
Tűzoltók ünnepe 
a 135. évfordulón

135 éve alapították a vépi Önkéntes Tűzoltó Egyletet. Az
alkalomból emléktábla koszorúzással nagyszabású
megemlékezést tartottak a mai Vép-Bozzai Önkéntes
Tűzoltó Egyesület tagjai a város lakosságával és magas
rangú vendégeikkel május 23-án. Jelen voltak a kistérség
önkéntes tűzoltó egyesületeinek képviselői. Nevükben
aktuális verssel köszöntötte a résztvevőket a táplánszent-
kereszti Halvax Ágnes. A csapatzászlóra Varga Gáborné
zászlóanya kötötte fel a szalagot, majd Németh Tamás
plébános megáldotta a zászlót.  

Kóbor Attila, az egyesület elnöke beszédében
felidézte az 1880. január 10-i alapszabályt, melyet az
akkori belügyminiszter jóváhagyott. E szerint „Vép
mezőváros kebelében Önkéntes Tűzoltó Egylet alakult,
melynek célja az előforduló tűzeseteknél az oltás,
valamint a személy és vagyonbiztosítás körül szervezett
segéllyel közreműködni.” Aztán kitért a technikai
feltételek alakítására, a történelem viharai közbeni
helytállásokra, majd arra, hogy 1980-ban új zászlót kap-
tak, s hogy 1997-ben hatáskörük kiterjedt Bozzaira is.
Ekkor vették fel mai közös egyesületi nevüket. Büszkén
jelentette, hogy a mai 51 tagot számláló egyesület tagjai
képezték magukat, s az osztrák Aschau tűzoltó-
egyesülettől speciális gépkocsit kaptak, melyet gyorsbea-
vatkozó készülékkel, majd más fontos berendezésekkel
továbbfejlesztettek. 

Világ Közepe Fesztivál – 2015. július 17-18.
Ízelítő a programokból

Július 17-én 18.00 órakor kezdődik a 6. Világ Közepe Fesztivál a Kormorán - Kobak
tábor résztvevőinek műsorával és Kormorán együttes koncertjével 
Július 18-án, szombaton délelőtt a hagyományos Kutya szépségverseny, 11-es rúgó
verseny és főzőverseny mellett a 3. Világ Közepe Futás során is megmérkőzhetnek a
vállalkozó szelleműek. 

VÉPIVÉPI
XVI. ÉVFOLYAM  6. SZÁM  2015. JÚNIUS

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA

3.  Tehetségek  •  4 .  Ti los  az égetés   •  7 .  Szépkorú •  9 .  Tanévzáró •  11.  Foltvarrók

Pályázatok, hulladékszállítás
Újabb pályázatok benyújtásával kívánják a város
vezetői korszerısíteni és olcsóbbá tenni az energiaszol-
gáltatást, derült ki az önkormányzat közgyılésén május
27-én. Kovács Péter polgármester elmondta: ezúttal a
Vadvirág óvodára költenének, a helyiségek világítási
korszerısítése halaszthatatlan, a vizesblokkokat is fel
kellene újítani, és a jó tapasztalatok miatt ez az
intézmény is napelemeket kapna a tervek szerint. Erre
30 millió forintot lehet nyerni 25 százalékos önrész vál-
lalásával. A Berzsenyi utca és a temető utcájának asz-
faltozása szerepel még a pályázati elképzelések között,
melyre 15 millió támogatásra pályázhat az önkor-
mányzat a kiírás egy másik kategóriája alapján. 

A testület tárgyalt arról is, hogy a tervek szerint év
végéig nem változik a kommunális hulladékszállítás
rendje. Június 30-ával ugyan lejár a vépi önkormányzat
hulladékgazdálkodási szerződése, de Kovács Péter pol-
gármester elmondta: a megoldás, hogy a város 10 ezer
forintos üzletrészt vásárol a cégben. Ezzel a Szomhull
év végéig vállalja a hulladék elszállítását, addig pedig
országosan rendezik a kialakult helyzetet, hisz minden
cégnek meg kell újítani az engedélyét, és az országosan
kialakult veszteségek pótlására is várhatóan megoldás
születik. Vép mellett, hasonlóan Táplánszentkereszt,
Gencsapáti és Ják is 10 százalékos részvénnyel tulaj-
donossá válik az új rendszerben. gyz

folytatás a 2. oldalon
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LEGEK
Általános iskolánk legkiválóbb tanulói felejthe-
tetlen kiránduláson vehettek részt a Bakonyban
található Sobri Jóska Kalandparkban. A program
jutalom volt a tanév során kiemelkedő munkát
végző diákok számára.

A jutalmazott tanulók kiválasztása a tantestület
által elfogadott szempontok alapján történt a 3-8.
osztályos tanulók körében:
- kitűnő bizonyítvány, jeles bizonyítvány legfel-
jebb egy négyes osztályzattal
- megyei vagy városi szintű tanulmányi
versenyen elért 1-3. helyezés
- kimagasló iskolai szintű közösségi tevékenység,
az iskolát képviselő városi vagy megyei ren-
dezvényen való részvétel
- kimagasló sportteljesítmény

A LEGEK névsora:
3. A Czeglédy Balázs, Dömötör Hanna, Jánosi
Dorottya, Kányási Dorka   • 3. B Karcsics Dávid,
Kovács Előd, Ãri Máté, Polgár Bence    •  4. A
Császár Noémi, Fekete Nikoletta, Király Ármin,
Kiss Rebeka, Nagy Zsófia, Németh Áron,
Németh Liza, Németh Noémi, Takács Eszter  • 
5. A Tancsics Martin, Vilics Dorina, Vekszli Tícia
•   6. A Nagy Ivett   •  7. A Király Virág, Kósi Eni-
kő, Varga Kata • 8. A Dávid Kornél, Jánosi
Friderika, Simon Bence, Pálóczi Dávid, Takács
Andrea, Zsoldos Bálint  • 8.B Borsos Kitti,
Pálóczi Máté, Poór Melánia

Köszönjük a Tudás Fája Közalapítvány támo-
gatását.                        Nagyné Tancsics Ildikó  igazgató

AKTUÁLIS VÉPI

Tűzoltók ünnepe
Munkájukat a város
lakosságának feltétlen
szolgálata és a ren-
dezvényeken való
részvétel jellemzi,
mondta. 

A Vas Megyei
Közgyűlés díszok-
levelet adományozott
az egyesületnek, me-
lyet dr. Kondora
Bálint alelnök adott át
,mondván, hogy csak megszállott vezetőkkel lehetett
folyamatosan ilyen hatalmas feladatot elvégezni. Seper
András tűzoltó ezredes, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság helyettes vezetője pedig az önkéntes munka
hátterét, a családok nélkülözhetetlen támogatását méltatta.
Kovács Péter polgármester köszönetét s tiszteletét fejezte
ki az önkénteseknek, akik nem mindennapi helytállással
szolgálják a közt, ezért mindenki tiszteli őket a kisváros-
ban, rájuk minden esetben számíthatunk, tette hozzá.
Göncz Szabolcs alezredes, szombathelyi tűzoltó parancs-
nok, mint a terület vezetője hatékonyságukat, helytállá-
sukat emelte ki, mondván, hogy ezzel vívták ki a
tiszteletet. – Ez egy erős sejt, mely az önkéntesek közt az

e g y i k
l e g j o b b
c s a p a t ,
m o n d t a .
K o v á c s
András, a
Vas Me-
gyei Szent
F l ó r i á n
T ű z o l t ó
Szövetség
e l n ö k e
szintén az
ö n k é n t e -

sek biztos hátterét, a család szerepét emelte ki, mely nyu-
galmat, biztonságot jelent ebben a felelősségteljes és
veszélyes munkában.

Ezt követően átadták az elismeréseket, kitüntetéseket
azoknak a tűzoltóknak, akik 10, 25, 30, 40, 50 illetve 60
éve végzik áldozatos munkájukat. (Felső képünkön
Tancsics Antal veszi át a kitüntetést). Majd a Weeb színpad
tagjai az Abba dalaival teremtettek jó hangulatot. 

Ezt követően ünnepi vacsorán látták vendégül a
jelenlévőket.

Györe Zoltán

KRÓNIKA
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TEHETSÉGEKKRÓNIKA
VÉPI

Tehetségek dicsérete a gyereknapon
Nemcsak a TV2 népszerű Ének iskolájában mutatkoznak meg a tehetségek, hanem a Hatos Ferenc Általános
Iskolában is – mondta gyermeknapi köszöntőjében Molnár Krisztina, a Tudás Fája Közalapítvány vezetője. 
S valóban. A művészeti iskola bejáratánál mindjárt egy impozáns festmény, egy táncoló pár fogadta a belépőt.
Porpáczy Tamás műve talán egy kicsit önmaga, illetve a
másik ünnepelt, vagyis Takács Andrea tánctehetségére utal.
A gyereknapon őket is ünnepelte az iskola szülői közössége,
tanáraik, társaik, szüleik, nagyszüleik.

Nagyné Tancsics Ildikó igazgató nem véletlenül büszke
rá, hogy alapfokú művészeti iskolájuk és tanáraik nem csak
ki tudják bontakoztatni a tehetségeket, hanem  tovább is fej-
leszthetik azt. Ez esetben Saly Rita és Novák Tamás művész-
tanárok magas színvonalú felkészítő munkájáról van szó.

Az aulában ki-ki megnézhette azokat a tablókat, melye-
ken a két diák számtalan oklevele látható, és Tamás rajzait,
festményét, köztük önarcképét. Illetve a társastáncban jeles-
kedő Andreáról készült kisfilmet. De a legnagyobb elismerés
valószínűleg az, ha egy diák életreszóló ajándékot kap
tanárától. Ezúttal Saly Rita festett és ajándékozott képet Tamásnak, illetve Novák Tamás kérte fel táncolni a
nagyközönség előtt Andreát. Mindkettő frenetikus siker volt, mely olyan érzelmi töltést adhatott a két
gyereknek, mely minden bizonnyal végigkíséri őket életükön. S akkor még nem szóltunk az iskola, az
önkormányzat, a Szülői Közösség, az osztály-társak ajándékairól. S hogy kiből mi lesz, még nem tudható. Tamás
7. osztályba lép, Andrea pedig a Savaria szakközépben folytatja tanulmányait, logisztikusnak készül. A táncot
azonban biztosan nem hagyja abba. 

Persze nemcsak erről szólt a gyereknap. Hanem játékról, kacagásról, finomságok kóstolásáról, mondta a
főszervező Eredicsné Horváth Lenke, a Szülői Közösség elnöke. Volt itt kérem minden: peonza verseny Ivan
Perez mexikói bajnok fellépésével,  paintball, óriáscsúzda, léghoki, fajátékok, csillámtetkó, fagyi, s ki tudja még
mi. Mindez beillett volna egy jól sikerült évzárónak is. gyz

3

Nyári napközis tábor
2015. augusztus 3-14.

Idén  5. alkalommal nyitja meg kapuit napközis táborunk a Vépi Művelődési Házban. A gyerekek létszámától
függően két turnust tervezünk. (Turnusonként 25 gyereket tudunk fogadni egyszerre.)
Kézműves foglalkozások, sok mozgás, önismereti játékok, kisebb kirándulások, filmvetítés, akadályverseny
és sok élmény várja a gyerekeket.

A tábor várható költsége: 1000 Ft/nap/gyerek Jelentkezési határidő: július 24.
Érdeklődni és jelentkezni a Művelődési Házban. (06 30/419-9799, 543-052, mhkvep@netkabel.net)

6.Világ Közepe Fesztivál
Minden          ó süteményeket várunk az ötletgazdag háziasszonyoktól és lányoktól, de a bátrabb urak is próbát tehetnek.
(valami hatos legyen benne, pl: 6 lap, szín, összetevő vagy egy          hatós név). Délután a Vép-Bozzai ÖTE látványos
tűzoltó bemutatója után, a Varnyú Country műsora, a Vadvirág Óvoda, a Hatos F. Ált. Iskola és AMI társastáncosai, az Anette
Balett tánciskola kis balerinái láthatók a színpadon, lesz díjátadás, gyermekprogramok (vetélkedők, játékok, kézműveskedés)
tombola, majd az Anima Sound System koncertje után tűzijáték és bál zárja rendezvényünket.

A végleges programot a rendezvény plakátjain, szórólapokon, a vep.hu oldalon tesszük közzé. 
Köszönettel fogadjuk a támogatásokat! (K.J)

folytatás az 1. oldalról
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VÉPIAKTUÁLIS
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Tisztelt vépi lakosok!
Belterületen égetni március, április, május, szeptember, október és
november hónapokban hétfőn és pénteken 08.00 és 20.00 óra között
lehet Az égetendő kertihulladék nem tartalmazhat más kommunális,
illetve ipari eredetű hulladékot.

Június, július, augusztus hónapokban
T I L O S  az égetés!

Amennyiben a helyi önkéntes tűzoltók a helyszínre kimennek és
megállapítják a helyi rendelettől eltérő égetés tényét, jegyzőkönyvet
vesznek fel, illetve figyelmeztetik az illetőt. Második alkalom után
pedig a tűzoltók hivatalos feljelentést tesznek a vépi Polgármesteri
Hivatalban, ahol szabálysértési eljárás indul.
Kérjük, az égetés szabályait betartani szíveskedjenek.

Polgármesteri Hivatal

DASzK: Országos első hely
A Magyar Természetvédők Szövetsége (L)ÁSS A MÉLYÉRE! – A
KÜTYÜINK VALÓDI ÁRA címmel országos 3 fordulós online
vetélkedőt hirdetett 14-19 éves diákok számára. A vetélkedő 2015.
március 23-tól 2015. június 5-ig tartott. Iskolánkból az FM DASzK
Vépi Középiskolájából a kilencedikes mezőgazdászok neveztek 3
fővel. A csapat tagjai: Molnár Patrícia, Horváth Bence és Józsa
Róbert voltak. Hónapról-hónapra oldották meg feladataikat, amely-
ben „felfedezték” milyen áron készül a mobiltelefon. A megszerzett
ismereteket iskolán belül is továbbadták társaiknak. Szorgalmuk
nem maradt elismerés nélkül, hisz az országból 218 csapat jelent-
kezett, és közülük ők nyerték el az első helyezést.

Fazekasné Marton Mónika felkészítő tanár

100 éves a védőnői hálózat
2015. június 9-én konferenciával és egy kis ünnepséggel köszöntötte
az irányító szervezet a 100 éves védőnői hálózat alkalmából az aktív
védőnőket, akiket a települések polgármesterei is elkísértek a
megemlékezésre.

Előadás hangzott el a hálózat kialakulásáról, feladatairól, a kötelező
védőoltások rendszeréről és elfogadottságáról, valamint az anyatejes
táplálási hálózat, az anyatej szolgáltatás kialakításáról, és
működtetéséről.

Ezt követően minden polgármester virággal köszöntötte aktív
védőnőit. Én is megköszöntem azt az odaadó munkát, melynek során
ők azok, akik először találkoznak hivatalosan a városunkba érkező
újszülöttekkel, és végig kísérik életüket egészen addig, amíg az
általános iskolából elballagnak.

A családias hangulatú ünnepségen jó érzés volt tudni, hogy az ellátás
Horváth Anita és Horváthné Tóth Csilla által gondos kezekben van.

- polgármester – 

Látogatás Ógyallán
2015. május 29-én indult a rend-
szeres találkozóra a vépi szakkö-
zépiskola dolgozói csapata, hogy
Ógyallán (Hurbanovóban) megmér-
kőzzön az ottani testvériskola dolgo-
zóinak labdarúgó csapatával.
Most a mérkőzés jól alakult, hisz a
mi csapatunk 8:5-re győzedel-
meskedett. A továbbiakban aztán jó
hangulatú beszélgetéssel folytatódott
a délután, melynek során az iskola
igazgatójával, Papp Benjaminnal
megbeszéltük, hogy az új
polgármester és a képviselő testület
felé közvetíti kezdeményezésünket,
és a két település kapcsolatát, akár
testvérvárosi okirattal is hitelesíteni
tudjuk. - Kovács Péter -

Pedagógus Nap
2015. június 4-én az oktatási intéz-
ményeinkben, a Szülői Közösség
képviselői rövid megemlékezést tar-
tottak Pedagógus Nap alkalmából. A
Vépi Vadvirág Művészeti Óvodában
Kámán Ágnes SZM elnök 1-1 szál
virággal köszöntötte e jeles nap alkal-
mából az óvó néniket és a dadusokat.
A gyermekek pedig verssel ked-
veskedtek, amit a dadáktól tanultak.
A Hatos Ferenc Általános Iskolában
Eredicsné Horváth Lenke és Süléné
Bánfalvi Eszter adott át 1-1 szál virá-
got a pedagógusoknak és a technikai
dolgozóknak, megköszönve egész
éves munkájukat.

A Hatos Ferenc Általános
Iskola és Alapfokú

Mıvészeti Iskola nyári
ügyeleti napjai

Az ügyeleti idő: 8:00 - 12:00
Július 8. • Július 15. • Július 22. •
Július 29. • Augusztus 5. •  Augusztus
12. •  Augusztus 19.
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MOZAIKVÉPIKRÓNIKA

Kirándulás az államhatár mentén
2015. június 16-án a Nefelejcs Nyugdíjas Klub Binder László meghívására Vaskeresztesre látogatott.
Útközben sétáltunk a Pinka partján, Felsőcsatáron megtekintettük a Vasfüggöny múzeumot, majd vendéglátónk

pincéjében bőséges ebéd és borozgatás után átsétáltunk Ausztriába. Élményekkel gazdagon, nótás hangulatban
tértünk haza. Nefelejcs Nyugdíjas Klub

5

Elektronikai hulladék és 
lomtalanítási akció

A SZOMHULL KFT 2015. június 12-re tızte ki az elektronikai
hulladék elszállítását a városháza udvaráról.
A lakosság 06.10-én 8.00-16.00-ig és 06.11-én 12.00-18.00-ig
tudta a készülékeket a fenti helyre beszállítani.
Előzetes bejelentések alapján a GAMESZ dolgozói kb. 40 lakás-
ból szállították el a feleslegessé vált eszközöket.

Az elektronikai hulladék mennyisége jóval meghaladta az előző
évét, több mint 9 tonna volt az elszállított mennyiség.
A lomtalanítási akció 2015.06.13-ra lett tervezve ill. végrehajtva.
A SZOMHULL emberei 7 db szállítókocsival reggel 7.00 órától
gond nélkül megoldották a feladatot. Az akció során 49 tonna hul-
ladék került elvitelre.  GAMESZ

RETRÓ IFJÚSÁGI
KLUB TALÁLKOZÓ

Helyszín: Vép, Mıvelődési Ház
Időpont: 2015. szeptember 19. 17.00 óra
Szeretettel meghívunk minden kedves örökifjú
klubtagot a 70-es, 80-as és a 90-es évek
Ifjúsági Klub tagjainak találkozójára. Termé-
szetesen nem maradhatnak el a retro vetél-
kedők hangulatát felidéző ügyességi és tréfás
feladatok, ami közben asztalitenisz és csocsó
bajnokságban mérhetik össze tudásukat az arra 
kedvet érzők.              A vetélkedőkbe és
bajnokságokba                          a vépi fiatalokat
is szeretnénk bevonni. 

Este a Retro Discoban a
hamisítatlan zenéket hozzák és a lemezeket
pörgetik az akkori disco-s nagyágyúk. 

Rendezvényünket hagyományteremtő jel-
leggel szeretnénk ezen túl minden évben
megrendezni, mivel örülnénk, ha a vépi fia-
talok is kedvet éreznének hasonló klub meg-
alakításához.

A szervezők nevében a nyárhoz jó időt és
sok programot kívánunk; szeptemberben
találkozunk!  

Derdákné Rózsa Hajnalka, Kajtár Tamásné, Dávid
Lászlóné, Czeglédi Csilla, Iszakné Koszorús Judit
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VÉPIKRÓNIKA

A Művelődési Ház programjai
Hétfő: 13.00-17.00    Börzsönyiné Dr.  

Kiricsi Szilvia ügyvéd fogadóórája
16.30-19.00  Színjátszó próba
18.00-19.00  Gyógytorna Ildivel

Kedd: 19.00-20.00  Aerobic

Szerda: 9.00-11.00   Falugazdász fogadóórája

16.00-19.00  Sakk-szakkör

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:
július  4- 5. A Nefelejcs Nyugdíjas klub kirán-

dulása Győrbe
Július 12-17. Kormorán KOBAK tábor

Július 17-18.   6. Világ Közepe Fesztivál

Július 27. -augusztus 2. 
A művelődési ház szabadság miatt zárva.

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

Nefelejcs Nyugdíjas Klub programja
július   2.  A győri kirándulás megbeszélése
július   9.  Játék a betűkkel (szókirakó)
július 23.  Névnapok

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

Idősek Klubja májusi programja

7-én 14.00 óra: Kézimunkázás- szalaghímzés
14-én 14 óra: Illóolajok varázslatos világa -  

előadás 
16-án 14 óra: Kabaré csütörtök
20-án 14 óra: Kézimunkázás – hímzés
22-én 14 óra: Kreatív foglalkozás – origami

tea tasakból
2.-én 14 óra: Filmvetítés – Liliomfi – magyar

film 
Kovács Viola

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
egyházközségünk július hónapra
nem szervez olyan kiemelt prog-
ramot, ami a lakosság széleskörű
tájékoztatását igényelné. 

( - a szerk)

PROGRAMOK

6

Műszaki mentés
2015. május 21-én nem sokkal 19 óra után érkezett a jelzés, miszerint egy
személygépkocsi árokba borult az M86-os gyorsforgalmi úton Zanat felé
a vépi leágazó után. Rövid időn belül 5 fővel megkezdtük a vonulást.
Kiérkezés után biztosítottuk a helyszínt, valamint a szombathelyi
tızoltókkal együtt dolgozva áramtalanítottuk a gépjármıvet, majd a
kerekeire állítottuk.  Személyi sérülés nem történt.   

Tűzeset
2015. június 9-én 15 óra 34 perckor kaptuk az értesítést, hogy Vépen a
Vasút utcában 25-30 négyzetméteren gaz, avar ég. 4 fővel megkezdtük a
vonulást. Kiérkezés után 1db puttonyfecskendő segítségével sikerült
megfékezni a lángokat.  -ÖTE

Kék fény hírek
Nyári veszélyekről

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy júniusi, júliusi hónaptól
megkezdődnek a szabadságolások, a nyaralások. Visszatérő probléma,
hogy elutazáskor hiányosságok maradnak a lakóház környékén. Ilyen pl.
egy nyitva felejtett ablak, vagy mellékhelyiség. Megkérünk mindenkit,
hogy elutazáskor kellő figyelmet fordítson ingatlanának, illetve
értékeinek biztonságára. Biztonságtechnikai kérdésekkel kapcsolatban a
Vépi Körzeti Megbízottakhoz fordulhat.

A májusi hónapban a Vépi Körzeti Megbízottak működési területén 2
fő elfogásra került, mivel garázdaságot követtek el, ellenük büntető
feljelentés készült. 3 fő lett elővezetve a Rendőrkapitányságra, mivel a
kisza-bott pénzbüntetést nem fizették be. 1 fő ellen szabálysértési eljárás
indult, mivel lopást követett el. 1 fő biztonsági intézkedés végett a
Marku-sovszky Kórházba lett szállítva, mivel zavartan viselkedett, és 1 fő
10 000 Ft.-ra lett bírságolva, mivel a 12 T súlykorlátozó táblát figyelmen
kívül hagyta. Vép KMB.

Véradás
A nagy meleg ellenére 19-én nyújtották karjukat a művelődési házban
június 5-én tartott véradáson. Ezzel ismét a legdrágábbat, vérüket adták
a rászorulóknak, betegeknek. Köszönjük. (Könczöl Norbert)

Anyakönyvi hírek
Házasság: Czetter Tibor és Pintér Renáta

Születés: Tima Nikoletta és Kiss Bálint leánya Boglárka Anna,  •
Pogácsás Nóra és Ãri Balázs leánya Johanna •  Urbán Kinga és
Guttmann Gábor leánya Alina

Haláleset: 
Gerencsér Győző (1937)   Dózsa u.. 48.   •   Kovács Gabriella
(1954 ) Béke u. 19/a • Erdélyi-Forgács Róza (1952) Ferencmajor
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70  ÉVES jubileumát ünnepelte 
a Vas Megyei Tekézők Szövetsége

A kisgolyós  változatot képviselő Vas Megyei Teke Szövetség 1945-ben alakult.
Azóta rengeteg minden történt: előretört a nagygolyós tekézés a kuglizásból komoly
technikai tudást, erőnlétet igénylő sportággá fejlődött.

A hosszú és sikerekkel kikövezett utat a méltató köszöntők után  a házigazda ,
Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke EMLÉKPLAKETTET adomá-
nyozott Szijj Vilmosnak, a Vas Megyei Tekézők Szövetsége alelnökének az után-
pótlás bizottság elnökének,Középiskola Vép szakosztályvezetőjének Vas Megye
teke-sportjának áldozatos szolgálatáért.                               Németh Lajos VTSZ- elnöke

ÉVFORDULÓKVÉPI
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Acsádi vendégek az idősek
majálisán

Bensőséges hangulatú majálist tartottak május 27-én az Idősek
otthonában. A rendezvényen ott voltak Kovács Péter polgármester mel-
lett az Acsádi Szociális Otthonból érkezettek is. Kovács Viola
intézmény vezető köszöntője után Kovács János és Kovács Jánosné
Klári egy-egy verssel emlékezett a régi majálisokra, a tavaszra, a
szerelemre, mely, mint viccesen idézték ” ráül az agyadra, nem ismersz
magadra”... Aztán Vásárhelyi-Tóth Ica csillogtatta meg hangját
alkalomhoz illő örökzöldekkel. Majd meglepetésként felléptek az

Acsádról érkezettek előbb dr. Fülöp Józseffel és a 98 éves (!) Pados
Józsefnével, akik ugyancsak a május szépségeit ecsetelték verssel,
illetve Mária néni énekkel. Aztán jött a vendégek megejtően szép
kendős tánca. De megmutatta tehetségét a helyi vezetői trió is (Kovács
Viola,  Dávid Lászlóné Andi és Szalainé Németh Erzsébet) akik meg is
táncoltatták a fiúkat.

Kellemes volt a zsíros kenyérrel, borocskával, üdítővel és finom
süteményekkel traktált délután. gyz

Szépkorú köszöntése
Horváth Sándornét, Teri nénit köszöntötte 93.
születésnapján május 20-án Kovács Péter pol-
gármester. – Jó kedve volt az ünnepeltnek, aki

lányával és vejével él együtt, akik mindenben
segítik. Kicsit panaszkodott ugyan, hogy itt
fáj, meg ott fáj, nehezen jár, éppen a doktornőt
várta. Megfelelően étkezik, sőt a halászlé a
kedvence. Mint kiderült, nagyon szereti nagy
családját: 22 unokája és 15 dédunokája van,
köztük a legfiatalabb hét hónapos. Ágyban
fekve újságot olvas, rádiót hallgat, és tv-t néz.
Templomba már nem tud eljárni, de nagyon
örül annak, hogy Németh Tamás plébános sok-
szor meglátogatja, gyóntatja, biztatja. A
városvezetővel abban állapodtak meg, hogy
jövőre is találkoznak. Addig is Isten éltesse!

gyz
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A Művészeti Iskola záró rendezvénye
Sikeres évet zárt a Művészeti Iskola a 2014-15-ös tanévben, melyet június 5-én délután záró rendezvényükkel ünnepeltek. A
program változatossága figyelemre méltó volt: táncosok, énekesek, karatékák, focisok mutathatták be tudásukat, kicsiktől
egészen a nagyokig.

A műsort a Prima Dance párosa, Mikula Gábor és Kiss Virág tánca nyitotta, melyet a Művészeti Iskola vezetője, Molnár
Krisztina köszöntője követett, aki éves összegzésében elmondta, hogy eredményekben gazdag éven vannak túl, és örömteli,
hogy egyre többen érdeklődnek a különböző művészeti ágak és sportok iránt. Folytatásképpen a Galaxy RRC bemutatója és
a társastáncosok következtek, ahol kisebbek, közepesek és nagyok egyaránt bemutatkoztak.

Az előadássorozat második felében
tekinthette meg a közönség a foci-karate- és
hastánc produkciókat, illetve fellépett Takács
Andrea és Dávid Kornél, akik duettben adták elő
a Játékkészítő című darab betétdalát.

A rendezvény zárásaként az iskola igazgató-
ja, Nagyné Tancsics Ildikó köszönte meg a pro-
dukciókat a tanulóknak, a kiemelkedő
tanulmányi és/vagy művészeti eredményeket
elért diákok pedig jutalomban részesültek.
Emellett a gyerekeket felkészítő tanárokat is érte
pár dicsérő szó, akiknek munkájukat egy-egy
csokoládéval hálálták meg. Az igazgató
mindezek után a szülők munkáját és lelkesedését
hangsúlyozta, akiknek nagyon sokat köszönhet
az iskola, hiszen az ő támogatásukra mindig is
szükség lesz a tehetséges fiatalok kibontakozásához. Végezetül pedig a jövőbe tekintve reménykedve hozzátette, hogy a
következő tanévben legalább ilyen sikeres évre számítanak.

OKTATÁS VÉPIKRÓNIKA
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Zöldkártyagyűjtő 
verseny 2014-15.

A szeptemberben meghirdetett „Zöldkártyagyűjtő
verseny” az egész tanéven átívelő iskolai verseny
volt, amelybe iskolánk minden diákja ben-
evezhetett. A kártyákat egyénileg a
hulladékgyűjtéseken, az öko programokon, a
környezetvédelmi versenyeken és pályázatokon
való aktív részvételért, az iskola zöldítése, a kerti
munka és a környezetért tett osztályközösségi
tevékenységért lehetett gyűjteni. A legtöbb pontot
szerzett 20 diák a tanév végén kiemelt elismerés-
ben és jutalomban részesült. Kirándulást tettek a
Kámoni Ökoturisztikai Központba. A rendkívül
sikeresnek bizonyult programban 210 diákunk
összesen 5400 darab zöldkártyát gyűjtött a tanév
során. A gyűjtésben a szülők aktívan bekap-
csolódtak, köszönjük nekik is.
A verseny díjazottjai, a helyezések sorrendjében:
Fazekas Gergely 2.b  • Kovács Torma Natália 3.b

• Nagy Kristóf  3.b • Pados Dominik 2.a • Czeglédi Marcell 6.a • Antal Emese 3.a • Smuk Sára 1.o. • Ãri Dorka
1.o. • Nagy Balázs 2.b • Süle András 1.o. • Takács Eszter 4.o. • Takács Andrea 8.a • Eredics Milán 3.a • Deres
Máté 3.a • Eredics Izabell 6.a • Cseresznyák Adrián 4.o. • Cseresznyák Dóra 5.o. • Beke Katrin 2.b • Handa
Patrik 2.b • Olasz Emma 5.o.
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A Nemzeti Összetartozás napján
Iskolánk június 4-t, a Nemzeti összetartozás napját az idén rendhagyó
módon ünnepelte meg. Nem a kulturális, történelmi veszteségeken

szomorkodtunk, hanem hagyománya és népművészetünk ősi titkát
elevenítettük fel. Csernik Szende székely mesemondó, lábbábozó ízes
beszédű meséivel mindenkit elvarázsolt. „Magyar motívumok és
viseletek” címmel előzetesen meghirdetett rajzverseny díjkiosztója zárta
az ünnepélyt. Saly Rita tanár

VÉPIKRÓNIKA

Polgármesteri napló
2015.05.20. Horváth
Sándorné, Petőfi u 40.
93 éves • 2015.05.21.
13:00 LEADER veze-
tőségi gyűlés Gencsa-
pátiban • 2015.05.23.
16:00 Tűzoltók 135
éves ünnepélye •
2015.05.26. Leader
taggyűlés Toronyban •
2015.05.27. 13:30 Ki-
állító tér használat-
bavételi eljárása
- 14:00 INO májusfa

kitáncolása 
- Testületi gyűlés • 2015.05.28. Bük önkormányzati

konferencia • 2015.05.29. 9:00 Temetőben járási
hivatali szemle     - Óvoda Vadvirág nap       - Iskola kiál-
lítás       - gyereknap       - Hurbanovo látogatás  •
2015.06.03. 13:00 Albacomp informatikai felmérés tár-
gyalása       - 17:00 Kupameccs Celldömölkön   •
2015.06.05. 16:00 Művészeti iskola évzáró •
2015.06.09. Vasszécseny: 100 éves a védőnői hálózat

- 17:00 kistérségi megbeszélés Szombathelyen
• 2015.06.12. 17:00 Foltvarró kiállítás megnyitó  - 19:00
Foci évzáró • 2015.06.13. Lomtalanítás • 2015.06.16.
PM Vas megyéért egyesület rendezvénye

–polgármester–

TANÉVZÁRÓ
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Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfe-
leinket, hogy Vép Város
Önkormányzat Képviselő-testülete
igazgatási szünetet rendelt el a Vépi
Közös Önkormányzati Hivatalban 
2015. július 27-től augusztus 14-ig.
Ezen időtartam alatt a rendes
szabadság kiadásra kerül a hivatal
dolgozói tekintetében. 
A zavartalan ügymenetet és a
folyamatos feladatellátást
ügyfélfogadási időben (hétfő:
8:00-12:00, kedd: 13:00-16:00,
szerda: 8:00-12:00 és 13:00-16:00,
csütörtök: 8:00-12:00) biztosítjuk.
Tájékoztatjuk továbbá Tisztelt
Ügyfeleinket, hogy július 1-je a
Közszolgálati Tisztviselők Napja,
amely munkaszüneti nap a hivatal-
ban.

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal

Évzáró a Hatos Ferenc iskolában
Elbúcsúztatták a 8. osztályosokat június 20-án a Hatos Ferenc

Á l t a l á n o s
iskolában. Most
29 ifjút motivál
a jövő, hogy
megvalósítsák
álmaikat, ter-
veiket másutt,
mondta Molnár
Krisztina, a Tu-
dás Fája Köz-

alapítvány elnöke. Nagyné Tancsics Ildikó igazgatónő a tanévzárás
kapcsán arról is beszélt, hogy az idegen nyelvi témahét kapcsán
Londonba utazott tanulók
fejleszthették kommuniká-
ciós készségeiket. Egyúttal
kitűntette Zsoldos Bálintot
és Pálóczi Mátét, akik
nyolc éven át végig
kitűnően teljesítettek. A
tanévet a következő
számunkban értékeli az
igazgatónő. Képünkön a
két kiválóság.   gyz

Felhívás diákmunkára
Nyári diákmunkára jelentkezőket

várunk.
- pm. hivatal -
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Vadvirág nap az óvodában
Egész éves munkáját mutatta meg az öko-szisztéma alapján működő Vadvirág
Alapfokú Művészeti Óvoda május végén. A Vadvirág nap olyan volt, mint maga
a természet: pompás
összeállítással léptek a
nagyközönség elé a cso-
portok: a Gólyahír, a
Pipitér, a Rezeda és a
Csillagvirág „kicsinyei”
éretten táncoltak, éne-
keltek, kellették magu-
kat a neves vendégek,

köztük Ágh Péter országgyűlési képviselő és az
önkormányzat több tagja előtt. Mint akik mindig mutat-
ni akarják, hogy mit tanultak. Kaptak is nagy tapsokat,
könnyes mosolyokat szüleiktől, nagyszüleiktől:
Egyszóval ennivalók voltak. 

Büszke is lehettet rájuk Takács Józsefné Terike, aki oly szerényen konferálta fel a műsorszámokat, mintha
csak külsősként tálalta volna az egész évnyi hatalmas munkát. Pedig aki ismeri az óvoda dolgozóit, az tudja: ez
az óvoda második otthona minden csöppségnek, aki egyszer oda belép, az sok mindent megtanul, és biztosan,
félelem nélkül lép majd az általános iskolába. S erről nem akárkik nyilatkoztak már felnőtt korukban is. Ezúttal
az Ungaresca senior táncosaként bemutatkozott dr. Németh Ákosról és testvéréről Németh Katalinról, illetőleg
már a táncdalénekesként ismert Dávid Lucáról is kiderült itteni óvodás múltja. Produkciójuk minőségén is
látszott kötődésük. Ez a vonzalom a generációk egymáshoz és az intézményhez kapcsolódásán is meglátszik. S,
hogy ne felejtsék egymást, az óvoda gesztusa – emléklap, kis ajándék – köszönetként most is kijárt az
intézményért éven át tevékeny szülőknek nagyszülőknek.

Aztán jöhettek az ínyencségek: a finomabbnál finomabb sütemények, a lufik, játékok, a tűzoltóautó kipróbálása,
szirénák és dudák, a maszkok és sisakok. Sőt, igazi lövészet igazi íjakkal. Egyszóval ki-ki eldönthette: tűzoltó
lesz vagy katona…. Nagy élmény volt ez az évzáró is.                                                                  Györe Zoltán

A Nefelejcs Nyugdíjasklub kedves tagjai, (főképp nagymamik) május 28-án délután felpakolva rengeteg
palacsintával ellátogattak óvodánkba. Már hagyománynak számít, hogy a kicsiket megvendégelik különböző
ízű palacsinta finomságokkal és jóféle üdítővel.A gyerekek örömmel és óriási étvággyal ürítették ki sorra a
tálakat, közben bemutatkoztak és elbeszélgettek a vendégekkel.

Köszönjük a kicsik nevében minden nyugdíjasnak, hogy fáradságot, időt nem kímélve kedvébe jártak a sok
gyermeknek, hiszen tudjuk, hogy talán nincs is olyan lurkó, aki nem szereti a palacsintát.

NEVELÉS KRÓNIKA
VÉPI

10
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KULTÚRAVÉPI
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A vépi „foltosok” művészete
Hat évnyi foltvarrás termékeit – mit termékeit, művészetét - mutatták be június 12-én a Vépi Foltvarró Kör tagjai a
művelődési házban. Az angol patchwoork helyi művelőinek alkotásai láttán szem-száj elállt, ugyanis ma már nyoma sincs
az egykor rongyokból készült, használati értékét tekintve fontos és foltos ruhadaraboknak. Ezúttal nemcsak különleges
szépségű használati tárgyak, faliképek, ágyneműk, gyerekruhák láthatók, hanem a város fontosabb épületeinek fényképi,
nyomdatechnikai átvitele is megjelenik a foltvarrók tablóján. Van olyan kompozíció is, melyen a földrészek ábrázolásán
túl, például Ausztráliából érhető tetten a helyi Novák Tamásné Marika munkája nyomán két unokájának – Fanninak és
Flórának – képe.

Mindezt a csodát Iszakné Koszorús Judit művelődési-ház vezető ajánlotta a megjelentek figyelmébe. Majd a fiatal énekes,
Nagy Júlia színezte tovább a hangulatot. Ezt követően Kiss Károlyné, nyugalmazott jegyző- egykori foltvarrókör alapító –
méltatta a népművészetté vált  mozgalom jelentőségét
és alkotóik munkásságát. – A foltvarrás igyekszik visz-
szahozni a kézimunka becsületét, a tapasztalatok
átadását, a minőségre és igényességre törekvést,
mondta. A ’90-es évek közepétől Suri Gézáné és
Takács Ernőné irányította a vépi Foltvarró Kört, pár
éve Hortobágyi Éva vezetésével működik a 8-10 tagú
kis közösség. A kiállítás alkalmából megajándékozták
a várost egy egyedi faliképpel. Hortobágyi Éva
elmondta, hogy az ötlet magvait Varga Gyula ültette el
a tavalyi kiállítás megnyitóján, A város fotóival
díszített alkotás a művelődési ház tárgyalójának falán
látható. A férjek és családtagok türelmét egy ismeretlen
foltvarró versével – Egy férj sirámai – köszönték meg,
amely karikírozza, hogy egy férj, hogy éli meg foltvar-
ró felesége hobbiját. 

Aztán volt itt kérem virágeső az alapítóknak, alkotók-
nak, patchwork-képek átadása az arra érdemeseknek, süteményes parti és mintegy száz értékes tombola ajándék a
résztvevőknek. Így minden jelenlévő gazdagodott.                                                        gyz
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Sikeres volt a focicsapat szezonja
Az edzőváltással sokat javult a vépi nagycsapat teljesítménye, mely az 5. helyen zárta a szezont, illetve igen
jelentős eredmény a Magyar Kupában elért megyei második hely is, mondta értékelő beszédében Dancs László,
a Vépi Sportegyesület ügyvezető elnöke a június 12-én tartott tanácskozáson. Megköszönte az önkormányzat és
más támogatók segítségét, valamint a szurkolók bíztatását. Azonban további kitartást vár a játékosoktól. Varga

Elek az egyesület elnöke szintén köszö-
netet mondott a nagycsapat edzőjének,
Garics Györgynek, valamint az utánpótlás
csapatok edzőinek, Török Richárdnak és
Havasi Attilának illetve Jagodics Róme-
ónak a gazdasági ügyek szakértőjének. 

Részletesen szólt az anyagi támogatások
mértékéről, melyek az elmúlt évről is
áthúzódva lényeges finanszírozási alapot
adtak az eredmények eléréséhez. A bevé-
telek elérték az 5.9 millió forintot. Szeren-
csére sokkal több pénzzel gazdálkodhat-
tak, ugyanis a kiadások csaknem 10 mil-
lióra rúgtak, tette hozzá. Ez azért lehet-

séges, mert a keresztfinanszírozások, az állami, önkormányzati, szponzori, szövetségi támogatások, valamint a
pénzmaradványok lehetővé tették a minőségi felszerelések megvásárlását, például a működési kiadások
növelését és a bérjellegű kifizetéseket is. Mindezek megalapozhatják a jó szereplés további lehetőségét, tette
hozzá. Kovács Péter polgármestert boldoggá tette a csapat jó szereplése, melyet a pálya széléről konstatált. Ezért

megköszönte az edzőknek, vezetőknek, játékosoknak
a munkát, a családoknak pedig a támogatást, majd
további jó szereplésre
buzdította a csapat
tagjait. Garics György
edző a tőle megszokott
nyíltsággal méltatta a jó
munkát, azonban ma-
radt hiányérzete is,
mondta. Részletesen,
keményen és személyre
szólóan elemezte a
csapat tagjainak mun-
káját. Jó volt a felké-
szülés, sokat javult az
edzések látogatottsága,
s volt olyan, aki – mintegy intelmeit megfogadva -
kiszólt: még a 70. percben is tudok futni…

Hangsúlyozta:a  28 mérkőzésből 15 győzelem, 6
döntetlen, 7 vereség és 57 rúgott gól illetve az  51 pont
nem rossz eredmény. Az pedig óriási, hogy a Magyar
Kupában a II. helyet érték el, vagyis a csapatok közt
másodikak.A mostani 70-ről továbbra is 100 száza-
lékos teljesítményt vár el mindenkitől, mert csak így
lehet még eredményesebb jövőt építeni, tette hozzá.
Dicsérte Versegi Vajkot, a gólkirályt, aki 29-szer volt
eredményes.                                                        gyz
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