláshirdetés
A Vépi Művelődési Ház és Könyvtár pályázatot
hirdet közművelődési szakember munkakör
betöltésére. 
További információk:kozigallas.gov.hu; vep.hu
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Hatos: úszás-oktatás

Iskolánk 4. és 6. osztályos tanulóinak az idei tanévben is
lehetőségük nyílt arra, hogy a szombathelyi Fedett
Uszodában 13 alkalommal úszásoktatáson vegyenek részt. A
testnevelés tantárgy részét képező oktatás a fenntartó anyagi
támogatásával, 56 tanuló részvételével valósult meg. Soós
Eszter és Takács Csaba testnevelők közreműködésével min-
den tanuló elsajátította a gyors- és a hátúszás alapjait.

Foto: Soós Eszter

MOZAIK VÉPIKRÓNIKA

Anyák napi ünnepség
- „ Könnyeket sose ejtsetek, csak örömkönnyeket” (Schmidt
Károly Imre: Édesanyák) szólt Gál Pál a nyugdíjasok klubjában az
anyákhoz, nagymamákhoz. A mélyen megható, az édesapákra is
utaló gondolatok után tényleg kiderült, hogy kevés olyan ünnep

van, mint az Anyák napja. Horváth
Józsefné Irénke idézte fel Finta
Sándor: Boldogságos anyám című
versét, majd Kovács János (Petőfi:
Füstbe ment terv) örökzöldjével
emlékezett. Sinkó Pál pedig élete leg-
emlékezetesebb búcsúzásaiból idézett
fel néhá-nyat, aztán egy általa írt nép-
dallal is „megköszönte neki, amit érte
tett”. Kovács Jánosné Klári pedig Tóth Nórával bevallotta:
„Hiányod éltet”. A két Pál aztán együtt is fellépett a „Haragszik az
édesanyám”nótával.
E kis műsor könnyeket csalt a szemekbe, melyek csak a visszaem-
lékezések, vagy egy kis sütemény, pohárka bor, üdítő után szárad-
tak fel.

Ide illik, hogy nagysikerű gálaműsort adott a megyeszékhely
nyugdíjasainak Anyák napja tiszteletére május közepén, a szombat-
helyi Bartók teremben az országszerte ismert Senior együttes. Az
eseményen jelen voltak a vépi Nefelejcs Nyugdíjas Klub tagjai is.
Az örökzöldeket éneklő fellépők közt láthattuk, hallhattuk Tóth-
Vásárhelyi Ilonát, aki vastapsot kapott.                                 gyz

6

Galambosék adománya 
a mentőknek 

Kéziszerszámokat, szerviz-, és navigációs
eszközöket, akkumulátortöltőket, és mű-
helyporszívókat adományozott Vas me-
gyei mentőállomásoknak a vépi székhelyű
Galambos Trans és Galambos Logistic kft
április 22-én. Képünkön az ügyvezetők,
Galambos Tamás és Galambos Balázs.

Dr. Lórántfy Mária regionális igazgató
és Köcse Tamás vezető mentőtiszt köszö-
netükben kifejtették: az egymillió forint
értékű adomány azzal segíti az életmentő
munkát, hogy javítja annak műszaki
feltételeit. A nélkülözhetetlen műszaki
eszközök által – vidéki mentőállomásokra
elosztva – helyben is javíthatók járművek,
berendezések. Kisebb hibák akár me-
netközben is korrigálhatók.  Ezáltal
minden műszaki problémával nem kell a
megyeszékhelyi műhelybe menni. Az öt

navigációs berendezéssel pedig szinte
azonnal megtalálható a betegek
tartózkodási helye, mely sokszor az életet
jelenti, tették hozzá.   Gyz
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VÉPIKRÓNIKA

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:
június  1. 13.00 KARITÁSZ szociális 

vásár
június  5. 14.00      Véradás 
június  9.      Természetjáró klub: Vaskeresztes.
Pinka szurdok, Vas hegyi túra autóbusszal, 
borkóstolás.
június 12. 17.00     Foltvarró kiállítás

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

Nefelejcs Nyugdíjas Klub programja
június   1. 13,00 KARITÁSZ szociális
vásár
június   5. 14,00    Véradás 
június   9.              Természetjáró klub:
Vaskeresztes. Pinka szurdok, Vas hegyi túra
autóbusszal, borkóstolás.
június 12. 17,00     Foltvarró kiállítás

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

Idősek Klubja májusi programja

1-én 14.00 óra: Filmvetítés – Üvöltő szelek – 
angol film

3-án 14.00 óra: Erdők mezők gombái –
előadás 

9-én 14.00 óra: Kertészkedjünk okosan –
előadás

11-én 14.00 óra:Kézimunkázás – Terítő
hímzés

15-én 14.00 óra:Napozási tanácsok - előadás 
17-én 13.30 óra:Kirándulás Ölbőre a füves

házba
23-án 14.00 óra: Tíz év képekben - kiállítás
29-én 14.00 óra: Népszokások, népi hagyo-

mányok felelevenítése       
Kovács Viola

PROGRAMOK

Vadvirág Óvoda programjai 
Június első hetében a Családi napok kerülnek megrendezésre.
Nagycsoportosok búcsúzása  az ovitól. Takács Józsefné óvodavezető

A Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola programjai

Június 2. LEG-ek kirándulása • Június 4. 10:00 óra Megemlékezés a
nemzeti összetartás napja alkalmából • Június 5. 16:00 óra Művészeti
iskolás tanulóink záróvizsgája • Június 9. Tanulmányi kirándulások
napja • Június 15. A tanítási év utolsó tanítási napja • Június 16 – 26.
9:00 – 15:00 HATOS tábor szervezése, a tudnivalókról a szülőket írásban
tájékoztatjuk • Június 20. 9:00 óra Tanévzáró ünnepély, ballagás

E.ON- Fotópályázat önkormányzati naptárra
Van egy színvonalas fotója települése fényeiről? Akkor küldje be az
E.ON fotópályázatára, és nyerjen egyet értékes műszaki cikkeink közül!
Olyan pályázati anyagokat várunk, melyek az adott település fényeit
mutatják be akár éjjel vagy nappal. A pályázat lejárta után a zsűri választ
ki 13 anyagot, melyekből a 2016-os E.ON falinaptárát készítjük el. 
A fotókat 2015 május1 és szeptember15 közt várjuk a
fotopályázat@eon.hu emailre. Egy anyag 3 fotót tartalmazhat.
(részletek a www.eon.hu/Onkormanyzatok oldalon).                 E.ON                       

7

Villanyóra-szekrény égett
Egy villanyóra szekrény kapott lángra április 25-én este fél 10 körül a
Táncsics utca egyik családi házában. A tüzet a szomszédok vették észre,
majd poroltóval eloltották. Az esethez gyorsan, nyolc perc múlva vonult
ki a Vép- Bozzai Önkéntes Tűzoltó egyesület négy tagja, akiknek bea-
vatkozására már nem volt szükség. Személyi sérülés nem történt.

Ingatlan hirdetés: 76 m2-es felújításra szoruló családi ház, 

16 m2-es fedett terasszal, nagy telekkel, frekventált helyen eladó.
Érdeklődni: 06/20/4371576-os telefonszámon

Kék fény hírek
A nyári szünet veszélyeiről
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy júniusi hónaptól megkezdődik az iskolákban a
tanítási szünet. Egyre több fiatal tartózkodik a közterületeken, akikre fokozottan
figyelni kell. Több éves tapasztalat, hogy ilyenkor a szülők engedékenyebbek, és
tovább kint engedik lenni gyermekeiket. A késő esti órában történő "csatangolás"
sok veszéllyel jár, ezért megkérünk minden szülőt, hogy gyermekével beszélje meg
az esti órák magatartási szabályait és veszélyeit.     

Az áprilisi hónapban a Vépi Körzeti Megbízottak működési területén két egyén
garázdaság bűncselekménye miatt a Szombathelyi Rendőrkapi-tányságra lett
előállítva, ellenük büntető eljárás indult. Egy személy lett elővezetve a Rendőr-
kapitányságra, mivel a kiszabott pénzbüntetést nem fizette be. Két fő ellen közleke-
dési, egy fő ellen pedig közrendvédelmi szabálysértési eljárás indult. Két másik 20
000 Ft-ra lett bírságolva, mivel a súlykorlátozó táblát figyelmen kívül hagyták, és
biztonsági öv nélkül vezették gépjárművüket.          Vép KMB.
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Egyházközségünk júniusi programjai
Június Jézus Szentséges Szívének hónapja. Az esti szentmisék után a
Jézus Szíve litániát imádkozzuk. Június 5-én lesz a hónap elsőpénteke.
Engeszteljük Jézus Szentséges Szívét szentgyónásunkkal és szentál-
dozásunkkal! Június 7-én, Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe lesz. Az
úrnapi körmenetet a 8 órakor kezdődő szentmise után tartjuk meg a
szokott útvonalon. Kérem a Kedves Híveket, hogy a sátrakat az előző
évekhez hasonlóan    sziveskedjenek elkészíteni! Szeretettel kérem a
gyermekeket is, hogy minél nagyobb számban és örömmel vegyenek
részt a szentmisén és a körmenetben! Valamennyi elsőáldozót és kisgy-
ermeket megkérek arra, hogy a körmenetben hintsenek virágszirmokat
az Oltáriszentség előtt! Június 13-án, szombaton 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 rózsafűzért 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! Június 12-én, pénteken Jézus Szentséges Szívének
főünnepe lesz. Az ünnepélyes körmenetet június 14-én, vasárnap a 8
órakor kezdődő szentmise után tartjuk meg. Június 26-án, pénteken
egész napos Szentség-imádást tartunk az utcák szerinti beosztás alapján.
A délelőtt 10 órakor kezdődő szentmise után lesz a szentségkitétel, majd
óránként az egyes utcák hívő népének csendes hódolata. Este 1/2 6
órakor kezdődik az Egyházközségi Képviselőtestület tagjainak és a min-
istránsoknak a közös imaórája, majd 1/2 7 órakor szentségeltétel és
ünnepi szentmise lesz. Németh Tamás plébános

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. Lomtalanítás: A lomtalanítási 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 kihelyezik.

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 göngyö-
leg, - 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 fosz-
togatását. Vépi Közös Önkormányzati Hivatal

Roszkopál Győzőné 
(nyugalmazott

védőnő) 
1924 – 2015

Megrendült szívvel fogadtuk a hírt, hogy
Joli néni 91 éves korában csendesen
elhunyt.
Védőnői oklevelét Budapesten 1944-ben

szerezte. Pályáját Pápocon és Vasváron
kezdte. Ezután Vépen több évtizedig dol-
gozott: 1978-ban vonult nyugdíjba. Nagy
tiszteletnek örvendett. Szakmai munkáját
mindig nagyfokú igényesség, fegyel-
mezettség és elkötelezettség jellemezte,
ezért vezető védőnőnek is választották.     

Határozott, kissé kemény modora miatt
talán tartottak a gondozottak tőle, de
véleményét mindig segítő szándékkal,
őszintén, nyíltan elmondta. Munkája nem
volt könnyű. Különböző területen élő
családokat kellett ellátnia Vépen,
Bozzaiban, Ferencmajorban és Csóka-
kőn. Legtöbb helyre csak gyalog vagy
kerékpáron tudott eljutni. Mégis
mindenhova időben odaért, mert fontos
volt számára a gyermekek egészsége.

Egy szívós, erős, tiszta lelkű embertől
búcsúzunk, akit szerettük és tiszteltünk!

Volt kolléganője
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Weeb Színpad: Zöld sonka
Sírjunk, vagy nevessünk? Ez itt a kérdés annak kapcsán, hogy a
Weeb Színpad bemutatta a hazai népszínmű méltó hagyományaira
épülő szatírikus vígjátékát, a Zöld sonka című darabot, melynek
írója a helyi színpad tagja, Gerencsér Péterné Júlia. A rendező
Katzler Hilda. A téma adott: a mai Magyarország közelmúlti tár-

sadalmi átalakulása kapcsán kialakult vadkeleti kapitalizmus vad-
hajtásainak, akciózásainak bemutatása. A színhely egy Multi
nevezetű bolt, melynek tulajdonosa a saját érdekeinek megfelelően
minél magasabb profitot akar elérni még úgy is, hogy megromlott,
ehetetlen, büdös, etióp sonkát kíván „királyi sonkaként”,
gusztustalan zöld csomagolásban a vevőkre sózni. Az
alkalmazottak és a főnök, valamint szeretője jellemvonásai jól
tükrözik az érdekviszonyokat. – Aztán okos enged, a buták meg
alkalmazkodnak, (- amíg el nem fogy a türelem) hangzik a velős
megállapítás.” A halál elfogadható vétség, de két héttel előbb kell
szólni”. Igazán mai a darab, melyet az is mutat, hogy a pénztáros a
fizetésnél nem a bankkártyát ellenőrzi, hanem azt, hogy megvan- e
még a kártyát kibocsátó bank?

A sok humorral fűszerezett történetből kiderül: milyenek is
vagyunk mi emberek? Buták, befolyásolhatók, rosszindulatúak,
törvénysértők, másokat nehéz helyzetbe hozók, házasságtörők,
rabszolgatartók vagy éppen igazságkeresők, szükségképpen
lázadók. Végül, ha nehezen is vagy véletlenül - mint a mesékben –
győz az igazság. 

De addig is „ mindenki másképp csinálja ”, énekelték a Presser-
dal átiratában a szereplők.
Sírjunk vagy nevessünk? Bohózat vagy dráma zajlott előttünk?

Talán mindkettő. S éppen ezért gratulálunk a szeplőknek a profi
munkáért!  Györe Zoltán  

VÉPIKRÓNIKA

Polgármesteri napló
2015. 04. 21.
TELECOM labdarúgó
ku-pa megyei döntő •
2015. 04. 23. Szalai
Gyuláné, Alkotmány
u. 21. 94 éves • 2015.
04. 24. K ö z é l e t i
Teadélután Tóth
Tamás börtönparanc-
snokkal

- Bük: kisvárosi
polgármesterek és
jegy-zők találkozója

- Polgárőr egyesület
gyűlése • 2015. 04. 25 Rendőr és tűzoltónap a Söptei úti
laktanyában

- Osztrák újságírók foci csapata Vépen • 2015. 04.
29. Testületi gyűlés • 2015. 04. 30 14:00 Gépész bal-
lagás • 2015. 05. 01. 11:00 Retro majális     - 13:00
Lovarda, jótékonysági lovasnap • 2015. 05. 05. 9:00
Megyeháza - ismertető a honvédelmi feladatokról       -
15:30 Polgármesterek Vas megyéért gyűlés • 2015. 05.
07. 14:00 Nefelejcs Nyugdíjas Klub: anyák napja •
2015. 05. 08. 10:00 Hulladék konferencia • 2015. 05.
10. 18:00 Színház Vépen: Telefondoktor • 2015. 05. 11.
Mg szakközépiskola katasztrófavédelmi szemle • 2015.
05. 12. 16:30 Tudás Fája gyűlés • 2015. 05. 13. 9:00
Vas Népe betöréssorozat miatt      - 13:00 ÁNTSZ-nél
megbeszélés orvosi ügyeletről • 2015. 05. 14. P&P
konferencia iparkamara   - 10:00 Szomhull
megbeszélés  • 2015. 05. 15. Vasivíz közgyűlés      -
19:30 Középiskolás országos foci döntő megnyitó •
2015. 05. 16. TELECOM labdarugó országos döntő

KULTÚRA
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Újra gólyák fészkelnek
a városban

Sokéves kihagyás után idén ismét gólyák
jelezték a tavasz érkezését a város lako-
sainak. Az új jövevények a Kassai utca
környékén és az egykori Fészek vendéglő
mellett telepedtek le, és serényen mun-
kához is láttak, hogy otthonosan beren-
dezkedve velünk együtt élvezzék az
elkövetkezendő hónapok meleg
időszakát.

Örömünket fokozandó, a gólyák rögtön
neki is álltak az utódnemzésnek, melynek
eredményeképp szép tojások díszítik a
fészkeket. A szülők felváltva melegítik
testükkel a tojásokat a körülbelül egy
hónapos költési időszak során, így
előreláthatólag május végére mi is meg-
pillanthatjuk a fiókákat.                                     

Németh Dénes
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Talicska rally és bolondos felvonulás a majálison
Megkegyelmezett az idő városunk lakóinak, így gondtalanul rendezhettük meg változatos, vidám majálisi prog-
ramjainkat.

Az ünnepi felvonulás mellékszámaként meghirdetett talicska rally (mely
során kétfős csapatok egymást talicskában tolva járják körbe a város kocs-
máit, ott egy-egy sört elfogyasztva) egyetlen bátor jelentkezője a Hittaller
Gábor és Nagy Gábor alkotta csapat volt. Így ők vehették át az első
helyezettnek járó díjat, mely egy oklevelet, vépi mintázatú bögrét, egy
üveg bort és egy-egy könyvet tartalmazott. Mindemellett azon vakmerő
jelentkezők, akik bátorkodtak kipróbálni a sebes furikot, szintén mintás
bögrékkel gazdagodtak.

A bolondos felvonulás, mely során egyesek jelmezbe öltözve jelentek
meg, délelőtt fél tizenegy körül vette kezdetét. A lakók a művelődési ház
előtt gyülekeztek, ahonnan lufikkal felvértezve indult útjára a tömeg. A csoport a polgármester lengette vépi
zászló mögé felsorakozva, rendőri biztosítással, az élen haladó tűzoltóautóból játszott muzsika hangjára
menetelt végig a városon, ahol útközben itallal és süteménnyel kedveskedtek a helyiek. A cél a focipálya volt,
ahova megérkezvén a résztvevők sört, virslit és üdítőt fogyasztva jókedvűen társalogtak, az érdeklődők pedig
szabadtéri játékokban próbálhatták ki magukat.                                                   Németh Dénes   foto: Györe Zoltán

DASZK SIKER KRÓNIKA
VÉPI
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Ismét vépi tanuló nyert az SZKV-n
A  Szakma Kiváló Tanulója országos

versenynek a hajdúböszörményi  Széchenyi
István Mezőgazdasági Szakképző  Iskola
adott otthont 2015. április 15 és17 között.
Az országos döntőbe az írásbelik alapján az
ország legjobb tanulói jutottak, köztük
iskolánk 3 diákja is. A tét számukra nem
kevés volt: a versenyeredmény alapján a
szakmai végzettség megszerzése. Büszkén
mondhatjuk, hogy évek óta iskolánk tanuló-
ja nyeri meg a versenyt, így az  idei tanév
országos győztese, a SZAKMA KIVÁLÓ
TANULÓJA Szabó Balázs 12/A osztályos

diákunk. Illés Krisztofer 11/B ,Polák Tibor 12/A osztályos tanulóink is eredményesen  teljesítettek  és szereztek
szakmai  végzettséget. Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítő tanáraiknak  egyaránt.             Szijj Vilmos
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Ballagás a középiskolában
Gyakran halljuk, hogy a ballagás a gyermekeink, a diákjaink
ünnepe. E gondolatokkal kezdte ünnepi köszöntőjét Hollósi Éva
igazgatónő és folytatta a mai nap mindannyiunk  ünnepe. Hiszen
együtt, egy közös cél érdekében dolgoztunk éveken át.
Megköszönte a szülők bizalmát, támogatását a kollégák kitartást, az
elszántságot és szeretetet, amivel buzdították tanítványaikat.
Igazgatónő az iskola elismeréseit, könyvjutalmat adott át a
végzőstanulóknak: 11/A-ból Patyi Szabolcs, Bogdán Roland, 11/B-

ből Mórocz Bálint, IIIés Krisztofer, 11/F-ből Hancz László, 12/A-ból
Szabó Balázs, Polák Tibor, Horváth Gábor, 12/C-ből Raskovics
Bianka, Baráth Balázs, Blaskó Dominik, Keszler Bálint és Fülöp
Dalmának. Ezt Követően Kovács Péter Vép város polgármestere
adott át jutalmakat iskolánk vépi, illetve Bozzai diákjainak: Holdosi
Patrik 11/B, Csirisznyák Tamás 11/F, Kolompár Alex 11/F,
Prikazovics Medárd 12/C, Kékesi Dzsenifer 12/C osztályos tanu-

lóknak.  A Vas Megyei Rendőrfőkapitányság jutalmait a rendész
osztályból a 12/C-ből Németh Sándor, Czene Márk, Tóth Angéla,
Dankovics Dániel kapták , melyet Török György alezredes úr adott
át. Az igazgatónő a tanév legnagyobb ünnepén Hamvas Béla
szavaival búcsúzott a végzősöktől: " Elbocsátlak téged is, mint
mindenkit: felelős vagy minden emberért,aki veled él, s el kell szá-
mol-nod minden fillérrel, amit magadra költesz, minden örömmel,
amit magadba zártál, és minden boldog pillanattal, amit magadnak
tartottál meg. Most eredj és élj, mert a világ a tiéd."             Szijj Vilmos

A Föld Napja a
Vadvirág óvodában

A Föld Napja sem maradhatott ki azon alkal-
mak közül, melyeket a Vépi Vadvirág
Művészeti Óvoda tartalmas programokkal és
lelkes készülődéssel ünnepel.

A gyermekek ötletesen feldíszített
kerékpárokkal érkeztek az oviba, akadt,
akinek az egész bolygó is felfért a csomag-
tartójára. Emellett maguk a csemeték is a föld
színeibe öltözve jelentek meg. A délelőtt
folyamán az udvar dekorálása mellett a
növényültetés kapta a főszerepet, mely során
különféle ötletes tartóban (pl. tojáshéj)
helyezték el az új jövevényeket. A fiúk és a
lányok dínó- illetve tündérkerteket készítettek,
melyeket az elkövetkező hónapokban is gon-
dozni fognak.  Az udvar díszítésének módját

is a kreativitás jellemezte: csomagoló- és
krepp papír, valamint szalvéták hajtogatásával
és csipkézésével alkottak óriásvirágokat,
földgömböket és föld színű lufikat is.

Ezt követően „Földünk” címmel rajz-
versenyt hirdettek a lurkók számára, akik a
szülők segítségével olyan műveket hoztak
létre, melyek elsősorban bolygónk védelmét
hangsúlyozták, illetve annak szennyezéséből
adódó problémákra hívták fel a figyelmet. E
témához kapcsolódóan a hulladék újra-
hasznosításából kreáltak különféle játékokat,
dísz- és használati tárgyakat apukák-anyukák
segítségével.

A nap zárásaként az óvoda kerékpártúrát
szervezett táplánszentkereszti célponttal,
ahová a nagyobbak saját biciklin indultak
útnak, a kisebbeket pedig a szülők vitték
magukkal, a biztonságról pedig Vép város
polgárőrei gondoskodtak. Németh Dénes   
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A mosoly és a hit erejéről 
a nepáli földrengés után

Nepálban nemrég összedőltek az „emberi kéz” alkotta utak, lakóházak,
műemlékcsodák, örökkévalóságnak tűnt minden pillanat, emberek ezrei

haltak meg. A kolostorok nagy
része áll, de az anyagi kár ott is
jelentős! – folyamatosan érkeztek
az e-mailek az ismerős
szerzetesektől Zátonyi Zoltánhoz
és feleségéhez, Ágihoz, akik két
évvel ezelőtt töltöttek egy
rövidebb időszakot Nepálban. 

Több mint hat éve kezdtek el
foglalkozni a tibeti gyógyászattal,
így jutottak ki.  Közvetlenül a
kolostori szerzetesektől, meste-
rektől tanulhattak. Zoltánék mu-
tatják az ott készített fotókat: lát-
juk a múltat a jelenből, azt, ami

most már nincs. Felfoghatatlan, mi ebbe bele sem tudjuk magunkat képzelni.
Ha néztük a híradásban a képsorokat, már csírájában elcsípjük azt a gondola-
tot, hogy mi lenne, ha… elvesztenénk mindazt, amiért dolgozunk, ami az
életünket jelenti.

De van itt valami más is, és ahogy kortyolgatjuk az eredeti recept szerint
készült nepáli teát, elkezd körvonalazódni egy teljesen más életszemlélet.
Elképzelhetetlenül nagy szegénységben élnek a nepáliak. Ezért is sok család-
ban egész kicsi korban beadják a gyerekeket a kolostorokba, ahol ellátást és
magas színvonalú oktatást kapnak, egészen felnőtt korukig. Annyira az
otthonuk, hogy a kicsik szertartások alatt is ott játszadoznak. Az orvostanhall-
gatók is a kolostorokban tanulnak nyugati és keleti orvoslást. Az itthonról vitt
adományok nagyban segítik a meglátogatott kolostorok és egy óvoda
működését. A nepáli vendégszerető nép, megosztják szerény ételüket a hoz-
zájuk látogatóval.

Néhány utca vagy épület, lépcső már a fotókon is olyan látványt nyújt,
mintha megmozdult volna a Föld… Rengeteg a koldus. Ha egy zacskó kek-
szet nyújtottunk feléje, akkor pár darabot vesz ki, mert neki akkor és ott annyi
is elég az életben maradáshoz. Nepálban nem ismerik a panaszkodást, annak
örülnek, amijük van. Poros, kavicsos utak vezetnek Katmanduba, a városban
a hulladékgyűjtés sem megoldott, ez most növeli a fertőzésveszélyt.
Kontrasztként mindig rácsodálkoztak otttartózkodásuk alatt a kisdiákok
makulátlan fehér ingére. A nyugalom és türelem fővárosában a közlekedés
kaotikus, a hozzáállásuknak köszönhetően mégis működik. A legtöbbjük a
hindu vallás és a buddhizmus szerint él. Hisznek a lélekvándorlásban, a kar-
mában, az anyagi világot teljesen másképp értelmezik és élik meg. Hiszik,
hogy a múltbeli életek cselekedetei hatással vannak a jelenre és a jövőre is.
Ãk tudják, hogy minden okkal történik. Ági a fülig érő mosolyú emberekről,
a belső békéről beszél, amit ott tapasztaltak. Elfogadnak mindenkit. De nem
ismerik a ragaszkodást, gyakorolják az elengedést mindennel kapcsolatban.

A nepáli tea sós, vajjal készült, szokatlan, ahogy szokatlan egy másik
hitrendszer is, de létezik és elgondolkodtató, bölcsesség is meríthető belőle,
de ehhez le kell tennünk saját kis létünk megkopott szemüvegét. Az egyik e-
mailben egy Nepálban élő tanító, Rinpoche gondolatát üzenik Zoltánéknak:
„A régi dolgok leomlottak, így most van lehetőségünk újat építeni.”

Sövegjártó Andrea

12

ÖNISMERETI CSOPORT 
Unatkozol a nyári szünetben?

Nehéz elfogadni önmagad, vagy másokat?

Keresed önmagad?

Úgy érzed, ismered önmagad,

de szívesen fejlődnél?

Feszült vagy?

Szeretnél kreatívabb lenni?

Úgy érzed, nincs önbizalmad?

Nem találsz a problémáidra  
megoldást?

Néha nehéz megszólalni?

Szeretnéd jó társaságban eltölteni a  szabadidőd?

Legalább egy esetben igennel válaszoltál?
Akkor ez a program neked való!

Ha elmúltál már 12 (vagy mindjárt leszel), de
nem vagy még 18 (vagy éppen, hogy csak), akkor
itt a helyed!

Ha fel akarsz oldódni, szereted a szórakoztató
feladatokat, teszteket, vagy csak jól akarod érezni
magad, akkor gyere el!

2015 nyarán, szerdánként 16:00-tól 17:30-ig
(vagy amíg bírjuk!)
Az első csoportfoglalkozás:
2015. június 17.

Helyszín: Idősek Klubja
épülete, Kolozsvári u. 3.

Jelentkezés: Kiricsi Adél Vép-Bozzai
Gyermekjóléti Szolgálat családgondozónál a
csoportfoglalkozást megelőző kedden délig az
alábbi elérhetőségek valamelyikén:

gyermekjolet@vep.hu
06-30/884-03-70
Vép, Kolozsvári u. 3 
(idősek klubja épülete)
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Diákolimpiai forgószínpad    
Mintegy ezer diák jutott el a Diákolimpia megyei és országos
döntőjére Vépre április 21- május 17 között. A Telecom által is
szponzorált és a Magyar Diáksport Szövetség által sok korcso-
portban rendezett fiú-, és lány futballmeccsek forgószínpadként
zajlottak a helyi pályákon. Az április végi Vas megyei döntőn
ugyan a Nagy Lajos Gimnázium lánycsapata , a fiúknál pedig a
szentgotthárdi III. Béla középiskola győzött, de mi a vépi

DASzK-os lányokra vagyunk büszkék, akik az elődöntőben 2:1-
re verték a gotthárdi lányokat. Az országos döntőbe aztán 20-20
csapat jutott Szombathelytől Nyíregyházáig képviselve a legjob-
bakat. Volt is iram. Pálóczy László főszervező elmondta: az I-III.
helyezettek nemcsak a kiváló helyezéseknek örülhettek, hanem az
úgymond a jó tanulmányi eredményért kapható plusz pontoknak
is, melyek segítenek bejutni az egyetemekre, főiskolákra. Az
országos döntőn a Nagy Lajos Gimnázium lány focicsapata
bronzérmet szerzett.
Képünkön: A DASzK lánycsapata éppen gólt rúg a gotthárdiak
hálójába. gyz 

Hatos: ezüst a harci játékokban
Április 25-én iskolánk diákönkormányzata részt
vehetett a nagyszabású Savaria Történelmi
Diákkarneválon, melyet Szombathely első alka-
lommal rendezett. A rendezvényen 12 , főleg
szombathelyi iskolák képviselték magukat.
Csapatunk a római kor jellegzetes, polgári
ruháiban, zászlóval a kezükben vonult fel a
Történelmi Témaparkban. Az ünnepélyes
megnyitó után kezdődhetett a megmérettetés.
Délelőtt kézműves foglalkozásokon vettünk
részt, majd a bőséges ebéd után, különböző harci

játékokban mértük össze erőinket a többi csapat-
tal. A nap végén izgatottan és fáradtan vártuk az
eredményhirdetést. Büszke csapatunk 2.
helyezést ért el a harci játékokban. Köszönjük a
Tudás Fája Közalapítványnak és a Szülői
közösségnek, hogy lehetővé tették számunkra
ezt az emlékezetes napot.  ÁVE VÉP   Jánosi
Frida, Takács Andi és Dávid Kornél  -dök

Osztrák Sportújságírók csapata Vépen
A vépi öregfiúk meghívására érkeztek városunkba az osztrák sportújságírók (képünkön), akikkel Szőnye Robi
és felesége Mészáros Kata révén már három éve tart a kapcsolatunk, ezért most is nagyon várták a találkozást.

Délben érkeztek és friss langal-
lóval (melyet Pogácsás Péter és
Orosz György készített) és házi
pálinkával fogadtuk őket. Majd
következett a mérkőzés.
Voltak helyzetek és gólok
mindkét oldalon, de végül hazai
győzelem született.
Vép Öregfiúk – Osztrák
Sportújságírók  3:2  (Góllövő:
Csek, Süle 2)

A mérkőzés után jó hangu-
latban elfogyasztottuk a kiváló
vacsorát. Köszönet szaká-

csainknak Tóth Árpádnak, Károlyi Józsefnek és Bezdi Andinak, akik fantasztikus ételt tettek az asztalunkra, és
aki még nagyon sokat tett ezért a napért, Bezdi József. Folytatás, és visszavágó Bécsben szeptemberben. 

Vép Öregfiúk
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Újdonság a Nefelejcs Eszpresszóban! 

Ballagásra 
virágot 

a Pálma
virágboltból! 
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