
Fellebbezés tűzvédelmi
bírsággal kapcsolatban

A Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vép
Város Önkormányzatát tűzvédelmi jogszabályi rendelkezés
megszegése miatt 960 000 forint tűzvédelmi bírsággal súj-
totta. A bírság összege a Hatos Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola területén a menekülésre
számításba vett három kijárat üzemelési időben való zárva

tartásával, illetve ezen három kijáratból az egyik
leszűkítésével megvalósított tűzvédelmi szabály megsze-
gése miatt kijáratonként 300 000 forint, valamint a
tűzvédelmi szabályzat aktualizálásának hiánya miatt 60 000
forint.

A határozat ellen Vép Város Önkormányzata a törvényes
határidőben fellebbezést terjesztett elő, és kéri az ügy
iratainak a Vas Megyei Katasztrófavédelmi  Igazgatóság-
hoz, mint másodfokú hatósághoz való felterjesztését. Az
önkormányzat a fellebbezéssel megtámadott elsőfokú
határozat megsemmisítését kéri.

Az ügyről február 8-án rendkívüli közgyűlésen tárgyalt
a képviselő/testület. Kovács Péter polgármester elmondta:
az önkormányzatot nem illeti meg a bírság, ugyanis ők
rendelkeznek tűzvédelmi szabályzattal, azt be is tartatják, az
iskola fenntartója viszont a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ. Varga Gyula és Török Sándor képviselők szerint,
ha kérelmüket elutasítja a hatóság, akkor forduljanak
bírósághoz. A testület elfogadta a fellebbezést, illetve a
javaslatokat.  – önkormányzat, gyz

TÖOSZ megyei fórum
Az idén is megrendezi, az országos értekezlet előtt, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége a megyei
fórumokat. Vas megyében 2016. február 10-én Répcelak volt a házigazda.

A rendezvényeken a kiemelt fő témák, a Területi Operatív Program pályázatai, a bevezetésre tervezett közpon-
ti számítógépes rendszer (ASP), a TÖOSZ tevékenysége és a települések képviseletében végzett munkája voltak,
amihez minden jelenlevő polgármester hozzászólhatott és kiegészíthette térségi vagy akár helyi problémák
felvetésével. A gyűlésen legnagyobb hangsúlyt kapott az ezer fő alatti kistelepülések egyre nehezebb helyzete, a
pályázatok elérhetőségében. Szóba került néhány település kiemelt támogatása, mely méltán szúr szemet a többi
nehéz sorban levő falunak.
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VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA

3.  TudásFája  •  4-5.  Farsang  •  7 .  Kultúra  •  9 .  Egyház  •   10.  Március 15-i  e lőzetes

A bölcsőde és 
sportcsarnok építéséről

A városnak igénye és lehetősége van bölcsőde
építésére és a főtér rekonstrukciójára, jelentette be
Kovács Péter polgármester a képviselő-testület
február 8-i rendkívüli közgyűlésén. A részletekből

kiderült, hogy a TOP pályázati pénzből a bölcsőde
80-, a főtéri rekonstrukció pedig 150 millió forintba
kerülne az úgynevezett Zöld város pályázaton
nyerhető forrásból. A testület határozott a pályázatok
előkészítéséről és beadásáról. Pozitív elbírálás esetén
a munkák az év második felében kezdődhetnek meg. 

folytatás a  2oldalon

KRÓNIKA

folytatás a  2. oldalon
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TÜNDÉRKERT VÉPI

folytatás az 1. oldalról

TÖOSZ megyei fórum
A polgármesterek egyértelmı állásfoglalása az önkormányzati hivatalok-
ban dolgozó munkatársak anyagi elismerésének sürgetése, hisz a 2007 óta
érvényes bértábla szerinti besorolt jövedelmek több évtizedes munka után
a minimálbért sem érik el.

Elhangzott, hogy a feladatellátáshoz kötött finanszírozás mint elv, alap-
jaiban jó, csak a finomhangolását kellene alaposabban elvégezni, hogy az
egyes feladatokra a meghatározott keret valóban elég legyen.

Továbbra is kérik a résztvevők a TÖOSZ aktivitását a kistelepülések
tiszteletdíjas polgármestereinek béremelése ügyében, mert ez jelenleg a
közhasznú munkások jövedelménél is alacsonyabb.

A megyei küldöttek feladata, hogy az országos értekezleten is kellő
hangsúllyal képviseljék az elhangzottakat, hogy a TÖOSZ vezetése a
kormánnyal történő egyeztetések során megfelelően tudjon fellépni.

-pol-

KRÓNIKA

A bölcsőde és 
sportcsarnok építéséről
A bölcsődét az óvoda közvetlen közelében
képzelik el. Így a kicsikkel a szülők az
óvodát, és a bölcsődét is gyorsan és biz-
tonságosan közelíthetik meg. Vita alakult
ki a leendő sportcsarnok elhelyezéséről,
amire jelenleg nem lehet pályázni, de a
testület határozott a tervezési folyamat
elindításáról, melynek során a tervezőkkel
tárgyalva alakul ki a leginkább megfelelő
helyszín. Az elhelyezést nagyban befolyá-
solja, hogy a kiskastély mögötti telektulaj-
donosok a város telekrésze melletti föld-
jeiket nem kívánják a városnak az ingatlan
értékelés szerinti áron eladni.Varga Gyula
és Török Sándor képviselők úgy vélték:
nem lehet a település érdekeit ezzel
meghiúsítani, ezért további tárgyalások-
kal, vagy akár kisajátítással is véghez lehet
vinni a terv megvalósítását. Ha nem lesz
egyezség, akkor a bölcsődét Kovács Péter
szerint a mostani zöldséges pavilon mögé
célszerű építeni. A sportcsarnok helyére
pedig Varga Gyula képviselő alternatí-
vaként azt javasolta, hogy vegyék
számításban a DASzK portája melletti
parkolóhelyet, illetve az Hatos iskola
udvarát. Évtizedes nyugati példákra
hivatkozva állította: most van lehetőség a
tervek megvalósítására. A testület arról is
döntött, hogy a Petőfi utcai telkek északi
végében lakótelkekek alakítanak ki,
segítve ezzel az új lakást építeni
szándékozókat. A folyamat a jelenlegi
tulajdonosok megkeresésével fog indulni.
Szeretné az önkormányzat segíteni a helyi
fiatal családok telekhez jutását, de a
betelepülni szándékozók kiszolgálása is
természetesen célként jelenik meg, mondta
Kovács Péter polgármester. -gyz

Helyreigazítás
Januári számunk 12. oldalán tévedésből
Nagy János műveként közöltük a Farsang
és a Tél kis verseket, melyek íróját nem
sikerült kideríteni azóta. A hibáért
elnézést kérünk Olvasóinktól és Nagy
János költő-tanártól. – a szerk. 

MEGHÍVÓ
Vép Város Önkormányzata nagy szeretettel meghív minden 2015-ben
született vépi kisgyermeket 2016. március 20-án 10 órakor a Vépi
Művelődési Házban tartandó polgárrá fogadási ünnepségére. Polgárrá
válásod emlékére fát ültetünk a Tündérkertben, majd kis fogadásra
várunk családoddal együtt.

Névre szóló meghívót állítunk ki minden, a lakónyilvántartásban
szereplő, illetve a helyi védőnők gondozása alá tartozó 2015-ös gyermek
részére. 

Szeretnénk, ha minden gyermek itt lehetne, ezért kérjük, jelezzék, ha
gyermekük, unokájuk Vépen él, de nem ez a bejelentett lakhelye, vagy
nem a helyi védőnők gondozzák.
Részvételi szándékukat március 11-ig jelezzék a Vépi Művelődési Ház
elérhetőségein: mhkvep@netkabel.net, 06-94/543-052 vagy a
védőnőknél!

Anyakönyvi hírek 

Születés: Kiricsi Krisztián
és Horváth Regina leánya
Adél Diána  •  Koósz Tamás és
Horváth Ibolya fia Kornél

Halálozás: VÖRÖS JÓZSEF-
NÉ sz. név: NÉMETH MÁRIA (1928)
Petőfi u. 22.   • LIPICS KÁROLY
(1934) Hunyadi u. 33. • CSANÁDI
MÓNIKA (1981) Dózsa u. 55.   •
CSER LÁSZLÓ (1939) Szent Imre u.
32.  •  KALMÁR IMRÉNÉ sz. név:
AMBRUS JOLÁN (1932) Toldi u. 3.

folytatás az 1. oldalról
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Tudás Fája: 
mindent a tehetségekért

Ha nem volna a Tudás Fája Közalapítvány, bizonyára ki kellene talál-
ni valami hasonlót, hogy felkutassák és anyagilag is segítsék a tehet-
ségek kibontakozását.  Ezúttal a kuratórium ülésén adtak számot a múlt
évről, eredményeiről, bevételeiről, melynek összege egymillió 70 ezer
forint volt a központi és helyi önkormányzati, vállalkozói és
magánszemélyi támogatásokból, gyűjtésekből és kulturális
rendezvények bevételeiből, mondta Molnár Krisztina elnök. 

A kiadások sokrétűségéből látszik azonban a szerteágazó munka,
például a gyerekek fejlődésére, szórakoztatására, sportolásra, ünnep-
ségekre, versenyekre, egészségnevelésre, nyelvvizsgára, művészeti
fesztiválra, farsangra, fordított forintok haszna. De leginkább az a 200
ezer forintnyi összeg a fontos, mellyel az igazi tehetségek gazdagodtak
ténylegesen. A  február 8-i kuratóriumi ülésen is summázták: még töb-
bet kell adni többeknek, ha lehet. – És válasszuk szét a LEG-eket, –
vagyis a legjobb tanulók dotálását a tehetségeknek jutó kerettől. Ezzel
is egyet értett Kovács Péter polgármester. Másik kérdés volt, hogy a
tavalyi nagysikerű Fábry- jótékonysági Tudás ünnep után ki legyen a
következő jótékonykodó vendég? Olyan legyen, – s megfizethető is –
akit a gyerekek szeretnek, és aki népszerű más csoportok körében is,
mondta Iszakné Koszorús Judit művelődésiház-igazgató. Vagyis nem
könnyű a választás. S, ha már a pénz körül folyt a diskurzus, jó lenne
az iskola udvarán egy játszóteret is kialakítani, hangzott el. Persze
azért van még némi tartalék, hiszen a mecénás Tancsics Sándor ötmil-
liós ajándékából maradt még 620 ezer forint.

Ehhez jöhetnek még az idei bevételek jócskán, hallottuk. Így tel-
jesülhetnek az idei vágyak, vagyis a legfőbb célok. gyz  

AKTUÁLISKRÓNIKA
VÉPI

TÁJÉKOZTATÓ
A SZÜNIDEI 
GYERMEK-

ÉTKEZTETÉSRÃL
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket/
Törvényes Képviselőket, hogy az
önkormányzat szünidei gyermek-
étkeztetés keretében a szülő, törvényes
képviselő kérelmére a déli meleg
főétkezést a vépi lakóhellyel vagy – ha
a gyermek életvitelszerűen a bejelentett
tartózkodási helyén lakik – vépi tartóz-
kodási hellyel rendelkező hátrányos
helyzetű gyermek és a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben részesü-
lő, halmozottan hátrányos helyzetű
gyermek részére ingyenesen biztosítja.
A szünidei gyermekétkeztetés időtarta-
ma a tavaszi szünetben 2016. március
24., 25. és 29. napja.

A szünidei gyermekétkeztetés hely-
színe a Hatos Ferenc Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola ebédlője
(9751 Vép, Rákóczi utca 22.).

Kérelemnyomtatvány a Vépi Közös
Önkormányzati Hivatalban igényel-
hető. Az érintett szülőket, törvényes
képviselőket írásban tájékoztattam,
részükre a kérelemnyomtatvány is
kézbesítésre került.

Dr. Hoós Anna Katalin jegyző

Hatos Ferenc Általános
Iskola és AMI 

márciusi programjai
március 3. 8-11.00: nyílt tanítási nap
a leendő 1. osztályosoknak
március 3. 16.30 - 18.00 fogadóóra
március 5. szombat: tanítási nap a
hétfői órarend szerint
március 11. ünnepi megemlékezés a
középiskola nagytermében
március 18. 13.00 - 15.00: nyílt
tanítási nap a leendő 1. osztályosok-
nak
március 24 - 29. tavaszi szünet, első
tanítási nap március 30.

Vépiek a TIT-ben
Hiénák kora címmel könyvbemutatót rendeztek a Vas megyei TIT-ben
február 5-én. Dr. Molnár Rezső ny. megyei állategészségügyi intézeti
igazgató és asztaltársasági elnök művének prezentációján
szemelvényolvasóként közreműködött Katzler Hilda költő,
drámapedagógus és Dávid Kornél középiskolai tanuló. Énekelt
Savanyo Rebeka, a TV-2 dalverseny résztvevője. A szerzővel lapunk
szerkesztője beszélgetett. 3

2016febr_2016febr  2016.02.23.  20:24  Page 3



FARSANGIVÉPI

Most is megadták a módját a farsangi a szórakozásnak a
kisváros intézményei, civil szervezetei. Olyan ötletes,
szórakoztató bulit csaptak a nyugdíjasok, hogy végig
kacagta, csodálta az idős hölgyek és urak ötleteit,
állóképességét, műsorát a nagyérdemű közönség. A vacsora
után kiderült: a nevetés valóban a legjobb gyógyszer,
miközben Sági Józsefné Ica, Hendéné  Vali. Kovács János,
Horváth Józsefné Irénke, verseit, valós történeteit láttuk, vic-
ceit hallgattuk. A színpadi játék és az énekkar pedig egyene-
sen profi volt a jelképes isteni beavatkozással és az örökzöld
dalok, életképek előadásával vagy Tóth-Vásárhelyi Ica
dalaival. Mikor már azt gondoltuk, hogy mindezt nem lehet
felülírni, jött a jelmezes felvonulás hercegnővel, apácával,
állatfigurákkal, katonatiszttel és más meglepetésekkel. 

A hangulatot tombola és éjfélig
tartó tánc zárta.  

A Nefelejcs Nyugdíjas Klub ez-
úton is köszöni a farsangi báljának
megrendezéséhez nyújtott segít-
séget mindenkinek, aki támo-
gatásával, tombolatárgy, virág fel-
ajánlásával, a bálon való aktív
részvételével hozzájárult a ren-
dezvényhez.  

A gondozási központban
Az Acsádi Szociális Otthon
gondozottjai műsorral ked-

veskedtek a helyiek farsangján
február 8-án. Volt, aki szavalt,
cigánytáncot járt, s voltak akik
Hacsek-Sajó párbeszéddel neve-
ttették meg a közönséget. Előttük
azonban Kovács János és felesége
Klári, valamint Horváth Józsefné
Irénke verselt, majd Vásárhelyi-
Tóth Ica örökzöldjei csendültek fel.
Mindenki vastapsot érdemelt.
Aztán Kovács Viola vezetőnő inv-
tálására terített asztal várta a
jelenlévőket. Képünkön bal oldalt
a vendégek jóízűen falatoztak,
beszélgettek a vendég-látókkal.
Sokuknak egy a sorsuk… 

Az óvodában

Hercegnők és "hősök" voltak  az idei Farsang kedvencei. Nemcsak külsőleg, de lelkileg is azonosultak,
viselkedésüket is meghatározta a felvett jelmez. 

KRÓNIKA

4
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KRÓNIKA
VÉPIRENDEZVÉNYEK

Büszkén vonultak a hercegnők, bátran a hős meg-
mentők, szelíden a cicák, nyuszik, vad arcukat mutat-
ták  a tigrisek. Mindenki csodaszép volt, s együtt rop-
ták a vidám zenére a táncot. Délután Orsi , aki már nem
először járt nálunk, interaktív műsorral látogatott el
hozzánk. Gyermekeket, szülőket mozgatott meg a pat-
togó, gyors ritmusú dalaival,  az óvónéniket sem hagyta
ki a játékból. Az előadásra a Bóbita Óvodai Egyesület

hívta meg a gyermekeket. Tartalmas napot zártunk,
jól éreztük magunkat.

Mosógépnek öltözött

Kányási Attila 2/A-s diák automata mosógépnek
öltözött a Hatos-iskolai farsangra. Sokat gondolkod-
tak, végül Andi mama és Csilla anyu kitalálta ezt a

jelmezt, mondta a fiú. A legnagyobb ötlet azonban a
220 diák felvonulása volt a suli-belsőben mutatva a
sok-sok ötletet, szépséget. Végül mindenki kapott egy
kis ajándékot, s megnyerhették a szülők által felajánlott
tombola tárgyakat.

Jótékonysági rendezvény

Igazán szórakoztató műsort állítottak össze az óvodát
szeretők a jótékonysági bálra február 13-án. Mint
mindig, ezúttal is
hiteles volt Dá-
vid Luca, Vásár-
helyi-Tóth Ica és
a Weeb-színpad
produkciója. Az
örökzöldek, a né-
pies  szórakozta-

tó zene-, és mulatós számok meghozták  a vastapsot. De a legeredetibb
talán Hendéné Vali (képünkön) bukovinai székely meséje volt, melyet
nemcsak sajátos humorral adott elő, hanem ízes, régies nyelvezettel is.
Megtudhattuk a történetből, hogy miként tudja elcsábítani és igazi párjává
tenni a furfangos lány azt a fösvény férfit, aki maga is szeretné a frigyet.
Ezek után természetesen hatott a mindenki által kedvelt weebes nóta:
„meghalok, ha rád nézek, vagy csavard fel a szőnyeget”. És a parketten
már ekkor perdültek a cipők, melyek gazdái sokáig ropták a táncot. 

Takács Józsefné Terikétől megtudtuk: a bevételt az udvari játékok
bővítésére fordítják. gyz

5
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KRÓNIKA
VÉPITELEPÜLÉSTÖRTÉNET

6

Vép nagyközség történeti 
áttekintése (6)

Korábbi öt lapszámunkban 1280-tól, az első írásos feljegyzéstől átte-
kintettük Vép nagyközség történetét. Takács Ernő diplomamunkája rész-
letesen, név szerint is kitér például az iskola vezetőinek, tanítóinak,
tanárainak, óvónőinek körülményeire, munkáira. Beszámol a gyógy-
szertárról, mely az első orvos-lakás megépítésével együtt 1927-ben
nyílt meg. A gyógyszerészek mellett kitér arra is, hogy nyugdíjazásakor
Kiváló Orvos kitüntetésben részesült dr. Zmertich Aurél, aki
belgyógyász, sebész, szülész-nőgyógyász és fogorvos szakvizsgával is
rendelkezett.  De az állategészségügyet sem hanyagolták el a
nagyközségben, ugyanis az Erdődy nagybirtokon mindig volt
állatorvos. Szó esik a népművelésről, a könyvtárról, s a szakkörökről,
klubokról is. A sportétletet  az általános iskolában szakemberek irányí-
tották. De már akkor megjegyzi az író, hogy nagyon hiányzik egy
sportcsarnok.  

Külön fejezetben olvashatunk a közélet irányításáról, a politikáról, a
pártokról. Név szerint említi az 1945 előtti bírókat, a vezető jegyzőket,
a későbbi tanácselnököket, vb-titkárokat és a bárdosi elöljárókat. Az
1945 utáni időszakot részletesen elemzi a szovjet hadsereg csapatainak
érkezésétől a pártok megalakulásáig. (Szociáldemokrata Párt, Magyar
Kommunis-ta Párt, Nemzeti Paraszt Párt, majd a Magyar Dolgozók
Pártja) Kitér az úttörőcsapat megalakulására is. 

Napjaink államigazgatása és az önkormányzatiság létrejötte az 1990-
es rendszerváltoztatással jött létre. Ennek kapcsán tárgyalja a legújabb
kori többpártrendszer kialakulást. Szót ejt az etnikai kisebbségről is. A
kereskedelem és vendéglátás fejezetben pedig áttekinti a hangya-
szövetkezeti boltformát éppúgy, mint az első magánboltot, a vendéglátó
helyeket vagy az 1972-től működő ABC-t.   

A mellékletek, szemelvények és a szakirodalom rész pedig részletesen
feltárja a nagyközségről a levéltárakban fellelhető dokumentumokat az
1780-ból való jobbágyadózási füzettől a Mária Terézia idejéből lévő
Úrbéri 9 ponttól a különböző történelmi bizonylatokig, a községi
illetményekről készült kimutatásokon át a népszámlásokig. Érdekes
olvasmány a helyi és országos sajtóban megjelent cikkek és képek
gyűjteménye éppúgy, mint az önkormányzati választások dokumen-
tálása. Ezzel befejeztük a szakdolgozat ismertetését.
A nagyközség történeti áttekintése méltó képet nyújt Vépről és
lakosságáról.    -györe   

Kék fény hírek 
Januárban a Vépi Körzeti Megbízottak

működési területén önbíráskodás
bűncselekménye miatt egy embert állítottak
elő, valamint egy fiatalkorú eltűnt személy elő-
állítása vált szükségessé, mert kivonta magát a
szülői felügyelet alól. Két másik polgár a
rendőrkapitányságra lett elővezetve, mivel a
részére kiszabott helyszíni bírságot nem fizette
be. Egy fővel szemben pedig biztonsági
intézkedésére volt szükség, mert egészségügyi
ellátásra szorult. Vép KMB.

Várkastély
Honvágyam van feléd, te gyönyörı vár
Hiányzol nekem, mint a fénylő napsugár
Mióta eljöttem, helyem nem találom
Csak sodródom, sodródom ezen a világon
Álmaimban sokszor vissza-vissza jársz
Mikor felébredek, megint messze jársz
Pedig, de szép volt ott a gyermekkorom
A szép várban és a kis domboldalon
Ahol minden fát, bokrot ismertem
S, hogy nem ott élek, nem is reméltem
Mert néha életünket a sors diktálja
És mi mindig megyünk csak utána
De feledni téged nem tudlak soha
Vigyázzon rád a természet
És a nap sugara. Takács Mária

A Vadvirág óvoda 
programja

20106. március 11. Nemzeti ünnep az óvodában

2016. március 22. Víz Világnapja 

2016. március 30. Húsvét az oviban

Polgármesteri napló
2016. 01. 21. 10:00
pályázati online konfer-
encia 2016. 01. 22.
10:00 A Magyar
Kultúra Napja 2016. 01.
25. 9:30 TOP egyezte-
tés megyeháza 2016.
01. 26. Táncsics-Deák
utcák munkaterület át
adás 2016. 01. 28.Lea-
der közgyűlés Balog-
unyom 2016. 01. 30.
Nefelejcs bál 2016. 02.

02. Energetikai képzés 2016. 02. 03. Energetikai
képzés   –  11:00 Ferencmajor terv egyeztetés
2016. 02. 04. Értéktár ünnepély a megyeházán

– Bölcsődei terv megbeszélés  2016. 02. 08.
15:30 Testületi gyűlés    – 17:00 Tudás Fája
kuratórium gyűlése  2016. 02. 10. TÖOSZ me-
gyei fórum Répcelakon  2016. 02. 11. Torkos
csütörtök  2016. 02. 13. Óvodás jótékonysági
bál 2016. 02. 16. Munkavédelmi oktatás    – WEB
színpad évértékelő gyűlés  2016. 02. 17. Megyei
rendőrségi beszámoló értekezlet polgármester-

ÁLLÁSHIRDETÉS
A vépi posta kézbesítőt keres. Érdeklődés esetén
részletek a hivatalvezetőnél személyesen,
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KULTÚRAKRÓNIK
VÉPI

A Vépi Művelődési Ház és Könyvtár programjai
Hétfő: 13.00 – 17.00  Börzsönyiné Dr. Kiricsi
Szilvia ügyvéd fogadóórája

18.00 - 19.00    Gyógytorna Ildivel 
19.00 - 20.00   ZUMBA Lucával 

Kedd: 16.30 – 19.30    Foltvarró szakkör (páros héten)
17.00 -  18.00    Gyerektorna Noémivel
18.30 Református istentisztelet (a 

hónap első keddjén)
19.00 -  20.00    Aerobic 

Szerda: 9.00-11.00 Falugazdász fogadóórája
16.00-19.00       Sakk szakkör
16.30-18.00       Színjátszó próba
17.30 -19.00      Csipkeverő kör
18.00 - Fitmix torna Hajnival

Csütörtök:14.00 -  16.00    Nyugdíjas klub
18.00 – 19.30    Hastánc Klub 

Péntek: 17.00       Hastánc kicsik Jáde Gyöngyöcskéi
16.30 - 18.00 Jóga Mecseki Ferivel 
18.00 - 19.00     Gyógytorna Ildivel 
19.00 – 20.00    Aerobic  

Egyéb programok:
Március 11.    Véradás
Március 11.    Nőnapi buli csak csajoknak!
Március 15. Megemlékezés az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc eseményeiről
Március 19.    Sakk Tóth Zoltán emléktorna
Március 20. Tündérkert – faültetés, a 2015-ben
született gyermekek polgárrá fogadási ünnepsége
Március 21.    Karitász szociális vásár
Március 25.    Húsvéti játszóház és tojásvadászat

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

A Nefelejcs Nyugdíjas Klub programja:
március   3. Fánksütés
március 10. Nőnap
március 17. Névnapok, születésnapok
március 24. Egy kicsi mozgás …
március 31. Előadás a biztonságról. 

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

Idősek Klubja márciusi  program:
1-én 14.00 óra:  Tavasz az irodalomban
3-án 14.00 óra:  Tich-tach bumm! - társasjáték
8-án 14.00 óra:   NŐNAP
11-én 10.00 óra: Megemlékezés a Nemzeti ünnepről
16-án 14.00 óra: Húsvéti recept csere-bere
1.-én 14.00 óra:  Filmvetítés – A Passió
21-től - 26-ig 14.00 óra: Húsvéti díszek horgolása –
nyúl, csibe, tojás
25-én 14.00 óra: Tojásfestés
31-én 14.00 óra: Tavaszi bőrápolás - előadás

Református Istentisztelet
minden hónap első keddjén 18,30-kor 

a Vépi Művelődési Házban
Igét hirdet Demjén István

A Magyar Kultúra Napján
Irodalom, művelődéstörténet és dalok jellemezték humorosan is a
Magyar Kultúra Napján rendezett ünnepséget január 22-én. A
versek, a szerzők és a közös dalolás ünnepét Szabó Róbert, a

Weöres Sándor Színház
művésze hozta el a sok-
sok óvodással, iskolással
telt háznak.

Koszorús Judit, a
művelődési ház vezetője
utalt rá: 1823-ban ezen a
napon tisztázta Kölcsey
Ferenc a Himnusz szö-
vegét Csekén.1989 óta
ünnepe ez a dátum a ha-
gyományoknak, a gyök-
ereknek, a magyar
nyelvnek, az írásnak, a

versnek és a daloknak: vagyis a magyar kultúrának.  
Szabó Róbert versben, zenében és dalban is rávezette közön-

ségét az említettek ízére-zamatára. A Halotti beszéddel kezdte,
mely megihlette a költőket, írókat. Márai Sándor ugyan elment
Amerikába, emlékei szétestek, mint a szövet, de honvágya írta
sorait. Aztán vers-, és dal-lavina következett. Együtt szavaltuk,
énekeltük József Attila: Születésnapomra című versét, Weöres
Sándor Bóbitáját, melyet például a Sebő együttes is feldolgozott.
Tapsoltunk ritmusra Varró Danira, Szabó T. Annára vagy Lacki
Jánosra költészetére is kitérve. Tehát vannak költők, akik most is
élnek, mondta a színész, aki nemcsak tárgyi tudásával, gitárjátéká-
val, hanem humorával is elkápráztatta a kicsiket és nagyokat.
Végül Jordán Tamás Kossuth-díjas színész, színházigazgató
gyakorlatának megfelelően a jelenlévők együtt szavalták a
Himnusz teljes szövegét. Az egész előadás katartikus élményt, s
ennek megfelelő vastapsot hozott. Mindenki szebb lett lélekben és
kultúrában egyaránt . - gyz  

7

Új eszközöket nyertek a tűzoltók
A Vép-Bozzai Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015 végén az
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiírt pályáza-
ton 800 ezer forint értékben nyert eszközöket. Ezek a berendezések
és felszerelések nemcsak segítik munkájukat, hanem meg is
gyorsítják a kárelhárítást. Örvendetes az is, hogy két tűzoltó sike-
res PAV vizsgát tett a pályázat keretében. 

Emellett gazdagodtak asztali számítógéppel, légzőkészülékkel,
légzőkészülékhez tartalék álarccal, két darab légzőkészülékhez
csatakoztatható mentőkámzsával. Hozzájutottak még tűzoltó
védőkesztyűhöz , habbal oltó berendezéshez, állványcsőhöz,
földalatti tűzcsapkulcshoz, nyomótömlőhöz, úgynevezett
tüskekész-letekhez, és tömlőhídhoz. 

Érdemes tehát pályázni. Ö.T.E.
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KRÓNIKA

Egyházközségünk márciusi programjai
Március 4-én lesz a hónap elsőpénteke. Engeszteljük Jézus Szentséges Szívét
szentgyónásunkkal és szentáldozásunkkal! Március 13-án, vasárnap a
Boldogságos Szűz Mária fatimai kérésének eleget téve engesztelő napot tartunk.
Igyekezzünk egész nap böjttel, imádsággal engesztelni Szűz Mária Szeplőtelen
Szívét a bűnökért és megbántásokért! Az esti szentmise előtt 3/4 5 órai kezdet-
tel rózsafüzért imádkozunk, majd a szentmise keretében ünnepélyes
körmenettel hordozzuk körül Mária Szeplőtelen Szívének kegyszobrát.
Nagyböjti lelkigyakorlatunk idén is kétnapos lesz. Március 14-én, hétfőn és
március 15–én, kedden délután 1/2 5 órától gyóntatás lesz, majd a 1/2 6 órakor
kezdődő szentmise keretében hangzanak el a lelkigyakorlatos szentbeszédek. 
Kedden délután 3 órai kezdettel tartjuk meg a betegek és idősek szentmiséjét,
melynek keretében kiszolgáltatjuk a betegek kenetét azoknak, akik azt kérik.
Előtte 1/2 3 órától gyóntatás lesz. A lelkigyakorlat vezetésére Kovács György
győrvári plébános atyát kértem fel.Buzdítom a kedves Híveket, hogy példás
buzgósággal vegyenek részt minél többen a lelkigyakorlaton. Március 20-án,
Virágvasárnap ünnepli Egyházunk Jézus Krisztus jeruzsálemi bevonulását. A
reggel 8 órakor kezdődő szentmise keretében lesz a barkaszentelés és a
körmenet. Március 24-én, Nagycsütörtökön este 1/2 6 órakor ünnepi szent-
misével emlékezünk az utolsó vacsorára. A szentmise után oltárfosztás lesz,
majd Szentségimádási órát tartunk Jézus Olajfák-hegyi figyelmezte-tésére
emlékezve: „Még egy órát sem tudtok virrasztani velem?" Március 25-én,
Nagypénteken délután 3 órakor keresztúti ájtatosságot tartunk templomunkban.
A Jézus kereszthalálára emlékeztető szertartás este 1/2 6 órakor kezdődik. Ezen
a napon a Szentsír 15-18 óráig látogatható. A Szentsír mellett a cserkészek
állnak díszőrséget. Nagypéntek szigorú böjti nap! Ez azt jelenti, hogy a 18 és
60 év közöttiek ezen a napon húst nem fogyaszthatnak, háromszor étkezhetnek,
és csak egyszer lakhatnak  jól. A hústilalom 14 éves kortól kötelező. Itt felső
korhatár nincs. Március 26-án, Nagyszombaton Jézus sírja reggel 8-12 óráig
látogatható. A feltámadási szertartások este 6 órakor kezdődnek. Kérem a
Kedves Híveket, hogy gyertyát mindenki hozzon magával! Március 27-én,
Húsvétvasárnap Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük. A reggel 8 órakor
kezdődő ünnepi szentmise után ételszentelés lesz.
Húsvétvasárnap hajnalban az órákat egy órával előbbre állítjuk. Ettől a naptól
kezdve az esti szentmisék 1/2 7 órakor kezdődnek. Németh Tamás plébános

Keresztrejtvény:
1.Nyári fesztiválunk

2.Vép büszkesége

3.Februárban tartottuk

4. A Művelődési Ház utcája

5.Vépi árva gyermek

6.Vép 2009 –óta

7.A vépi kastély stílusa

8.Vépi ivó

9.Vépi patak

10.Hatos Gábor sportja

11.Vépi gróf özvegye

12.Művelődési Ház és Könyvtár 

része

13.Nyugdíjas Klub

14.A vépi kastély ura

15.Óvodánk

A sikeres megfejtők között értékes
vépi ajándékokat sorsolunk ki. 
A megfejtéseket a 3. lap alján talál-
ható mintázattal együtt juttassák el a
Városházára, Vép Város Önkor-
mányzata, 9751 Vép,  Rákóczi utca
8. címre. 
A borítékra kérjük a feladó nevét,
címét és a KERESZTREJTVÉNY
szót ráírni.
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KIRÁNDULÁSVÉPI

Szalagavató
Egy tanmesével köszönt el a diákoktól ünnepi beszédében Hollósi Éva
igazgató. A tanmese lényege: Az egyszeri középiskolás szüleitől kapott
egy gyűrűt. Ezzel felkeresett egy bölcs embert. Azt kérte tőle,hogy
véssen a gyűrűbe valami okosságot, bölcsességet , ami a sikeres úton

tartja és óvatosságra, megfontolásra figyelmezteti. A bölcs pár nap
múlva visszaadta a gyűrűt. Csupán egyetlen szót vésett bele:
ELMÚLIK..." A szalagavatón négy osztály mintegy száz diákja
búcsúzott a diákévektől. A meghívott vendégekkel együtt közel
négyszázan vettek részt a rendezvényen. SzV

A női focicsapat
sikereiről

Több mint 15 éve működik a vépi női
focicsapat. Tavaly a Szombathelyi
Szabadidősport Szövetség először
rendezett női csapatoknak kispályás
bajnokságot nyolc csapat részvételév-
el. Minden csapattal kétszer játszot-
tunk. Ebben a bajnokságban második
helyezést értünk el, 10 győzelemmel, 2

döntetlennel és 2 vereséggel.
A téli időszakban három teremtornán

indultunk, mindhárom alkalommal
dobogós lett a csapat. Az alsósági
Mikulás kupán harmadik helyezést
értünk el. A celldömölki Szilveszter
kupán legjobb Vas megyei csapatként
ezüstérmesek lettünk. A legutóbbi
soproni nemzetközi tornán a rendező
Kópháza és egy szlovák csapat mögött
harmadikak lettünk és a
legsportszerűbb csapat különdíjat is
megkaptuk.

A 2016-os kispályás bajnokságra is
neveztünk. Köszönjük a támogatást a
vépi önkormányzatnak és a Vép VSE-
nek. Soós Eszter

KRÓNIKA

Lengyel-magyar két jó barát…
Idén Krakkóba tervezzük az immár negyedik társas utazásunkat
Vépről. Az út során megállunk Szlovákiában, Besztercebányán, és a
bátrabbak feljuthatnak a Lomnici csúcsra is.
Lengyelországban Zakopane lesz az első állomás, egy kis tutajozással
a Dunajecen, és egy goral vacsorával.
Krakkó nevezetességei mellett lemegyünk a wieliczkai sóbányába is,
és kirándulás teszünk a Czestochowai kegyhelyre, ahol a vépi temp-
lomban is látható csodatevő Mária kép eredetije látható.
A hazafelé vezető úton a bátrabbak bevehetik Árva várát.
Az út tervezett időpontja 2016. augusztus 23-27. (5 nap)

Minimum 40 jelentkező esetén az útiköltség 75.000,- Ft, 3*-os szál-

lodákban félpanziós ellátással. Jelentkezési határidő: 2016.
március 30. 50 ezer forint előleg lefizetésével.
Részletesebb program a városháza titkárságán átvehető, vagy a
www.vep.hu oldalon olvasható. -szervezők- 

Álláskeresők figyelem
2016. február hónaptól minden szerdán 10-11 óra között a Vépi Művelődési Ház és Könyvtár épületében Álláskereső cso-
port indul a Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának szervezésében.
Amit kínálunk:
•a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának aktuális álláslistája  •a helyi médiumok állásrovatai
•internetes keresési lehetőség  •segítség önéletrajz írásban  •telefonálási lehetőség munkaügyben
További információ Kiricsi Adél családsegítőtől kérhető a 30/884-03-70-es telefonszámon!

9
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Vép Város Önkormányzata tisztelettel meghívja
Önt és kedves családját 2016. március 15-én a 
10.00 órakor kezdődő ünnepi megemlékezésre.

Program:
10.00 Koszorúzás a kopjafánál

Kiállítás helyi alkotók munkáibólHelyszín:
Helytörténeti kiállítótér (volt gázcseretelep)

A kiállítást megnyitja: Tausz István, A Vas Megyei
Értéktár Bizottság elnöke

Ünnepi megemlékezés az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc eseményeiről

Ünnepi beszédet mond: Kovács Péter Polgármester

Vép Városért érdemérmek átadása

Foci: változások a 
csapatban és a célokban

A tavaszi szezonra a
felkészülést január
12-én kezdtük el.
Heti három edzés és
edzőmérkőzések
szerepelnek a nyolc
hétig tartó felkészü-
lési programban. A
csapattól a téli át-
igazolási szezonban
Versegi Vajk Auszt-
riába, Jordán Bene-
dek Répcelakra és az
ifi csapatból Markó Marcell ugyancsak Auszt-
riába távozott. Sajnos a távozó játékosok a csa-
pat támadó szekciójából mentek el. Ãsszel
összesen 21 gólt szereztek, pótlásuk nehéz lesz.
Helyükre nem tudtunk igazolni, így pótlásukat a
csapaton belül kell megoldani. Nehéz lesz, de
bízom a fiúkban! Érkezett régi új játékosként
Illés Dániel, aki Ausztriából tért vissza hozzánk,
mentalitásával, hozzáállásával a csapat egyik
vezéregyénisége lehet. A felkészülés felénél já-
runk, öt edzőmérkőzést játszottunk eddig. Az
eredmény számomra másodlagos, fontosabb,
hogy minden játékos megfelelő terhelést kapjon
és azt a játékot, amit a bajnokság alatt szeretnénk
majd játszani, azt minél jobb minőségben tudjuk
végrehajtani. Sokkal fegyelmezettebb, taktikus-
abb játékra lesz szükségünk a bajnokságban.
Kiemelt hangsúlyt kapnak majd a pontrúgások.    

Tavasszal minél több lehetőséget szeretnék
adni tehetséges fiatal játékosainknak, így nem
feltétlenül az eredmény lesz az elsődleges a
mérkőzéseken, hanem az hogy minél több rutint
szerezzenek. Szerepeltetésükkel már a jövő
csapatát is tervezhetjük. A bajnokság elején
Garics György vezetésével a csapat célkitűzése
az első öt hely valamelyike volt, amelynek most
a tabellán elfoglalt helyezésünk megfelel. A télen
a csapat körül történt változások tudatában vi-
szont új célt kell megfogalmaznunk. A csapatot
az első nyolcba várom a bajnokság végén, ennek
a célnak az elérésére a csapatot alkalmasnak tar-
tom. Takács Csaba edző
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