
Helyi alkotók kiállítása
A nemzeti ünnepen  helyi alkotók remekeiből nyílt kiállítás
a városi helytörténeti kiállítótérben. A kisplasztikákat,
szőtteseket, fa dísztárgyakat,
kovácsoltvas-, és csuhé-csodá-
kat Tausz István, a Vas Megyei
Értéktár vezetője (képünkön)
ajánlotta az érdeklődőknek.

– A kultúra azért különlege-
sen szép terméke az emberi
viselkedésnek, mert egyedi és
megismételhetetlen. Minden
igaz közösség egyszeri jelen-
ség, hivatkozott egy tudósra a
szónok. Utalt rá, hogy ilyen
egyedi, megismételhetetlen és
igaz közösséggel találkozha-
tunk a Vép értékeit bemutató
kiállításon. Mert nem elég értékeinket csak gyűjteni és
szívünkben őrizni, be is kell mutatni azokat. Kiemelte, hogy
a hungarikum törvény révén fontos építkezésbe kezdtek
megyei és országos összefogással.

Értékpiramist terveztek, melynek alapját a vépiekéhez
hasonló lelkes, összetartó közösségek teszik le. Kincseik
szellemi és tárgyi alkotások, melyeket nagyra becsülnek,
mert meghatározzák önazonosságukat. Ezért érdemes az itt
látható kézműves mesterműveket tovább örökíteni, melyek
alkotóin keresztül megláthatjuk a nemzetünket alkotó
közösségek egyediségét, különlegességét, hangoztatta. 

Ezért méltán hajtunk fejet Sinkó Pál, Varga Károlyné,
Hortobágyi Éva, Kajcsos Tamásné, Kiricsi Józsefné, Bene
Tibor, Nagy László és Kajtár Ferenc tehetsége és
munkássága előtt. Hozzátette, hogy az Erdődy-kastély és a
vépi Kántorkönyv a megyei értéktár része. Tausz István azt
kívánta: gyarapodjék tovább a helyi értéktár, hogy még sok
élménnyel gazdagítsák az értékes közösséget.

gyz

Szép hagyomány az újszülöttek köszöntése
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Március 15 ma is a 
cselekvés ideje

Gazdag programmal ünnepelték az 1848-49-es polgári
forradalom és szabadságharc
évfordulóját a vépiek. A szemerkélő
eső-ben előbb megkoszorúzták a
Hősök emlékművét, majd helyi
alkotók munkából nyílt tárlat a
helytörténeti kiállítótérben. Azt
követően a Hatos Ferenc Általános
Iskola és AMI drámacsoportja
elevenítette fel a 168 éve történteket

Szabó Eszter rendezésében. Majd hagyományteremtő-
ként átadták a város kitüntetéseit. 

A diákok Petőfitől Dutka Ákosig tartó verses, zenés
műsorában nemcsak föltámadott a tenger, hanem hitük
is meggyőző volt abban, hogy érzik, értik a sorsfordító
idők lényegét. Mint mondták: nagy nap, szép nap volt,
mely örökre áldott. 

Kovács Péter polgármester ünnepi beszédében kitért
rá: Petőfi hazafias tettekre indító szavai után még több
mint másfél évszázad elteltével is úgy érezzük: akkor a
beszéd ideje helyett a cselekvés órája jött el.

folytatás a  2oldalon
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TÜNDÉRKERT VÉPI

Szép hagyomány az
újszülöttek köszöntése

Huszonkilenc tavaly született gyermeket fogadtak ünnepélyesen a
város polgárává március 20-án a tündérkerti ünnepségen. Egyúttal
tiszteletbeli polgárrá fogadták Ágh Péter (képünkön) országgyűlési
képviselő tavaly született kisfiát, Benedeket is, aki édesapjával és

édesanyjával vett részt az
immár hagyományos faül-
tetéses ünnepségen. Az érin-
tett családokat a Vadvirág
Óvoda Pipitér csoportjának
műsora köszöntötte, majd a
város vezetőjétől emlék-
lapot és kis ajándékot kap-
tak.

Kovács Péter polgármes-
ter meleg hangú köszöntő-
jében hangsúlyozta: a leg-

szebb ünnep, amikor fát ültethetnek az újszülöttek tiszteletére.
Hiszen ez a jövő, melynek örül az ország, a város, a család. S azért
tesznek sokat a város vezetői, hogy érdemes legyen Vépen élni,
ahol megfelelő körülményeket teremtenek a családok letelepe-
déséhez, gyarapodásához, a gyermekek fejlődéséhez. Ezért építe-
nek például bölcsődét, ovis focipályát, sportcsarnokot vagy
fejlesztik az iskolát, hogy jó alapot kapjanak a továbbtanuláshoz.
Ágh Péter elmondta: harmadszor vesz részt ezen az ünnepségen.
Tavaly július 16-a óta tudja, hogy mit jelent szülőnek lenni, mely
boldogsággal tölti el. Egyébként szerinte a szülők mindannyian
hősök. gyz

KRÓNIKA

Nagy János

Petőfi szobra alatt

Emelt fővel áll a tömeg a téren,
várja, hogy a költő vele szembenézzen –
s új hittel bontja ki tiszta zászlóit.
Felszabadulva lélektől lélekig
üzen a feltámadt igaz gondolat,
gyertyát lobogtat lelkünk ablakán
Petőfi szobra alatt.

Szabad szavakkal ismét szól a szózat,
hívja a méltó, hős zászlótartókat.
Míg gyógyuló sebeinket az idő
kötözi, hitünkben legyen új erő,
Akarat, hogy szavaink feltámadjanak:
egy ember mondja, ezer visszhangozza
Petőfi szobra alatt.

Fiakon nem maradhat apák bűne,
feloldoz napjaink tisztítótüze
mert szívünkben a remény kokárdája,
a jövő vágya a próbát kiállja.
S ha népünk magyarként Ember marad,
unokáinknak tetteink beszélnek

2

Tavaszi Ovi-galéria megnyitó
Szeretettel fogadtuk Óvodánkban Börzsönyi Noémit, aki elfogadta felkérésünket és a Tavaszi Ovi-galéria kiál-
lítási anyagát elhozta nekünk. 

Itt köszönthettük Noémi kedves családját,
akik mindenben támogatják gyermekük
tehetségének kibontakozását. 

A szülői házból elindulni sokfelé lehet, de
egy tehetséges gyermek valódi tehetségét
felismerni nem könnyű. Kellettek azok az
intézmények (óvoda, iskola) és ott jó szemű
pedagógusok, akik a csírázó tehetséget felis-
merték, szakmai szemmel segítettek a
további lépéseket megtenni.

Szeretettel és büszkeséggel szemléljük
Noémi alkotásait, amelyek mindegyike egy
szépen bontakozó fejlődés állomásait
tükrözi.

Kívánunk Noéminek töretlen kedvet, szép
sikereket!

folytatás az 1. oldalról
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Március 15 ma is a cselekvés ideje
A „Talpra magyar, hí a haza!” felszólítás ugyanúgy hat ránk ma, amint azon a
napon. Hiszen tudjuk, hogy Bécs és Pozsony után Pesten is nagyot fordult a
történelem kereke, vagyis meghátrált a hatalom, s  megszülettek a szabad-
ságjogok. De másfél évszázadából tudjuk azt is, hogy nagy költőnk forradal-
mi várakozásai nem teljesültek be. Ugyanakkor lényeges, hogy Pesten nem
dúlt terror, nem ácsoltak bitófákat. A magyar forradalom győzelméhez nem
volt szükség véráldozatokra. Ennek oka a polgármester szerint az, hogy a
reformországgyűlések korszaka után a nemzet jövője nem a forrófejű, a rend
felforgatásában pusztán öncélt látó szerencselovag forradalmárok kezébe
került. Olyan kiművelt emberfők álltak az átalakulás élére, mint Batthyány
Lajos, Széchenyi István vagy Deák Ferenc. Ãk nem hirtelen akarták kitalálni a
polgári Magyarországot, hanem már kész modernizációs tervekkel ren-
delkeztek. – Az önmaga sorsának utat törő, saját talpán megállni képes, a
jövőjét a maga kezébe vevő és a problémákra a maga erejéből és kútfőjéből
megoldást találó nemzet által szabott lét rendje így állt helyre, fogalmazott a
városvezető.

Kitüntetések átadása
Az ünnepségen város érdekében hosszú időn át végzett kiemelkedő

munkásságukért átadták a Vép Városért Érdemrendeket és okleveleket. Ezt az
elismerést tavaly Katona Istvánné nem tudta átvenni, így most kapta kézhez
Kovács Pétertől, aki ezúttal is megköszönte azt az önzetlen támogatást, 
mellyel a vállalkozó évtizedek óta minden rendezvény lebonyolításához támo-
gatást nyújt. A kitüntetést idén kapta: Németh Zoltán, a sportszervezetek és az
Öregfiúk csapatának támogatásáért, Szalai László, aki kiváló gazdálkodóként,
technikai eszközeivel  kérés nélkül is mindig segített menteni például az
időjárás viszontagságai miatt  bajbajutottakon. Török Lászlóné Ági, aki kiváló
sportteljesítményével évek óta első helyezett az országos női mozgásfesz-
tiválokon. Varga Sándor, aki szakmai segítséget nyújt és eszközöket is biztosít,
például az adventi szeretet vendéglátás zenei hátteréhez. Vígh Róbert nem
tudott jelen lenni, de kitüntetését felesége vette át. A városvezető szerint az
elismerés a példaértékű háromgyermekes család egészének szól, ugyanis
állandó fellépői a rendezvényeknek, támogatói az önkormányzati akcióknak.

A bensőséges hangulatú esemény után Kovács Péter köszönetet mondott
a helyi alkotóknak, valamint Tausz Istvánnak, a Vas Megyei Értéktár
vezetőjének.  Györe Zoltán  

AKTUÁLISKRÓNIKA
VÉPI

Hatos Ferenc Általános
Iskola és AMI 

programjai

• Április 9. 19:00 I.TÁNCest – a
Művészeti Iskola társastánc tagozatos
tanulóinak bemutatkozása a
Művelődési Házban
• Április 11. 14:00 Költészet napi
szavalóverseny az aulában
• Április 14. 8:00 – 19:00 és Április
15. 8:00 – 18:00 az első osztályosok
beiratkozása
• Április 18. - 19. Papírgyűjtés
• Április 29. IX. Hatosfogat
Művészeti Fesztivál

Anyakönyvi hírek 

Születés: Pongrácz János és
Shawoush Viktória fia Noel • .
Lisztes György és Végh Mónika
leánya Dorka   

Halálozás: VARGA GYÖRGY
ZOLTÁN (1960) Vép, Széchenyi
u. 1/A.

A Vadvirág óvoda 
programjai

2016. április 11. Költészet napja
2016. április 22. Föld napja
2016. április 29. Májusfaállítás

A gyermek óvodás lesz
Óvodai beíratás a 2016/2017-es
nevelési évre a Vépi Vadvirág
Művészeti Óvodába 2016. április 25-

26-27. 8.00  és 15.00 óra között.
A beiratkozáshoz szükséges: - a gyer-
mek születési anyakönyvi kivonata, - a
gyermek lakcímkártyája,- a gyermek
TAJ kártyája, - a szülő személyi
igazolványa, - a szülő lakcímkártyája.
Szeretettel várjuk Önöket gyer-
mekeikkel együtt a 

Vépi Vadvirág Művészeti Óvodába!
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Zöldváros pályázat
A főtér felújításához szükséges te-
nivalók előkészítéséről tárgyalt
többek közt a képviselő-testület
február 29-i ülésén. Kovács Péter
polgármester hangsúlyozta: az
önkormányzat épületétől a főútig
terjedő terület teljes felújítását
tűzték ki célul a Zöld város
pályázat finanszírozásával. Az
elképzelések szerint kisvárosi
központnak megfelelően széppé,
célszerűvé és hasznossá teszik a
területet, melyen többek közt vásár
és rendezvénytér, szökőkút és
megfelelő parkolók kialakítása a
cél. Még az is fontos, hogy az
egységes tér magában foglalja a
buszforduló és a temetőig tartó
terület harmonikusabbá tételét.

A tervek elkészítésére három
neves építészirodát – a Gáspár
mérnöki, a Borostyánkő Kft. és az
Alfa-Plán Kft. irodát - kéri fel. A
pályázatot a legolcsóbb ajánlatot
tevő nyeri, hangzott el.

A testület ugyancsak megvitatta
a bölcsődei pályázat elindításának
ügyeit, mely megvalósítása úgyn-
evezett integrált tervezési módszer
következtében valósulhat meg 80
milliós bekerülési költséggel. Ez
esetben is pályázatot hirdetnek a
tervezésre. 

A képviselők továbbra is
szükségesnek tartják a Vép
Fejlődésért Alapítványt, melynek
jogszabályi változások miatt
módosították alapító okiratát.
Foglalkoztak a leendő tornacsarnok
helyének kialakításával és más
településrendezési kérdésekkel.
Valamint elfogadták az Ovi-Foci
Közhasznú Alapítvány
sporttámogatási szerző-dését,  a
Vadvirág Művészeti Óvo-dában
megépítenek a kicsik számá-ra egy
ovis focipályát.

gyz  

MOZAK VÉPI

Gyermekjóléti 
szakmai tanácskozás 

A Gyermekjóléti Szolgálat 2016. február 23-án tartotta éves szakmai
tanácskozását.

Vép és Bozzai közigazgatási területén a családsegítő és a gyermekjóléti
szolgálat integrálásával  3700 fős lakosság egészére elérhetővé váltak a
szolgáltatások. 

A 2015. év munkáját értékelve a megelőző tevékenység az alapja a
munkának. Online bántalmazás témakörben a helyi általános iskola 4-8.
osztályosaival beszélgetett a családgondozó rendhagyó osztályfőnöki órák
keretében. Önismereti csoport működött a 2014/2015-ös tanévben az
iskolában, amely a nyár folyamán minden gyermek számára  nyitottá vált. 

A jelzőrendszer tagjai, vagyis a helyi iskola, óvoda, házi
gyermekorvos, védőnők, rendőrség tagjai írásban nyilatkoztak az általuk
észlelt problémákról, az együttműködés hatékonyságáról. Tavaly 45
hátrányos helyzetű, 14 halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket reg-
isztráltak a két településen. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt
77-en vették igénybe. Összesen 22 jelzés érkezett a szolgálathoz. Sorra
véve a jelzőrendszer tagjainak beszámolóit, elmondható, hogy a munka-
nélküliség, az anyagi nehézségek, a párkapcsolatok romlása/válás az oka,
hogy a szülők érzelmileg egymás ellen hangolják gyermekeiket vagy
éppen félve a gyermeki hisztitől nem fegyelmezik kellőképpen őket.

Mindez lehet a kiindulópontja annak, hogy később a gyermek veszé-
lyeztetettsége kialakul vagy fokozódik. Ellátásban 33 gyermek részesült,
alapellátásban 27 gyermek, ketten lettek védelembe véve, 4-en pedig szak-
ellátásban.

Összesen 19 családot gondozott a tavalyi évben a családgondozó. A
veszélyeztetett gyermekek száma ennél magasabb. A jelzőrendszer tag-
jainak feladata továbbra is a veszélyeztetettek észlelése, a családsegítő és
gyermekjóléti szolgálat feladata pedig a megfelelő ellátáshoz  juttatásuk.

Kovács Péter polgármester hangsúlyozta: továbbra is cél mielőbb
észrevenni a gondokat, és  foglalkozni a gyerekekkel, szüleikkel. Erre
alkalmas a jól működő jelzőrendszer. Dr. Garda Károly gyermekorvos
kifogásolta, hogy jogszabályi változások következtében már nincs egység
és jogi kapcsolat a védőnők és a gyermekorvos közt. Emiatt nehezebben
lehet észrevenni a pszichoszociális problémákat.

Kiricsi Adél családsegítő

KRÓNIKA

4

2016márc._2016febr  2016.03.21.  20:00  Page 4



KRÓNIKA
VÉPI MOZAIK

A tűzoltókra mindig
számíthatunk

– Az év minden napján biztosítjuk a vonuló képességet, a bevethetőséget mind
emberi és technikai részről egyaránt. Minden héten rendszeresen találkozunk,
a karbantartást és az időszakos feladatokat elvégezzük,  felkészülünk a
következő időszakra. Egyesületünk tagjai önkéntesen, ellenszolgáltatás nélkül
végzik az általunk vállaltakat – így összegezte Varga László egyesületi elnök
az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Vép-Bozzai tavaly évi munkáját a március 4-
én tartott közgyűlésen. 

A beszámolóból az is kiderült, hogy az egyesületben 51-en vannak, 21-en
végeztek 40 órás alaptanfolyamot. Különböző kisgépkezelői képesítésekkel
13-an rendelkeznek. Parancsnoki végzettsége három társuknak van és további
négyen jogosultak tűzoltás és műszaki mentés vezetésére.                                                                                               

Tavaly 14 esetben vonultak, ebből tűzesethez 12-szer, műszaki mentéshez
két alkalommal. Az esetek során személyi sérülés nem történt, lakosságvédel-
mi intézkedésre nem került sor. A beavatkozásokat a szombathelyi hivatá-
sosokkal közösen hajtották végre. Szakmai továbbképzésben 4 fő vett részt
majd, a tanfolyam elvégzése után tűzoltás vezető II képesítést szereztek, OKF
pályázat segítségével újabb 2 lánglovag szerezte meg a PÁV I kategóriát és
vezethet megkülönböztető jelzést használó járművet. Több alkalommal
szerveztek különféle elméleti oktatást, mentési és tűzoltási bemutatót,
gyakorlatot. Tavaly 16 jelentős helyi és vidéki rendezvényen, versenyen vettek
részt. Ünnepélyes keretek között megemlékeztek az egyesület alapításának

135. évfordulójáról és ellátogattak osztrák testvéregyesületükhöz Aschau-ba. A
Borostyánkő mentőcsoport tagjai eredményesen végrehajtották a számukra
meghatározott feladatokat. Idén 27 esetben vállalnak helyi és kistérségi felada-
tot.   

Pályázatokon 1 349 872 forintot nyertek, az szja 1%-ából 381 598 Ft-ot
kaptak, összesen 1 731 470  Ft bevételre tettek szert. Ezt az összeget műkö-
désre,  berendezések  és eszközök beszerzésére fordították  a légző-
készülékektől a zagyszivattyúig és a  számítógépig, így növelve a hatékonyabb
munkavégzés feltételeit..   

Kovács Péter polgármester kiemelkedőnek minősítette az egyesület
munkáját, azt az összetartozást és együttműködést, mellyel hozzájárulnak a
város és a lakosság értékeinek megvédéséhez, a rendezvények biztosításához.
– Rájuk mindig számíthatunk, mondta.                                  Beke Szabolcs

Véradás 
A helyiek ismét megmutatták
emberségüket és segítőkész-
ségüket. Március 11-én  24-en
adtak vért, hogy a kórházban
lévő betegek vagy műtétre
szorulók gyógyulását elősegít-
sék, közölte Cser Valéria
vöröskeresztes elnök. 
Köszönet érte!    

Polgári
védelem – 2016

2016. február 24-én 15:30-kor
polgári védelmi gyakorlat
keretein belül telefonos riasz-
tást kapott a város pv. parancs-
noka, Kovács Péter pol-
gármester. 

A riasztás szerint a beosztott
polgároknak 18 órakor meg
kell jelenniük a mıvelődési
házban. Erről a három fő info
kommunikációs beosztottat
kellett először értesíteni, akik a
hivatalba beérkezés után tele-
fonon értesítettek mindenkit.
(Tolnai Zsoltné, Török Attila és
Vörös László)

A meghirdetett időpontra a
kötelezettek megjelentek, és
előadás keretében frissítették
fel ismereteiket a polgári
védelmi tevékenységről, ka-
tasztrófa vagy háborús helyzet
esetén tanúsítandó magatartás-
ról, a szükséges veszély elhá-
rítási, mentési, kárenyhítési és
helyreállítási feladatok elvég-
zéséről.

A gyakorlat sikeres volt, a
beosztott polgárok 80 százalé-
ka megjelent, ami lényegesen
magasabb az elvárt 65 száza-
léknál. Köszönjük minden-
kinek törvénykövető maga-
tartását.                      

-VK-

5

2016márc._2016febr  2016.03.21.  20:00  Page 5



EGYHÁZ KRÓNIK
VÉPI

Dömötör Gábor: 
„ Ki Isten házát építi….”

110 évvel ezelőtt, 1906. március 28-án, Óra Gyula plébános levélben
tájékoztatta a megyés püspököt, hogy „ egyik hívem egy új Szentsírt
készíttetett”, s kéri az  engedélyét a megáldására. Nem tudjuk ki volt
az adakozó, csak a készítőről van információnk. A szombathelyi
Lewischek Róbert műhelyében készült, s a fent jelzett év Húsvétjára
fel is állították és ünnepélyesen megáldották.

A Szent sír oltárt a templom jobb oldali sekrestyéjében helyezték
el, amit ettől fogva Szent sír fülkének is hívtak.  

A helyiség eredetileg – mint egy 1756-os Visitatio Canonika leír-
ja a papi sekrestye volt, ami ebben az időben költözött át az újonnan
épített mai helyére. A régi sekrestyét ezután oratóriumként, grófi
kegyúri helyként használták, egészen 1898-ig, amikor is az Erdődy
grófi család megépíttette az emeletére a jelenleg is megtalálható
kápolnájukat. Az addig délinek vagy alsónak is nevezett sekrestyét
ezután a hívek vették igénybe. Bár a Szent sírt 1906-ban itt építették
fel, nagyobb felújításra csak az 1929-es nagy templom renoválás ide-
jén került sor. Ekkor - hasonlóan a templom belső oltárainak, szob-
rainak renoválásához, a színes üvegablakok megépítéséhez,  - felaján-
lásból, adományokból készülhetett el a mai formája. Az adomá-
nyozók a vépi iparosok voltak, s ezért ezután már csak úgy nevezték:
az Iparosok sekrestyéje, s jelenleg is főként a régi iparos családok
leszármazottai látogatják a szentmiséken. A napjainkra kissé
elhasználódott, megkopott sekrestyéket  a múlt évben, önzetlen és
adakozó szándékú hívek segítségével sikerült felújítani. A munkála-
tok a papsekrestye kifestésével kezdődtek majd az iparos sekrestye
teljes felújításával, festéssel, álmennyezet kialakítással, bútorzat újra
kárpitozásával folytatódtak. A Czestochowai Mária kegykép is itt
került elhelyezésre. A kegykép bekerült a vépi értékek körébe s itt,
méltóbb környezetben, mindenki által megtekinthető.

Köszönet illet mindenkit, aki a felújításokban részt vett, munkájá-
val, felajánlásaival segítette a munkálatokat: Balikó Csaba, idősebb és
ifjabb Tancsics János,  Mógor Győző, Boros Attila, Kajcsos Attila,
Kovács László, Szabó József, Breitenbach István, Török Sándor és
felesége, a Mária Légió és az Egyházközségi Képviselő testület tag-
jai. Munkájukat, adományaikat a Jó Isten fizesse meg.

A sekrestyék renoválásával megkezdtük templomunk
felújításának sorozatát, melynek következő lépése, reményeink
szerint egy külső felújítás lesz, amihez pályázati forrásokat igyek-
szünk igénybe venni. A felújításhoz szükséges első munka mozzana-
tok, felmérések jelenleg is zajlanak.

A pályázati önrész biztosításához a kedves hívek, a településüket
szerető vépiek adományait, anyagi segítségét is kérjük. Oly sok min-
dent meg tudtunk újítani közös erővel, s most egy a település arculatát
meghatározó, Értékünkről van szó. Értékről melyet már őseink is
fontosnak tartottak, hisz 1586-tól a mindenkori vépi pecsét fő alkotó
motívuma volt templomunk. Összefogással, közös tenni akarással ez
a nagy elhatározásunk is sikerül.

Mindenki segítségét előre is köszönjük. 

Nem kívánt anyagok
a 
szennyvízben
A VASIVÍZ ZRt. nagy hangsúlyt fektet a
zavartalan szennyvízelvezetésre és -
tisztításra. 

Mindannyiunk célja, hogy a lakosság
egy jól mıködő rendszert használhasson,
írja Kovács Péter polgármesterének
címzett levelében dr. Kohut Viktor
vezérigazgató. 

„ Társaságunk több éves tapasztalata,
hogy szolgáltatási területünkön a fel-
használók csatornahasználati kultúráját
közös összefogással tudjuk a kívánt szín-
vonalra emelni. Üzemeltetési feladataink
ellátása közben azonban tapasztaljuk,
hogy a hálózatba kerülő nem kívánatos
anyagok (pelenka, felmosórongy, építési
törmelék, stb.) folyamatos meghibásodá-
sokat okoznak a rendszerben. Az idegen
anyagok hálózat – és szivattyúdugulást
okoznak, amely problémák visszaduzzasz-
tásokhoz, szélsőséges esetben elön-
tésekhez vezethetnek. Az így kialakult
helyzetek kezelése a jelentős költségek
mellett mind a lakosság, mind az
önkormányzat, mind az üzemeltető szem-
pont-jából kellemetlenségeket okoznak. 

Mindezek a problémák könnyen
megelőzhetőek lennének, ha a fel-
használók figyelembe vennék, hogy a
szennyvízelvezető és -tisztító hálózat nem
minden anyag elszállítását és tisztítását
tudja elvégezni.”
A vezérigazgató azt kérte, hogy tapaszta-
lataikat ismertessük a lakossággal, és
lehetőségeikhez mérten a megoldásban
segítsünk.                                   VK

Kellemes húsvéti
ünnepeket kívá-
nunk a város 
sok-sok aprajá-
nak, szüleiknek és

nagyszüleiknek.
Vadvirág óvoda dolgozói
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KRÓNIKA
VÉPI NÖNAP

Tisztelet a 
hölgyeknek

Bensőséges ünnepséget tartottak a Nőnap alkalmából a Gondozási
Központban és a Nefelejcs Nyugdíjas Klubban. Kovács Péter pol-
gármester mindkét helyen elmondta: végiglátogatta a város
intézményeit is, hogy köszöntse a hölgyeket. Hangoztatta, hogy a
férfi-nő szerep jól van kitalálva. A nők a férfiak részei, a család
támaszai, a gyermekek felnevelői, s minden tekintetben ösztönző
szerepet játszanak a magánéletben éppúgy, mint a város fejlődésében.
Azt kérte a hölgyektől, hogy mindig mondják el véleményüket,
ötleteiket, mert ettől szépül, fejlődik a kisváros. – A nő örökös szépség,
s a legnagyobb kincsünk, így bókoltak a Szeresd a nőt című verssel

Kovács fivérek. A Tóth Lajos egy szál sárga rózsával köszöntötte a
jelenlévőket, mondván: ebben benne van a köszönet, s mi lenne
velünk nélkülük, tette fel a kérdést? Ezt követően a férfiak mindkét
helyen átadták a tisztelet és szeretet virágait (a Gondozási központ

munkatársai még kis szívecskéket is kötöttek a szirmok mellé) a höl-
gyeknek, akik viszonzásul megvendégelték lovagjaikat.

Csak csajok mottóval március 11-én elevenítették fel azt a korábbi
hagyományt, mely szerint a hölgyek férfiak nélkül ünneplik a nőnapot.
Ezúttal mintegy negyvenen éjfélig szórakoztak a művelődési házban.
Külön öröm, hogy sok fiatal is részt vett a 17- 70 évesek buliján.

Ismét Vépen a megye
polgármesterei

Március 2-án délután a művelődési házban
gyűltek össze a Polgármesterek Vas
Megyéért Egyesület aktív és nyugdíjas
tagjai. 

A független egyesület, Németh
Kálmán személyében, a megyei
közgyűlésben is képviselettel rendelkezik.
Most az év elejei szokásos feladatként az
előző év beszámolója, az idei terv
elkészítése és elfogadása mellett, ter-
mészetesen az egyesület költségvetése  is
ismertetésre került. A szervezet kizárólag a
személyek által befizetett tagdíjakból, és
támogatási befizetésekből gazdálkodik.
Célja a települési önkormányzati prob-
lémák közös megbeszélése, szükség
esetén jelzés az érintett kormányzati
szervek felé, azok megoldására.

Az egyesület vezetőségének mandá-
tumát a tagság az év végéig meghosszab-
bította azzal, hogy novemberre a
megválasztott előkészítő bizottság
jelölteket állít, a következő öt év
egyesületi vezetőinek személyére.

-polgármester-

Polgármesteri napló
2016.02.24. PV riasz-
tási gyakorlat + oktatás
Járási rendőrségi beszá-
moló értekezlet
2016.02.29.
Testületi gyűlés
2016.03.02.
Telecom oszlopát-
helyezés műszaki
átadása.
– Polgármesterek Vas
Megyéért Egyesület
gyűlése

2016.03.03. Zöld város pályázat egyeztetése
2016.03.04. Vép-Bozzai tűzoltók közgyűlése
2016.03.06. Vép : Celldömölk focimeccs
2016.03.08. Virággal köszöntöttük az összes
intézményünk aktív és nyugdíjas hölgy dolgozóit

– 14:00 Idősek Klubja nőnapi rendezvénye
2016.03.10. 10:00 Ünnepély a szakiskolában

– Nefelejcs Nyugdíjas Klub: nőnap
2016.03.15. 10:00 Ünnepély Vépen

– 16:00 Megyei ünnepély Celldömölkön 

-polgármester-
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Fánkot sütöttek
Farsangi zárásként Szabó Péterné, Kovács Jánosné, Horváth Lajosné és
Kiricsi Miklósné fánkot sütött március 3-án a Nefelejcs Nyugdíjas Klub

tagjainak. A hat kiló lisztbŒl 180 gyönyörű, szalagos finomság lett,
melybŒl még az éppen a nemzeti ünnep műsorát gyakorló általános
iskolások is kaptak, tudatta lapunkkal Sági Józsefné Anci.    

AKTUÁLIS VÉPI
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KRÓNIKA

Jelmezes batyus bál
A szilveszteri bál után újra jelmezes bulit szervezett Derdákné Rózsa
Hajnalka, hogy alkalmat teremtsen a szórakozásra a fiataloknak. A
február 27-i alkalomra különleges ruhákba bújt a baráti társaság szinte
minden tagja több gyermekkel együtt. Volt, aki tükörtojásnak, indián-

nak, tiroli dámának, apácának, bohócnak, méhecskének, szörnyellának,
illetve férfi nőnek öltözött. Az első nyerő páros talán a Zátonyiné Zsuzsi
és Pusztai Kriszti volt, akik a Shrek-Fiona öltözetben pózoltak. A haj-
nalig tartó bálban mintegy 80-an szórakoztak. A talpalávalót a Dancing
duó adta.

Bozzai: szemétszedés
és kutyatartás
A tavasz mindig a megújulás időszaka.
Ilyenkor az emberek is szívesebben
töltik a szabadidejüket a friss levegőn,
amelyre itt Bozzaiban minden
lehetőségünk megvan. Azonban
sajnálatos módon a mi környezetünket
sem kíméli a hulladéklerakás problémá-
ja. Évek óta, így az idei márciusában is
egy átfogó, az egész községet érintő
tavaszi „nagytakarítással”, szemét-
szedéssel kívánjuk indítani a tavaszi sze-
zont, amelyre a település apraját- nagyját
várjuk szeretettel a Bozzaiak Bozzaiért
Egyesülettel karöltve. Az elmúlt évek
tapasztalata azt mutatja, hogy a
legkisebbek a legfogékonyabbak a ter-
mészet és a környezet védelmére, azon-
ban érthetetlen és valóban nagyon nehéz
a gyerekeknek elmagyarázni azt, hogy
akik a szabad idejüket és energiájukat
nem sajnálva tesznek  a település szép-
ségéért sokszor szélmalom harcot
vívnak, hiszen előfordul, hogy a
megtisztított területen egy hét elteltével
újra megjelenik az elszórt szemét, sok
esetben a zsákban kirakott háztartási hul-
ladék.Ezúton kérek mindenkit, akinek
módjában áll csatlakozzon hozzánk a
szemétszedésünkön, illetve fordítsunk
kiemelt figyelmet a hulladék megfelelő
helyen való elhelyezésére.

Másik jelentkező problémánk az
elmúlt időszakban a községben kóborló
kutyák. Felhívom a tisztelt kutyatartók
figyelmét, hogy a 1998. évi XXVIII.
törvény 5. § (1), az állatok védelméről és
kíméletéről kimondja: Az állattartó gon-
doskodni köteles az állat megfelelő és
biztonságos elhelyezéséről, szakszerű
gondozásáról, szökésének megakadá-
lyozásáról. Aki a felügyelete alatt álló
kutyát a település belterületén felügyelet
nélkül bocsátja közterületre, vagy
kóborolni hagyja ellene szabálysértési
eljárás indítható és szabálysértési bírság
szabható ki. Kérem a tisztelt kutya-
tartókat a fentiek szíves betartására a
későbbi problémák elkerülése
érdekében.

Köszönettel: Bozzai Község Önkormányzata
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EMLÉKLAPVÉPI

Seniorok és juniorok
tánca a sportbálon

Jókedv, öröm és magyar virtus az Ungaresca seniorok, valamint a
Novák-tanítványok tánca jellemezte a január 20-i sportbált. A 40-50

éve együtt táncolók megmutatták művészetüket és kitartásukat a
közönségnek, a Hatos iskola tánccsoportja pedig azt, hogy felnőtt
korukban nem kell majd szégyenkezniük amiatt, hogy nem tudnak tán-
colni. Megható párosítás.

A bálnyitó Palotás ünnepélyessége, a Kalocsai tánc és a Tavaszi szél
népiessége meghozta a hangulatot, melyet fokozott az alapfokú
művészeti iskola kis, és nagycsoportjának igyekezete, átszellemült-
sége. Bemutatót kaptunk angol és bécsi keringőből, szambából és
tangóból. Látszott, hogy a gyerekek élvezik a mozgást, a fellépés
lehetőségét. S ezt vastapssal honorálta a közönség, mely a finom va-
csora után szintén elfoglalta a parkettet. Jó mulatság volt.

A kommunizmus
áldozatainak 
emléknapján

A Magyar Köztársaság Országgyılé-
sének határozata értelmében minden
év február 25-én tartják a kommuniz-
mus áldozatainak emléknapját.

1947. február 25-én Kovács Bélát a
FKGP / Független Kisgazdapárt /
főtitkárát a megszálló szovjet katonai
hatóságok jogtalanul letartóztatták és
a Szovjetúnióba hurcolták, ahol 8 évet
töltött fogságban. 

Az emléknap alkalmából a Hatos
Ferenc Általános Iskolában két
nyolcadik osztály osztályfőnöki órán
rövid megemlékezést tartott. A tan-
ulók egy kitalált személy Fehér Béla
„kálváriája” alapján ismerhették meg
ezt az időszakot. A gyerekek
döbbenten, de nagy érdeklődéssel
fogadták a hallottakat. Kérdéseket tet-
tek fel, amire igyekeztünk válaszokat
adni. Az év végi osztálykiránduláson
ellátogatunk a Terror Háza
Múzeumba, ahol a tanu-lók további
ismereteket szerezhetnek ezekről a
történésekről. 
Szalay Gabriella

8.b osztályfőnöke, történelem tanár

KRÓNIKA
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2016. április 22-én, pénteken 18.00 órakor Közéleti teadélután
a Mıvelődési Házban.

Vendégünk Tóth Tamás Tibor bv. dandártábornok, 
bv. tanácsos a Szombathelyi  Országos Büntetés-végrehajtási

Intézet parancsnoka, és a börtönpszichológus.
Betekintést kaphatunk a fogvatartottak életébe, lelkivilágába.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Országos körözés
Februárban a Vépi Körzeti Megbízottak működési területén két ember lett elfogva, és előállítva a Szombathelyi
Rendőrkapitányságra országos körözés, és ittas járművezetés miatt. Egy másik ellen büntető feljelentés készült
ittas járművezetés miatt. Egy polgár szabálysértés tovább folytatása miatt lett előállítva a Szombathelyi
Rendőrkapitányságra. Egy szabálysértő biztonsági intézkedés miatt a Szombathely, Zanati u. 1. szám alá lett
szállítva. Két másikat elővezettek, mivel a pénzbírságot nem fizették be. Ötöt összesen 45.000 Ft-ra helyszín
bírságoltak, mivel jelzőtáblát figyelmen kívül hagyták, elengedett kézzel kerékpároztak, smkp-val utast szállí-
tottak, szgk-val éjszaka világítás nélkül közlekedtek, és a jogszerű intézkedéssel szembeni engedetlenséget
tanúsítottak. Vép KMB.
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KRÓNIKA
VÉPIPROGRAMOK

Malacuk volt a 
motorosoknak

Évzáró, évnyitó tanácskozást tartottak február 26-án a Nosztalgia és
Hobbyjármű Egyesület tagjai. Sikeres évüket (és jövőjüket) talán az
jellemzi legjobban, hogy megsütöttek és elfogyasztottak egy 24
kilós malacot, valamint egy röfit ábrázoló kenyeret. Jó ómen!

Virágh Árpád egyesületi elnök beszámolójában elhangzott: több

évtizedes, de jól karbantartott járműveikkel minden helyi és régiós
rendezvényen részt vettek. Idén is minden hónapban ezt teszik,
valamint a felújítás végeztével felavatják az önkormányzattól
kapott bázisukat. Talán a legnagyobb túrájuk az Írottkő „meg-
mászása” lesz, melynek nehézségét a 40-50 éves járművek mun-
kabírása adja. Egyebek mellett átrándulnak Burgenlandba is.
Honlapjukon megtekinthető éves programjuk. Képünkön a Habda
Mátyás és Schreiner Kornél által pirosra sütött ínyencség, valamint
a stílusos kenyér látható.                                                     -gyz 

A Vépi Művelődési Ház és Könyvtár
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:
Április 9. Iskola társastánc csoportjának gálája
Április 11. Költészet napja 
Április 16. Bolhapiac
Április 18. Karitász szociális vásár
Április 29. HATOSfogat
Április 30. Anyák napja – játszóház 15.00

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

A Nefelejcs Nyugdíjas Klub programja:
Április 7. Varga Sándor rendőr őrnagy előadása a
bűnmegelőzésről
Április 14. Költészet napja
Április 21. Névnapok, szülinapok
Április 28. Séta

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

Idősek Klubja programok:
1-én 9.30 óra: Tréfás április
4-én 14.00 óra: Játékos vetélkedő
6-án 14.00 óra: Irodalmi teadélután 
11-én 14.00 óra: Kreatív foglalkozás - fonalgrafika
16-án 14.00 óra: Gyógynövény kalauz – 1. előadás
18-án 14.00 óra: Kézimunka - virághorgolás
20-án 14.00 óra: Séta a kastélyparkban
25-én 14.00 óra: „Egy kicsi mozgás mindenkinek
kell…” - torna 
27-én 14.00 óra: Filmvetítés: Tavaszi zápor – fekete
fehér magyar film

Református Istentisztelet
minden hónap első keddjén 18,30-kor 

a Vépi Művelődési Házban
Igét hirdet Demjén István

03.30. Kismamaklub 10.00
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ÓVODAVÉPI

Télűzés az oviban
Az évszakok jönnek, évszakok mennek, forog a természet kereke. A
tavasz iránti vágyunkat minden évben bemutatjuk kiszézés for-
májában. Idén is szorgos kis kezek készítették a szalma, papír, rongy-
bábukat, hogy segítségükkel hamarabb elűzhessük a telet. Tűzre vetet-

tük a betegséget, hideget, és skandáltuk ,” Jöjjön a tavasz, vesszen a
tél”! A még hatásosabb télűzés érdekében szóltak a dobok, csattogtak

a kereplők, a gyermekek minden energiájukat bevetették a jó idő
elérése érdekében. A végén a parázs átugrásával tettük fel a pontot az
eseményre.                        óvodavezető

Kérjük, hogy adója 1%-val
Támogassa Vépi Vadvirág Művészeti
Óvodában működő BÓBITA Óvodai
Egyesület munkáját.
Adószámunk: 18889916-1-18

Köszönettel: Egyesület elnöke

KRÓNIKA

11

Álláskeresők
figyelem!

2016. február hónaptól minden
szerdán 10-11 óra között a Vépi
Művelődési Ház és Könyvtár
épületében Álláskereső csoport indul
a Dr. Zmertych Aurél Gondozási
Központ Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálatának szer-
vezésében.
Amit kínálunk:
• a Vas Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központjának aktuális
álláslistája
• a helyi médiumok állásrovatai
• internetes keresési lehetőség
• segítség önéletrajz írásban
• telefonálási lehetőség munkaügy-
ben

További információ Kiricsi Adél
családsegítőtől kérhető a 30/884-03-
70-es telefonszámon

Március 31-én 18 órakor
a Vöröskereszt Vépi
Szervezete tisztújító

közgyűlést tart a
Művelődési Házban.
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
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i m p r e s s z u m
Vépi Krónika (Vép Város Önkormányzatának lapja)   •   Kiadó: Vép Város Önkormányzata  (onkormanyzat@netkabel.net)  

•   Digitálisan elérhető a www.vep.hu oldalon •  Felelős kiadó: Kovács Péter polgármester    •    Lapzárta: minden hónap 15-én • 

ISSN 2060-1832    •  Felelős szerkesztő: Györe Zoltán (gyorez@gmail.com.) 

Húsvétváró  Házikó
A kisház ablakából a nyúl integet.
A ház oldalán Brughel 1560-ban 
készült gyerekjátékok c. festménye 
látható.
A ház másik oldalán rövid leírás a 
képről, és néhány játékszabály a

rajta látható játékokból.
A járda másik oldalán két óriástojás, melyet idén a
művészeti iskolások festettek ki Sali Rita tanárnő
vezetésével.
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