
Átadták a DASzK felújított
tanügyi épületét

Hőszigetelt ajtókkal és ablakokkal újult meg az év
végétől az egykori Gépész tanügyi épülete. Az ünnepé-
lyes avatást április 20-án rendezték, melyen részt vett
Román István, a földművelésügyi tárca (FM) helyettes

államtitkára, Ágh Péter, a térség parlamenti képviselője,
dr. Kondora Bálint a megyei közgyűlés alelnöke, Simonné
Szerdahelyi Zsuzsanna, a DASzK főigazgatója, valamint
Kovács Péter polgármester.

A felújítás eredményeképpen a tantermekben és iro-
dákban is sokkal emberibb körülmények között folyhat a
munka, mely alapfeltétele az ismeretek átadásának, a
nevelői tevékenységnek, mondta köszöntőjében többek
közt Hollósi Éva igazgató. Kérte az FM vezetőt, hogy
továbbra is gondos segítői legyenek az intézménynek. 

Román István (képünkön) hangsúlyozta: az FM fenn-
tartásában működő oktatási intézmények arra készítik fel
a tanulókat, hogy felnőttként fenntartható módon
hasznosítsák majd az ország természeti kincseit.

Perre megy a város
A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság másodfokú hatóságként 900 ezer forintra büntette meg Vép Város
Önkormányzatát, mivel egy, már ismert konfliktus miatt az iskola ajtóit lezárták.  A hatóság szerint ezzel
megsértették a tűzvédelmi szabályzatot, melynek következtében az épületből a tanulók és alkalmazottak kijutása
lassúvá és balesetveszélyessé vált. Az ügyben a tények és a felelősség tisztázása és a pénzbírság eltörlése
érdekében a közgyűlés bírósághoz fordul. A bírság jogosságát az önkormányzat nem ismeri el. 

Kovács Péter polgármester a Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltségen tanúként elmondta:  az önkor-
mányzat és az iskolát fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közötti használati szerződés feladatokat
szab az önkormányzat és a feladatellátó KLIK részére is. Az ajtók bezárását a rendőrséggel, a KLIK-kel és vele
egyeztetve addig kívánták zárva tartani, amíg a kerítés bejárati ajtaja biztonsági nyitórendszerrel fel lesz szerelve.

VÉPIVÉPI
XVII. ÉVFOLYAM  4. SZÁM  2016. ÁPRILIS

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA

3 .  B ú c s ú z á s   •  5 .  K ö z é l e t i   •  7 .  T á m o g a t á s   •  8 .  K i t ü n t e t é s   •   11 .  V í z  v i l á g n a p j a

Idén is a vépi tanuló lett
az első

Vépen rendezték meg a Földművelési Minisztérium
(FM) és a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és
Vidékfejlesztési Kamara, valamint az FM DASzK
helyi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
által szervezett mezőgazdasági gépész Szakma
Kiváló Tanulója verseny országos döntőjét április 13-
15-én. Az ország minden hasonló intézményéből
Tokajtól Vépig érkezett diákok közül 24-en kerültek
az országos döntőbe, melynek első helyezettje a vépi
iskola diákja, Hajdu Gergő Tamás lett.

Az impozáns díjátadó ünnepségen Dömötör
Csaba, az FM agrárszakképzési főosztályvezetője a
legkiválóbbaknak minősítette a versenyzőket, akiket
ugyancsak a legjobb tanárok készítettek fel. Mint
mondta: 2010 óta stratégiai cél, hogy az új képzési
rendszerben kisebb legyen az akadály a gyakorlati és
elméleti oktatás között. Ennek segítségével lehessen
a mezőgazdaságban életük végéig a pályán tartani a
mai tanulókat, szakembereket. Részükre nagy
kihívás a termelésben résztvevő gépek üzemeltetése,
fejlesztése, a korszerű technológiák alkalmazása. 

folytatás a  12 oldalon
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AKTUÁLIS VÉPI

Átadták a DASzK felújított tanügyi épületét
Erre oktatnak a vépi iskolában is, melynek korszerűsítésre most 148 millió forintot fordított a kormány az EU a
Környezet és Energia Operatív Programja keretében. Így kapott új nyílászárókat a tanügyi épület, és a régi rosszul záró
szerkezetek helyére több mint 700
modern, jó hőszigetelésű új ajtót
és ablakot építettek be. A korszerű
nyílászárók cseréjével jelentősen
csökkent a hőveszteség, mellyel
évente csaknem 1500 GJ-nyi ener-
giahordozót lehet megtakarítani.
Ezáltal kisebb lesz a kibocsátott
üvegházhatású gázok mennyisége,
és az iskola fenntartási költsége is. 

– A környezet és a megújuló
természeti erőforrások védelme
azért is fontos, mert a jövőben
mindez az itt tanuló diákok „
munkaeszköze” lesz, mondta
többek közt Ágh Péter. Sztoriként
elmondta, hogy eddig olyan hideg volt a hatalmas ebédlőben, hogy nem tudták olyan gyorsan megenni a levest hogy
az utolsó kanalakra hűljön. Szerinte jó kezekben van az iskola vezetése, jó a kollektíva, melynek kiemelt szerepe van
az agrárképzésben. Az itt végzettséget szerző diákok megtalálják majd a helyüket az életben. Hozzátette: a megyével
és a kormánnyal együtt azon dolgoznak, hogy az intézmény a fejlődő kisvárossal együtt élhetőbbé és szebbé váljon.  

-gyz
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Idén is a vépi tanuló lett az első
A főosztályvezető köszönetet mondott többek közt Hollósi Éva igazgatónak és csapatának a verseny színvon-
alas megrendezéséért. Majoros Ferenc, az értékelő bizottság elnöke szerint a hallgatók kiváló teljesítményt
nyújtottak a gödöllői elméleti, és a vépi gyakorlati megmérettetésen. Hollósi Éva igazgató hangsúlyozta: a
helyiek által csak Gépésznek titulált intézményben mindig fontos volt a képzés színvonalának emelése, melynek
most is meg lett az eredménye. Arra bíztatta tanítványaikat, hogy az életben merjenek bátran segítséget kérni a

környezetükben lévőktől, mert viszonzásra
találnak. Megköszönte segítőinek, köztük Savanyó
Ferencné gyakorlati oktatásvezetőnek, Berkes
Miklós tanárnak és csapatuknak a verseny
lebonyolításában végzett munkáját. Ezt követően
Kovács Péter polgármesterrel együtt átadták a 24
versenyzőnek az elismeréseket, ajándékokat.

A győztes Hajdu Gergő Tamás, -  aki a Magyar
Agrár-, és Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési
Kamara serlegét és oklevelét is megkapta - és
szülei szerényen csak annyit mondtak lapunknak,
hogy már három éves korában műanyag traktor-
ral játszott, és azóta  is a gépek, berendezések
töltik ki az életét. Itt mégis a legnehezebb volt a
szántás. Pályáját továbbra is a mezőgazdaságban
kívánja folytatni - tette hozzá. A vépi intézmény
kapta idén is a győztes iskolának járó vándorser-

leget, az Agrároktatási és Kutatási Dolgozók Szakszervezetétől.( Képünkön Dömötör Csaba főosztályvezető,
Hajdu Gergő Tamás és Hollósi Éva igazgató)                                                                         gyz

folytatás az 1. oldalról

folytatás az 1. oldalról
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Egy teljes élet lezárult - 
Búcsú Halász Lajostól

Gyászjelentés az újságban: Halász Lajos rubin diplomás tanító, ált. iskolai tanár, nyug. tanácselnök, Vép város
díszpolgára 2016. március 17-én 95. életévében elhunyt.

Egy gyászjelentés, mely egy mondatban igyekszik egy emberről a legtöbb információt közölni. Egy hosszú
életút egy mondatban, és mégis mennyi jelentést hordoz mindenkinek, de nekünk vépieknek különösen, hiszen
a mai felnőtt korosztály szinte minden tagja találkozott vele személyesen, vagy az iskolapadban, vagy a helyi
tanács épületében, vagy már nyugdíjasan a boltokban, rendezvényeken, vagy csak az úton, amikor szembejött
Trabantjával, még kilencven éves korán túl is.

Nekem különösen sokat jelent, hisz családunk annak idején „összejárt”, mert régen még létezett ez a szó, ami
azt jelenti, hogy heti rendszerességgel a felnőttek találkoztak, a férfiak kártyáztak, a nők beszélgettek, pletykál-
gattak, recepteket, kötésmintákat cseréltek, mi gyerekek pedig játékkal töltöttük az időt. A helyszín forgószínpad
szerıen változott, de én mindig szerettem, ha Halász bácsiékhoz mentünk, mert ott zongora is volt, ami egy
gyerek részére maga
a csoda, fekete és
fehér, hangot adó
billentyıivel. A zene
egyik nagy szenvedé-
lye volt Lajos bácsi-
nak. Tanácselnök ko-
rában a házasságköté-
sek során is közre-
mıködött, így az én
szertartásomon is Ő
szolgáltatta a zenét,
és amióta születés-
napjain látogattam,
akkor is mindig elő-
került, megszólalt a
zene, kezei alatt.

Valószínű ezzel
függ össze, hogy
szinte mindig mo-
solygott, bizonyára
mindig egy vidám
dallam szólt a lelkében. Mosolygott, jellegzetes nevetésével kísérte a múlt emlékeit, az apró történeteket,
viccelődött, hogy neki mennyivel könnyebb volt tanácselnökként, hisz akkor „fölülről” mondták meg, hogy mit
kell tennie. Talán csak akkor szomorodott el egyedül, amikor szeretett feleségét, Magdi nénit, az Ő elvesztését
említette.

Hosszú tartalmas élete vége felé is igyekezett elméjét dolgoztatni, karbantartani, sokat olvasott, rejtvényeket
fejtett, és igyekezett részt venni a város rendezvényein, mint annak büszke díszpolgára. Szerette az életet,
szerette az embereket, ezért is érezhettük néha tőle, hogy szinte röstelli, hogy miért mindig Őt köszöntjük a szép-
korúak karácsonyán, mint a legidősebb jelen levő férfit, és inkább átengedte ajándékát egy hölgy résztvevőnek.
Tartalmas hosszú életet élt, teljeset, melynek vége felé a rá jellemző „megértéssel” vette tudomásul, hogy az idős
testben jelentkeznek a földi pálya elhagyásának első jelei.

Lajos bácsi teste eltávozott közülünk, de emléke még sokáig itt marad a tanítványok, a vépiek, a sok-sok
ismerősi szálon keresztül. Fentről ránk tekintve, bizonyára orgonáján zenélve kíséri figyelemmel a kisváros
fejlődését, és szurkol nekünk, terveink megvalósításához.
Búcsúzok tőled, minden vépi polgár képviseletében, és búcsúzok tőled, mint olyan személytől, akit apró
gyerekként ismertem meg, de életútja végén is ugyanazzal a tisztelettel és szeretettel tudtam találkozni, beszél-
getni, lezárni a földi pályát. (Képünkön Kovács Péter polgármesterrel) -Péter-
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Fiúk és lányok dala a Költészet napján
Takács Józsefné óvodavezető szerint sok szép verset írt nekünk József Attila. Ezért születésnapján hagyo-
mányosan a Vadvirág óvodásai és a Hatos iskola alsósai együtt szavalták el nagy költőnk Altatóját. Majd Takács

Dóra óvónő véste emlékezetünkbe
a Mamát, aztán két pici - Imre
Fanni és Gábriel Panna – állt ki
nagy bátran a sokaság elé egy-egy
verssel. De a legnagyobb meg-
lepetést a Hatos iskola 4. b-sei
okozták azzal, hogy Lackfi János
Lányok-, illetve Fiúk dalát adták
elő teljes humorral. Úgy, ahogy a
vers szól, vagyis: a lányok szerint
a fiúk” A fenekünk alá/ők tesznek

rajzszöget/békén nem hagynak, és /belénk szerelmesek.” A fiúk másként látják:” Körmükre szíveket/ tollukkal
festenek,/kibírhatatlanok,/ s belénk szerelmesek.” S mindezt el is mutogatták. Megértettük az ellentmondások
egységének líráját. (Felkészítő tanár Pusztai Krisztina) -gyz-

A Hatos Ferenc iskolában is hagyomány, hogy e szép napon versmondó versenyt tartunk.   Ezzel egy időben a
művészeti iskola kis piktorai arra vállalkoztak, hogy lerajzolják nagy költőnket, József Attilát.
Az ünnepi megemlékezésen Szabó Eszter tanárnő mondott köszöntőt.  Az ünnepi hangulatot emelte, hogy Bősze Éva,

költőnő megtisztelte iskolánkat azzal, hogy részt vett
ünnepi megemlékezésünkön, meghallgatta
versmondóinkat, valamint a zsűri elnöke volt.  A
költőnőt Csordás Ildikó tanárnő méltatta. Az ünnepi
műsorban a drámaszakkörös tanulók és Imre Fanni, 3.
osztályos tanuló is megcsillogtatta tehetségét. A
megemlékezés után 27 alsó tagozatos és 7 felső
tagozatos diák tolmácsolta költőink gondolatait,
valamint szebbnél szebb virágos tavaszi képek
villantak fel a sorok hallatán.
A zsűri értékelése alapján az alsósok között 1. helyezést
ért el Imre Fanni, 3. a osztályos; 2. helyezett lett Kiss

Levente, 3. a osztályos; és a 3. helyen
Kovács Károly Milán 1.b osztályos és
Habda Patrik 3. b osztályos  kisdiákok
végeztek. A felső tagozatosoknál 1.
helyezett lett Király Virág, 8. a osztályos; 2.
helyezést ért el  Boncz Boróka, 6.-os; és  3.
lett Nagy Liliána 5. osztályos. A
szavalatokról Bősze Éva, költőnő mondott
értékelést. Kihirdettük a rajzpályázat nyerte-
seit is: alsó tagozaton I. helyezett Varga
Marcell 3.a, II. helyezett 4.a, III. helyezett
Kiss Levente. Felső tagozaton: I. helyezett
Szijártó Dorka 7.a, II. helyezett Nagy Vivien
7.b, III. helyezett Németh Liza 5.a
Gratulálunk a nyerteseknek. Mindannyian nyertünk egy szép délutánt…   Csordás Ildikó – magyartanár

A Nefelejcs Nyugdíjas Klub tagjai is megmutatták ragaszkodásukat az irodalom iránt. Ezúttal 14-en szaval-
va emlékeztek József Attilára, akinek életéről is tartottak előadásokat. Nem véletlen, hogy gyermekeik, unokáik
is versszeretők.                             gyz
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TEADÉLUTÁNVÉPI

Nem lehet embertelen bánásmód a börtönben
Az évek óta tartó férőhely bővítési program ellenére 130 százalékos a börtönök telítettsége a hazai börtönökben.
Az európai normák szerint azonban nem mindenhol jut kellő négyzetméternyi hely a zárkákban a fogvatartot-
taknak. Emiatt gyakran ítél pénzügyi kártérítést az európai bíróság. Így aztán akár milliókat is fizethet az állam
a felpereseknek. Ez visszatetszést vált ki a közvéleményben. - Lehet-e, kell-e tenni ez ellen valamit, tette fel a

kérdést Tóth Tamás
Tibor dandártábor-
nok, a Szombathelyi
Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet
parancsnoka az ápri-
lis 22-én Vépen tar-
tott Közéleti teadé-
lutánon.

– Manapság hazánk
-ban 18 ezer
fogvatartottat őriznek
13 ezer 700 elítéltnek
szükséges helyen.
Ezért a zsúfoltság
oldására újabb öt új
börtönt építenek:
egyet a Dunántúlon,
négyet pedig a keleti
országrészben, mond-
ta a parancsnok.
Újdonság lehet vi-
szont az a szakmai
javaslat, hogy kifog-
ják a szelet a dörzsölt

ügyvédek vitorlájából. Vagyis a kártérítést ne kapja meg az elítélt, hanem abból fizessék ki a bűntett idején oko-
zott károkat, a felmerült tartozásokat és költségeket, érvelt a dandártábornok. A várható jogszabályváltozással
bizonyára egyetértenek a károsultak és a törvénytisztelő állampolgárok. A legjobb és legolcsóbb módszer
egyébként a házi őrizet, melyben egy „elektronikus lábperec, azaz távfelügyeleti eszköz műhold segítségével
őrzi az arra „ érdemeseket”. 

A jelenlévők Pató Irina pszichológus, bv. százados tájékoztatójából érdekes dolgokat tudhattak meg a misz-
tikusnak mondható börtönélet rejtelmeiről, az elítéltek életéről. Szólt a nevelési-reintegrációs erőfeszítésekről,
melyek célja megismerni a személyiséget, majd felkészíteni a fogság elviselésére. A cél az is, hogy megelőzzék
az embertelen bánásmódot. Fontos, hogy a tanulással, szakmák szerzésével és munkával töltött idő hasznos lehet
a szabadulás után. Bár az is igaz, hogy a munkahelyek általában idegenkednek a börtönviseltektől, bármilyen jó
targoncás, hegesztő vagy lakatos lett az illető. Ellenpélda is akad: van vállalkozás, ahol szívesen alkalmazzák a
frissen szabadultakat, mivel a „börtöncégnél” már bizonyítottak. 

Ami a börtönben kialakult árnyék-hierarchiát illeti, az főként a képzettség, az erős személyiség, az erős testal-
kat vagy a pénz megléte okán érhető tetten. Ezek szerint a kényszerű hatalom és feladatmegosztás csúcsán a
börtön szleng szerint a princek (hercegek), a menők, álmenők, a csicskák, és végül a köcsögök következnek. A
reintegrációs tiszteknek, korábbi néven a nevelőtiszteknek tehát van elég dolguk, akiket Szombathelyen a
négyszáz fős személyi állomány mellett hat pszichológus és két lelkész is segít.  Tény az is, hogy egy fogvatar-
tott ellátása a szombathelyi börtönben minden költséget számítva naponta 8-9 ezer forintba kerül (az élelmezés
ebből ezer). Jó, ha tudjuk: a munkát végző félezer fogvatartott bére a minimálbér harmada, melyből nem fizetnek
járulékokat, így nyugdíjra sem jogosultak, viszont kötelező hozzájárulniuk a tartási költségekhez. 
A vendégek értékes előadását Kovács Péter polgármester kis ajándékkal köszönte meg.                         - gyz
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Megemlékezés a Holokauszt
áldozatairól

Április 15-én, a két nyolcadikos osztály osztályfőnöki órán
megemlékezett a Holokauszt áldozatairól.
„Megölte őket a gyűlölet, őrizze emléküket a szeretet”- kezdődött
a műsor Fisch O. Róbert idézetével.

A gyerekek a szerző:  A sárga csillag fénye c. könyve alapján
elevenítették fel a Holokauszt tragédiáját. De ahogy az író, Fisch
O. Róbert is, a gyerekek sem a szörnyűségeket hangsúlyozták, nem
a borzalmaknak próbáltak emlékművet állítani.
A műsor végére a Holokauszt tanulsága így szólt:
„ A szeretet fölötte áll a gyűlöletnek”

Ahogy a szerző írta, „még jót” is lehet tanulni az emberiség eme
brutalitásából: az életben, - de még a halálban is -, az emberi
szellem, a szeretet, az eszmék kell hogy vezessenek bennünket. 
Napjaink végén készítsünk számadást: tettünk-e jót magunk vagy
mások számára. Választanunk kell, hogy elnyomók akarunk-e
lenni kihasználva másokat, vagy emberségesek maradunk az
embertelenségben. Szalay Gabriella

Egyházközségünk májusi programjai
Május a Boldogságos Szűzanya hónapja. Május hónapban az esti
szentmisék után a loretói litánia imádkozásával köszöntjük
Mennyei Édesanyánkat. Május 6-án lesz a hónap elsőpénteke.
Engeszteljük Jézus Szentséges Szívét szentgyónásunkkal és szen-
táldozásunkkal! Május 8-án, az este 1/2 7 órakor kezdődő szent-
mise után körmenetben vonulunk a Szent Flórián szoborhoz, hogy
a szent közbenjárását kérjük városunk minden lakójának épsé-
géért. Május 13-án, pénteken a Boldogságos Szűz Mária fatimai
kérésének eleget téve engesztelő napot tartunk. Igyekezzünk egész
nap böjttel, imádsággal engesztelni Szűz Mária Szeplőtelen   
Szívét a bűnökért és megbántásokért! Az esti szentmise előtt 3/4 6
órai kezdettel rózsafüzért imádkozunk, majd a szentmise keretében
ünnepélyes körmenettel hordozzuk körül Szűz Mária Szeplőtelen
Szívének kegyszobrát. Május 29-én, Úrnapja, az Oltáriszentség
ünnepe lesz. Az úrnapi körmenetet a 8 órakor kezdődő szentmise
után tartjuk meg a szokott útvonalon.
Kérem a Kedves Híveket, hogy a sátrakat az előző évekhez hason-
lóan szíveskedjenek elkészíteni! Szeretettel kérem a gyermekeket
is, hogy minél nagyobb számban és örömmel vegyenek részt a
szentmisén és a körmenetben!
Valamennyi elsőáldozót és kisgyermeket megkérek arra, hogy a
körmenetben hintsenek virágszirmokat az Oltáriszentség előtt!

Németh Tamás plébános 

Közmeghallgatás
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Vép város

önkormányzata képviselő testülete 2016. május 5-án, hétfőn 19 órakor közmeghallgatást tart a művelődési ház
nagytermében. Beszámoló hangzik el a múlt év eredményiről, és jövőbeni terveinkről. Várunk mindenkit, aki
meghallgat bennünket, és megosztja velünk gondolatait, problémáit, észrevételeit, elképzeléseit, ötleteit.

A SZOMHULL Nonprofit
Kft. tájékoztatója 
a lomtalanításról

Tisztelt Lakosság! 
A SZOMHULL Nonprofit Kft. a helyi
települési önkormányzattal együttműköd-ve
évente egyszer külön térítési díj nélkül lom-
talanítást és elektronikai hulladékgyűj-tést
szervez. 
A lim-lom akció időpontja Vépen: 
2016. június 4.
Az elektronikai hulladék gyűjtésére
Vépen 2016. október 3-án kerül sor.
Mi számít lomnak, mi az, amit elszállítunk?
A háztartásokban, normál háztartási
mennyiségben keletkező, olyan nagy dara-
bos hulladék, ami nem fér bele a
gyűjtőedénybe pl.: ágybetét, bútordarab,
játék, kerékpár, szőnyeg, szánkó, babako-
csi, szabadidős és sportfelszerelések stb..
A fent felsorolt lomokat, kérjük reggel 7.00
óráig szállító járművel jól megkö-zelíthető
közterületre helyezzék ki. 
Kérjük, hogy a lim-lom szelektált kira-kásá-
val (külön rakva pl.: fém, fa, karton stb.), és
a papírból készült termékek (újság, karton-
doboz stb.) kötegelésével segítsék
munkánkat!
Mi az, ami nem számít lomnak, mi az, amit

nem szállítunk el?

-  kerti hulladék, nyesedék, (zöld hulladék),
-  állati tetem, 
-  trágya, 
-  bontásból származó autóalkatrész (kárpit,
szélvédő, lökhárító stb.),
-  építési törmelék (mosdókagyló, csempe stb.), 
-  lapátos hulladék,
-  gumiabroncs,
-  veszélyes hulladék (pl.: permetezőszer
maradék, permetezőszeres göngyöleg, fes-
ték, festékes göngyöleg, akkumulátor,
neoncső, hullámpala, gyógyszer, fáradt olaj,
olajos-üzemanyagos göngyöleg stb.),
-  elektronikai hulladék (pl.: hűtőszekrény,
televízió, háztartási gép).
További információk: www.szomhull.hu
Köszönjük, hogy partnerünk a rendezettebb,
tisztább környezetért!
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KRÓNIKA
VÉPI TÁMOGATÁS

Családalapítási és 
lakástámogatás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Vép Város
Önkormányzat Képviselő-testülete módosította az első lakáshoz
jutók önkormányzati támogatásáról szóló önkormányzati ren-
deletet. 
A módosítás következtében jogosult lehet támogatásra az
egyedülálló kérelmező, valamint az a kérelmező is, aki ingatlan
résztulajdonával rendelkezik, az ingatlant öröklés jogcímén
szerezte, öröklésével egyidejűleg az ingatlanon haszonélvezeti
teher jött létre, a kérelmező szülője vagy nagyszülője az ingat-
lanban állandó lakóhellyel rendelkezik, és a szülő vagy nagyszülő
életvitelszerűen is az ingatlanban él, amennyiben a rendelet
további feltételeinek megfelel.

Ahhoz, hogy a 2. és 3. gyermek megszülessen, először az
elsőnek kell világra jönnie, ezért a képviselő-testület rendeletet
alkotott a családalapítási támogatásról. Vissza nem térítendő, 250
000 forint összegű családalapítási támogatásban részesülnek első
közös gyermekük megszületésekor azok a szülők, 
- akik a gyermek születése napján házasságban, vagy élettársi
kapcsolatban élnek, 
- a gyermek és a szülők a gyermek születése napján ugyanazzal a
vépi állandó lakóhellyel rendelkeznek, 
- a szülők betöltötték 20. életévüket a gyermek születése napján, 
- és egyik szülő a kérelem benyújtását megelőző egy évben
folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában biztosított-
ként szerepelt.
A családalapítási támogatásban részesített kérelmezők igazolni
kötelesek, hogy a támogatás folyósítását követő 5 év elteltével is
állandó vépi lakóhellyel rendelkezik a gyermek és legalább az
egyik szülő, tartózkodási helyet máshol nem létesítettek, és
életvitelszerűen Vépen élnek. Ellenkező esetben a támogatást egy
összegben kötelesek az elrendelése napján érvényes jegybanki
alapkamattal megemelt összegben visszafizetni.
A 2016. évben, a rendelet hatálybalépése előtt született
gyermekek után is igényelhető támogatás a rendelet
hatálybalépését (április 2.) követő 60 napon belül. Tehát a támo-
gatás csak a 2016. január 1-jén, vagy azt követően, a 2016. évben
született vépi gyermekek után igényelhető!

Az érintett szülőket a hivatal levélben tájékoztatja a csalá-
dalapítási támogatás igénylésének lehetőségről.
A rendeletek teljes szövege és a benyújtandó kérelem
nyomtatványok letölthetőek a www.vep.hu oldalról.

Polgármesteri napló
2016.03.20. 10:00
Tündérkert ünne-
pély  - 14:00
Vép:Egyházasrádóc
0:2  2016.03.21.
Tudás Fája gyűlés
2016.03.25.
Húsvéti tojáskereső
2016.03.26.
Kőszeg-Vép 1:0
2016.03.31.

Testületi gyűlés  2016.04.03. V é p -
Répcelak 1:0  2016.04.05. -Klímakon-
ferencia Szombathelyen

- 10:00 Ügyeleti orvosi rendelő
kialakítása megbeszélése Vasszécsenyben
2016.04.06. 11:00 Informatikai kutatás-
felmérés  2016.04.08. D e á k - T á n c s i c s
ivóvíz rekonstrukció átadás   2016.04.09.
I. Táncest a kultúrházban    2016.04.10.
Csepreg-Vép 1:4  2016.04.11. 11:00
Orvosi rendelő kialakítás megb.
Nemesbőd  2016.04.12. Novák Lajosné Ili
néni 95. éves  2016.04.13. 14:00 HVB
gyűlés  2016.04.13-15. Mezőgazda-
sági szakma ifjú mestere verseny
2016.04.17. Vép-Táplánszentkereszt
3:0   2016.04.19. 16:00 Járási
közbiztonsági egyeztető fórum
2016.04.20. 10:00 ITS megbeszélés

14:00 Energetikai avató a
gépészben  2016.04.21. TÖOSZ
küldöttgyűlés Veszprémben    2016.04.22.
18:00 Közéleti teadélután Tóth Tamás
börtönigazgatóval  2016.04.23. Szalai
Gyuláné 95. éves -polgármester-

7

Anyakönyvi hírek 
Halálozás: Szalai Istvánné sz. név:
Sámson Erzsébet (1936) Dózsa u. 17.
•  Halász Lajos (1921) Alkotmány u.
7.  •  Búza Lajos (1942) Petőfi u. 36.

A Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Mıvészeti Iskola 
májusi programjai:

Május 5. 10:00 óra Csatlakozás a „KÉZMOSÁS” oktatási világrekord kísérlethez  •  Május 5. 16:30 – 18:00
Fogadóóra  •  Május 27. Takács János Labdarúgó Emléktorna  •  Május 27. 19:00 A Tudás Fája Közalapítvány
Gyermeknapi rendezvénye a    Mıvelődési Házban  •  Május 28. Gyermeknap az iskolában a Szülői Közösség
szervezésében
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Tisztújító
taggyűlés a

Vöröskeresztnél
A Magyar Vöröskereszt Alap-
szabályainak megfelelően 2016. 03.
31-én Vépen a Művelődés Házban
megtartották az esedékessé vált
alapszervezeti tisztújító  taggyűlést.

A 183 tagból 51 megjelent, így sik-
eresnek bizonyult a szavazás.
Levezető elnökként jelen volt Szalai
András, a  Vöröskereszt  területi kép-
viselője. A napirendek közt szerepelt
az elmúlt 4 év beszámolója, melyet
Süle Józsefné tartott meg. Helyi
elnöknek ismét Cser Valériát válasz-
tották. Ugyancsak választottak négy
küldöttet a szervezet területi közgyű-
lésére. A vépieket tehát Cser Valéria,
Süle Józsefné, Kiss Károlyné, és
Vargáné Horváth Julianna képviseli a
közgyűlésen. - Az alapszervezet
beszámolóját és a küldöttek megvá-
lasztását a tagok elfogadták. A tiszt-
újítás, illetve a vezetőség megerősí-
tése megtörtént. 

- Köszönjük a megjelent tagoknak
az együttműködésüket, fogalmazott
az elnök. Cser Valéria, a Vöröskereszt
helyi elnöke a szervezet nevében
egyebek közt megköszönte Vargáné
Hábetler Viktória és Győrvári Gábor
családjának, hogy adományukkal,
illetve önzetlen segítségükkel  be
tudták bútorozni egy rászoruló család
lakását.       -VK-

Török Sándor kitüntetése
Kiemelkedő közéleti munkájáért, és a szabadidős sport fáradhatatlan

szolgálatáért rangos megyei kitüntetésben
részesült március 15-én Török Sándor
önkormányzati képviselő. Az elismerést
bizonyító oklevelet és a megye címerét,
valamint a Batthyány Lajost ábrázoló
ezüstérmét Majthényi László, a Vas
Megyei Közgyűlés elnöke adta át.

Azt minden vépi tudja, hogy Török
Sándor 25 éve folyamatosan tagja a
nagyközség, majd a város képviselő-
testületének. Vélhetően sok helyi
emlékezik arra is, hogy a még fiatal Sanyi
1968-tól 1975-ig védte az NB III-as
Szombathelyi Vasas focicsapatának

kapuját, majd a Cipőgyár kézilabdacsapatának játékosa volt. Aztán
évekig volt a Vépi Sportegyesület elnöke és tett sokat a város
sportjáért. 

Az aktív sportolást követően ma is a Vas Megyei Labdarúgó
Szövetség versenybizottságának tagjaként, valamint a városi kispályás
bajnokságának szervezőbizottságában tevékenykedik. De ellenőrként
megtalálható a futballmeccseken is, miközben saját vállalkozását is
vezeti.

– Hogy lehet mindezt egyszerre csinálni? – kérdeztük. – Nem akar-
tam elszakadni a sporttól, a mozgástól, a nekem most is élményt adó
tevékenységtől. Ezért vállaltam a jó családi háttér által segített tiszt-
ségeket, melyek örömet és sportbarátságokat, jó kollektívákat is jelen-
tenek számomra, vallja a sportvezető. Mint mondja, a munka mellett
bejárta az országot, sőt Európa nagy arénáit is. Emlékezetes például,
hogy Münchenben 2008-ban részt vehetett a Bayern München csapa-
tának edzésén, sőt találkozhatott a császárral, vagyis Beckenbauerrel.
De jó tapasztalatot adott az ugyancsak világhírű Arsenal szombathelyi
edzőmérkőzésen is. Gyz

Engedély nélkül
vezetett

Márciusban a Vépi Körzeti Megbízottak
mıködési területén egy szabálysértő ellen
büntető feljelentés készült a
„Hulladékgazdálkodás rendjének megza-
varása” miatt. Egy másik polgár ellen
pedig szabálysértési feljelentés készült
engedély nélküli vezetés miatt. 

Vép kmb

Ha segítség kell! - 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
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
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A 95 éves Novák
Lajosné köszöntés

Orbán Viktor miniszterelnök emléklappal
köszöntötte Novák Lajosnét 95.
születésnapján. A kormányfő kifejezte a
szépkorúak iránti tiszteletét, s egyúttal
további jó erőt, egészséget, boldogságot
kívánt az ünnepeltnek. Április 12-én
Kovács Péter polgármester virággal és kis
ajándékkal köszöntötte Ilona nénit, aki
kora ellenére viszonylag jó erőben van. Jó
az étvágya, tesz-vesz, kapálgat a kertben,
minden és mindenki iránt érdeklődik. Mint
mondja, ugyan nehezen jár, de sokszor
elfelejti a botját, ezzel is bizonyítva
akaraterejét. Szeret sétálni, beszélgetni, s
Tamás fia és Marika menye még a temp-
lomba is elviszik. Négy unokája és hét
dédunokája van, közülük ketten – a 4 éves
Fanni és az 5 éves Flóra és szüleik -
Ausztráliából a neten köszöntötték a
jubilánst. Olvasóink nevében mi is köszönt-
jük a jubilánst.                              gyz

MOZAKVÉPI

Tánciskola nagyközönség előtt
Első táncestjét rendezte meg a Hatos Ferenc művészeti iskola

április 9-én a művelődési házban.
Gombásné Horváth Dóra főszer-
vező bevezetőjében elmondta: ha-
gyományt szeretnének teremteni
azzal, hogy bemutassák táncot
tanuló gyermekeik ügyességét a
szülőknek, nagyszülőknek. Ezzel
önbizalmukat is szeretnék növel-
ni. (Képünkön)

A kezdeményezés nagy sikerrel
járt, ugyanis a Novák-iskola 1-2-3
csoportos tanulói úgymond nyílt
tanórán bizonyították, hogy van
ritmusérzékük, megszerették a
táncot és partnereiket. Mellesleg

olyan tanáruk van, aki szép szóval, szívvel, humorral és óriási
tapasztalattal oktatja nebulóit. Módszere meggyőzte a mintegy
100 jelenlévőt, akik vastapssal honorálták, hogy a kisfiúk és
kislányok így olyan fiatalokká nőhetnek, akik soha nem fognak
szégyenkezni, ha társaságban kulturáltan kell szórakozni, angol
vagy bécsi keringőt, tangót, netán latin táncot kell lejteniük. És

ez a talán majdan a sikeres párválasztás alapja is lehet. Olyan
este volt, melyben a szülők, hozzátartozók, nagyszülők is
élvezték a zenét, dallamra rezdült a lelkükkel együtt lábuk is.

Mindennek alapja a szerdai, pénteki táncoktatás, S innen indult
Novák Evelin is. A vendégként fellépő Savaria Táncsport
Egyesület ifjúsági lánycsoportja is nívós műsort produkált.
Farkas Daniella és maga a mester, Novák Tamás tánctanár pedig
versenytáncosként bizonyították: művészei ennek a kultúrának. 
Nem is maradt el a szervezők elismerése:  a résztvevők oklevelet,
aranyérmet s táncos emléktárgyat kaptak. Mindezt a bevételből
finanszírozták, melyből maradt még a képzés támogatására is,
tette hozzá a főszervező.                               –gyz-

KRÓNIKA

9

Anyakönyvi hírek 

Születés: 
Kosár Gábor és Varga Anett leánya
Erzsébet  • Németh Róbert és Pék
Ildikó leánya Mira
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KRÓNIKA
VÉPIPROGRAMOK

Itt volt a nyuszi 
Nagypénteken nagy izgalommal keresték a fűbe rejtett tojá-
sokat, csokikat a gyerekek. Nagy volt az öröm, amikor a keresés
elindult a művelődési ház melletti zsenge réten.  Mintegy ötve-
nen, kicsik és nagyobbak fedezték fel a kincset, hogy kosárká-
ba, zsebbe tegyék. A kétéves Nagy Natália volt talán a legügye-

sebb, mert hamar
észrevette a szí-
nes csokikat: már-
is rakta kosarába.
Mint a nagyitól
megtudtuk, ho-
mokozó játékot,
édességet és ruha-
féléket hozott ne-
ki a tapsifüles. De
a kindertojásnak
is nagy kelete van
náluk.  Aztán egy
s z u s s z a n á s n y i
szünet után bevo-
nult a boldog tár-
saság a terembe,
hogy húsvéti dí-
szeket készítse-
nek kifújt tojások-
ból, színezzék a

kivágott lepkéket, asztaldíszeket varázsoljanak az előkészített
anyagokból. Köszönet a segítőknek és támogatóknak:

5letgazdag team Kft., DJB Titok, Süle Viktória, Süléné Bánfalvi
Eszter, Vargáné Horváth Julianna, Vép – Bozzai ÖTE, Vép
Város Önkormányzata, Vépi Művelődési Ház és Könyvtár.     

–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 

(előzetes egyeztetés alapján)
18.00 - 19.00     Gyógytorna Ildivel 
19.00 – 20.00    Aerobic  

Egyéb programok:
Április 28. HATOSfogat Művészeti Fesztivál
Május 1. 10,00    Bolondos felvonulás
Május 2. 19,00    KÖZMEGHALLGATÁS
Május 8. 10,00    " SZÍNES VÁLOGATÁSOK "  
Berényi Sándor és Bráder Tamás Gusztáv a kőszegi
Csók István Művészkör Egyesület tagjainak tárlata.  
Május 14. SZM bál
Május 21. 17,00   Közéleti teadélután 
Május 27. 18,30  A TUDÁS ÜNNEP 2016. 

Gyermeknapi koncert

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

A Nefelejcs Nyugdíjas Klub programja:
Május 5.   Anyák napja
Május 12. Egy kedvenc könyv bemutatása
Május 19. Férfinap, szülinapok
Május 26. Kirándulás Grazba

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

Idősek Klubja programok:
4-én 14.00 óra:  Activity-parti
9-én 14.00 óra:  Kézimunkázás – pillangó horgolás
11-én 14.00 óra: Pünkösdölés – pünkösdi népszokások
18-án 14.00 óra: Gyógynövények mindennap  -

jainkban – 2. előadás
24-én 14.00 óra: Kirándulás – Ölbő, Szeleste
25-én 14.00 óra: Filmvetítés – Pillangó - magyar film
31-én   14.00 óra  Majális

Sinkó Pál-Gál Pál a XI. Vass Lajos Népzenei Találkozó
és Verseny Országos Középdöntőjén Vass Lajos arany-
fokozat oklevelet kaptak és részt vesznek az országos
versenyen. A Nyugdíjas Országos Ki-mit tud?
Középdöntőjében szerepelt Tóth Vásárhelyi Ilona aki a
maximum 50pontból 49-pontot, a Retro nagyik formá-
ció 46 pontot és Hende Lajosné 46 pontot szerzett, de a
verseny még folytatódik.

10
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ÓVODAVÉPI

Kis hajók a patakon
Kis csónakokat, tutajokat építettek a Vadvirág Óvodába járók, aztán a
Víz világnapján, március 22-én, ünnepélyes keretek között vízre is tet-
ték a járgányokat. Ennyi hajó még nem szelte a Borza és a Kazár vizeit. 

- Hajrá hajók, kiáltották a kicsik a partról, mintha versenyeztek
volna a papír és fa modellek. Arra azonban jó volt az immár hagyo-

mányos kísérlet, hogy a gyerekek megtanulták: a víz nagy kincs, mely
nemcsak életet teremt, ennivalót ad, hanem számtalan módon alapja is
az ember munkájának. S annak változataival meg is ismerkedtek az
óvónőktől. A téma szerint rajzoltak, énekeltek, verseltek is a kicsik. Így
tudatosulhat a gyermekekben az emberi szervezet és Földünk léte,
felépítése. Érdekes és élvezetes program volt.                          –gyz- 

KRÓNIKA

11

A Vadvirág Óvoda 
programja

Május 2. Anyák napja
Május 11. Madarak, fák napja
Május 23-26. Gyermekhét
Május 27. Vadvirág nap
Május 17. Ovi-Galéria megnyitó

Edit néni elköszönt.
Süle Zsigmondné, Edit néni  becsület-
tel végig dolgozott 40 év után, amiből
31 évet óvodánkban töltött nyugdíjba
vonult. Megérdemelt nyugdíjas évei-
hez sok szeretettel kívánunk kiváló
egészséget, családja körében eltöltött
hosszú, boldog életet.       

- Vadvirág Művészeti Óvoda közössége

Diákolimpiai
megyei döntő

A fiúk mellett a lányok is szeretnek
focizni, sőt utóbbiak is több csapattal
képviseltették magukat a Vépen április
20-án rendezett Vas Megyei
Diákolimpia megyei döntőjében.

Az általános iskolások felső
tagozataiból –  a 3-4-s korcsoportból -
9 lánycsapat jutott a döntőbe, hogy
összesen 10 mérkőzésen dőljön el
melyik csapat rúgja a legtöbb gólt. Az
eredmények alapján zz I. helyet a
szombathelyi Váci iskola csapata
szerezte meg. Másodikak a vépi Hatos
focista lányai, míg a harmadikak a
szombathelyi Gotthárd labdarúgói let-
tek.      

A fiúk összesen 18 csapata egy
korcsoportban mérkőzött egymással, s
végül öt körmérkőzésen dőlt el a
három érem sorsa. Az első helyezett a
körmendi Kölcsey iskola lett, a
második helyet a szombathelyi
Neumann, míg a harmadikat a kőszegi
Bersek focistái szerezték meg.
Pálóczy László, a Vas Megyei
Diákolimpai Egyesület elnöke
elmondta: az országos döntőket
Gödöllőn, illetve Fonyódligeten ren-
dezik: a megmérettetésre a két első
helyezett csapat utazhat majd.

Gyz
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Perre megy a város 
A bezárást akkor lehet végrehajtani, ha a korábbi felújítási munkák során beépített ajtók a rajtuk levő

pánikgombbal, kulcsrazárt állapotban is nyitható, vagyis kérdés az, hogy a menekülés irányából az így felszerelt
ajtó zárt ajtónak minősül-e? A kirótt bírság a törvény szerinti legkisebb összeg, azonban a három ajtót tekintve
így is jelentős. Az önkormányzathoz tartozó intézmények tekintetében a tűzvédelmi feladatait szolgáltatási
szerződés alapján az Atlantisz Holding Hungária Kft végzi. A hatóság szerint az ügy bonyolultságát fokozza,
hogy az iskolában elkülönül a fenntartó és a működtető szervezet, és a dolgozói létszám is megosztott. A jog-
szabály azonban egyértelmű, miszerint a működtető szervezet a felelős a tűzvédelmi szabályok betartásáért és a

tűzvédelmi szabályzat elkészítésért. Ennek módosítása, aktualizálása az előírt határidőre elkészült.
A rendkívül bonyolult ügy továbbvitelével kapcsolatban a közgyűlés úgy határozott, hogy felmentésért

bírósághoz fordulnak. Derdákné Rózsa Hajnalka, Török Sándor és Varga Gyula képviselők javasolták: szabályos
tárgyalást kérjenek tanúk és szakértők meghallgatásával.  A perirat ügyvédek közreműködésével elkészült, és a
fellebbezési határidőn belül benyújtásra került, közölte Kovács Péter polgármester.   Gyz

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.) 

Foci: tudunk jól is játszani
A felkészülés befejeztével elkezdődött a bajnokság tavaszi szezonja. A csapat a bajnokság alatt, heti három edzéssel készül a
soron következő mérkőzésére. Az edzéslátogatottsággal elégedett vagyok, az edzésen résztvevők száma lehetővé teszi, hogy az
eltervezett munkát maximálisan el tudjuk végezni. A tavaszi szezon kezdetekor kitűzött célnak jelen állás szerint megfelelünk és
bízom bent, hogy a bajnokság végén is pozitívan tudok majd erről beszélni. Eltelt a szezon fele, hét mérkőzésen vagyunk túl. Az
elért eredmények miatt kicsit csalódott vagyok, két „papíron” nyerhető mérkőzés miatt is hiányérzetem van. Ha azokat megny-
erjük, akkor pontszámban sokkal közelebb állnánk a dobogóhoz és kicsit nyugodtabban várhatnánk a folytatást. Viszont sikerült
egy bravúrt is csinálnunk, amivel bebizonyítottuk, hogy tudunk jól is játszani. A Répcelak elleni győzelem pszichésen ért sokat.
A csapat játékán viszont van még mit javítani. Vannak bíztató jelek, de mivel maximalista vagyok, többet várok a fiúktól. Sokkal
tudatosabb, taktikailag fegyelmezettebb, kevés technikai hibával játszó csapatot szeretnék hétről hétre a pályán látni.  Viszont
ehhez az kell, hogy mentálisan is rendben legyen a társaság. Az elmúlt hét mérkőzésen felszínre kerültek olyan dolgok a
viselkedés terén, amin sürgősen változtatnunk kellett. Az eredmények azt mutatják, hogy ez nagyjából sikerült. A felnőtt csapat-
ban jó teljesítménnyel mutatkozott be fiatal játékosunk Varga Olivér, gratulálok neki! 
Eredményeink: 1. Vép – Celldömölk 0:1  •  2. Vasvár –Vép 0:1, gól: Illés Ádám  •  3. Vép – Egyházasrádóc
0:2  •  4. Kőszeg  - Vép 1:0  •  5. Vép – Répcelak 1:0, gól: Kiricsi Zoltán   •  6. Csepreg – Vép 1:4, gól: Illés
Ádám 2, Vajda Balázs, Joó Bálint  •  7. Vép – Táplánszentkereszt 3:0, gól: Balikó Martin, Őri Ádám, Ceglédy
Richárd Takács Csaba

folytatás az 1. oldalról
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