
Csatornafedél, parkolás,
égetés, kutyák 

Újabb 112 millió a városnak
Tartalmas beszámolót hallhattak a város tavalyi

költségvetéséről, annak teljesítéséről és az idei fejlesz-

tésekről a május máso-

dikán tartott közmeg-

hallgatás résztvevői.

Kovács Péter polgár-

mester bejelentette:

újabb 112 milliót kap a

város az adósság nélküli

takarékos gazdálkodást

elismerve.

A megjelenteket Szijj
Vilmos alpolgármester
köszöntötte, majd Ko-
vács Péter vetítettképes
előadásában tért ki a ta-
valyi 644 millió 387
ezer forintos költség-
vetés bevételi és kiadási
egyenlegére, illetve a
teljesítésekre. Részletesen szólt az önkormányzat és a
hivatal működése mellett az intézmények tevékeny-
ségéről, a civil szervezetek munkájáról, illetve a ren-
dezvényekről, melyeket jónak minősített. Örömmel
nyugtázta azt, hogy a kormány tavaly 112 millió forintot
juttatott a városnak a takarékos gazdálkodást elismerve.
Ebből a pénzből már meg is kezdődött két utca felújítása.
Bejelentette: az idén is megkapják ezt a pénzt, melyet
újabb pályázattal, várhatóan, a még rossz állapotba levő
utcák felújítására fordítanak majd. Sajnálatos, hogy a

rendkívül fontos Szombathely – Vép közti kerékpárút

megvalósítása csúszik, mert a megye ugyan szükséges-
nek látja, de a megyeszékhely előbb a saját, városon
belüli kerékpárút fejlesztéseket helyezi előtérbe, mondta.
2016-ot a pályázatok évének nevezte, melyben a Zöld
város programban 150 milliós ráfordítással szeretnék
megújítani a főteret a Gépész portájától a temetőig.

Nem változnak a közétkeztetési díjak
Nem változnak az idén sem a közétkeztetési díjak, erről is határozott többek közt Bozzai és Vép önkormányzata
április 28-i együttes ülésén. Megtárgyalták egyebek közt a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról és a
közétkeztetésről szóló beszámolót, valamint, hogy a gyermeklétszám nagymérvű csökkenése miatt megszűnik a
Bozzaiba kihelyezett csoport. (Erről külön is ír a falu polgármestere.) A tanácskozáson elhangzott, hogy a Vadvirág
Óvodában az ősztől 34 gyereket írattak be köztük ketten Bozzaiból érkeznek – míg a Hatos Ferenc iskolában is két
első osztály indulhat 35 fő számított gyereklétszámmal. 

VÉPIVÉPI
XVII. ÉVFOLYAM  5. SZÁM  2016. MÁJUS

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA

4 .  F e s tőm ű vés zek   •  5 .  M áj us  1 .   •  8 .  Rek or d -k í s ér l e t   •  10 .  M i n ős í t é s   •   11 .  Te ad é l u t á n

Hatos - fesztivál
Idén 29 művészeti csoport nevezett a megyéből, az

immár 9. Hatos Ferenc iskola által rendezett hagyo-

mányos művészeti fesztiválra. A Hatos-fogat
versenyére Kőszegtől Rumig, Szombathelytől
Sárvárig érkeztek művészeti csoportok, hogy bemu-
tassák tehetségüket versmondásban, táncban, színpa-
di játékban, népdalban vagy a képzőművészetek
valamely ágában. A résztvevőket Nagyné Tancsics

Ildikó helyi iskolaigazgató köszöntötte, jó produk-
ciókat és kellemes szórakozást kívánva. A hangulatot

Tóth Dani többszörösen kitüntetett, Europop-díjas

szombathelyi énekes alapozta meg.

Tudjuk, hogy a kultúra befogadásának meg-
alapozása, ismerkedés a művészetekkel a családban
és az óvodában kezdődik. A művészetekkel való
szakszerű foglalkozást, az általános és az alapfokú
művészeti intézmények indíthatják el. Ennek a
folyamatnak eredményeiről győződhetett meg a
közönség a vépi bemutatón.

Nagyon tetszett például szinte mindegyik kőszegi
Be-Jó csoport, a rumiak Holdfény tánc-, és Varázs
csoportja és csalafinta színjátszóik, a Galaxisok
munkája. Kiemelendő a helyi Imre Fanni
versmondása, Eredics Izabell - Derdák Szimonetta
tánca, Horváth Márk népdalcsokra, a Novák-
tanítványok társastánca, illetve a képzőművészek
közt Szíjártó Dorka és Porpáczy Tamás munkája.

folytatás a  2 oldalon

KRÓNIKA

foly. a  3. oldalon foly. a  2. oldalon
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Nem változnak a közétkeztetési díjak
Kovács Péter polgármester a május 12-i, rendkívüli közgyűlésen

többek közt tájékoztatást adott arról, hogy a leendő bölcsőde
építéséhez 80 millió forint pályázati pénz igényelhető, de a beruházás
teljes költsége az építéssel, a működéshez szükséges eszközökkel és a
pályázati előkészítő tevékenységgel együtt 125 millió Ft-ba kerül. A
mintegy 45 milliós különbséget, a következő költségvetési években
külön betervezik. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Dr. Garda Károly
gyermekorvos részletes cikkét, a gyermekoltásokról, a város honlapján
olvashatják. gyz

folytatás az 1. oldalról

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

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

Amennyiben a helyi önkéntes tűzoltók a helyszínre kimennek, és megállapítják a helyi rendelettől eltérő égetés
tényét, jegyzőkönyvet vesznek fel, figyelmeztetik az elkövetőt. Második alkalom után pedig a tűzoltók hivata-
los feljelentést tesznek a vépi Polgármesteri Hivatalban, ahol szabálysértési eljárás indul, melyet büntetés kisza-
bása követ. Kérjük, az égetés szabályait betartani szíveskedjenek. -Polgármesteri Hivatal-

Csatornafedél, parkolás, 
égetés, kutyák 

Szólt bölcsőde építéséről, melyre a „gólyák” áldásos tevékenysége okán
nagy szüksége van a városnak. 

A felszólalók közt például özv. Varga Gáborné azt kérte, hogy a Dózsa
utcában javítsák ki azt a csatornafedelet, mely le van szakadva, így nem-
csak balesetveszélyes, hanem elviselhetetlen zajt is okoz, ha ráhajtanak.
Szalay György a napelemes energiarendszerről kérdezett, illetve
kifogásolta az ABC előtti parkolás anomáliáit, keveselte a térfigyelő
kamerákat, veszélyesnek és környezet szennyezőnek minősítette az
égetéseket, az „ideiglenes” autóbontót a Hunyadi utcában, és a kutyák
nem megfelelő tartását. Több rendőrt is szeretne látni. Hende Lajosné a
Vasút utcában lévő elhagyott házakra hívta fel a figyelmet. Kovács Péter
polgármester válaszában elmondta: folyamatosan járja a város utcáit,
érzékeli a gondokat.  A parkolási problémák sajnos abból is fakadnak,
hogy Vépen is elkényelmesedett a lakosság, mindenki azonnal a bolt, az
iskola és óvoda bejáratához akar beállni, s nem figyelnek másokra. Ami
a kamerákat illeti, azok működnek, de több kellene, mert valóban
bűnmegelőző eszközök. A rendőrökkel jó a kapcsolat, és ha szükséges,
intézkednek is. Ennek eredménye az, hogy csökkent a bűncselekmények
száma. Az” autóbontó” ügyet megvizsgálják, hogy legálisan végezhető-
e egyáltalán ilyen tevékenység, a környezetkárosító égetést és a kukák
nem megfelelő használatát továbbra is elítéli. A kutyás gazdák figyelmét
pedig a megfelelő tartásra hívja fel. Reményét fejezte ki a városvezető,
hogy a környezetkárosítás a felnövekvő generációk természetközelibb
gondolkodásának következtében lényegesen csökken majd. gyz

Világ
Közepe
Mácsik

Fesztivál
7.1

2016. 07. 8-9.
program előzetes

Július 8. péntek 
15,00 órától  Talicska rally (előre
jelentkezés szerint!)
gyermekvetélkedők, játszóház
Könnyűzenei koncertek
21:00 Magashegyi Underground

Július 9. szombat 
Kutya és kisállat szépség verseny
Mácsik Maraton: Világ közepe futás
2009+7 méter
11-es rúgó verseny
Műanyag motor verseny óvodás
korúaknak
Motoros találkozó, motoros felvonulás
11:00 rock koncertek
Mácsik Verseny több kategóriában
14:00 kaszkadőr bemutató
Színpadi produkciók, vidám
vetélkedők
21:00 Potyautasok (mulatós zene) 

Tűzijáték

22:00 Márió

folytatás az 1. oldalról

AKTUÁLIS

2016 majus_2016 majus  2016.05.26.  19:41  Page 2



Hatos - fesztivál
– Nemcsak sokszínű volt a verseny a bemutatott produkciók miatt, hanem színvonalas is, foglalta össze a

többórás vetélkedő tapasztalatait Horváth Dávid, a Savaria Táncegyüttes edzője, táncpedagógus, a zsűri elnöke.
A gyerekek és a felkészítő tanárok heti rendszerességgel készültek az izgalmas, embert próbáló bemutatókra. Az
alapfokú művészeti iskolák és általános iskolások programjai mellett a Rumkastélyból érkezett enyhén sérült kis

művészek is olyan színpadi munkát mutattak be, hogy leesett az állunk, a mesejátékok bemutatása, a díszlet és
a ruhák, a mozgás látványa okán, mondta a zsűri elnöke.

A zsűri hosszú tanácskozás után tudta csak eldönteni, hogy mely produkciók érdemelnek bronz, ezüst, vagy
arany fokozatú elismerést, valamint kik kapják a külön-és vándordíjat. 
A Hatos-csapat jól szerepelt: arany minősítést nyert a kézművesek közt, Szijártó Dorka és Porpáczy Tamás,
valamint a versmondó Imre Fanni. Ezüstöt érdemelt a táncos Eredics – Derdák páros, illetve a Hatos társastánc
csapata.  Horváth Márk népdalénekes bronz minősítéssel lett gazdagabb. (képünkön) 

A vándorserleg ezúttal is Rum kastélyban maradt. A Szülői Közösség díját Gróf Nikoletta, a szombathelyi
Derkovits iskola tanulója, a Tudás Fája díját pedig az ugyancsak szombathelyi Bercsényi iskola csapata nyerte
el. 

A szervezők köszönetet mondanak a támogatásért a KLIK Szombathelyi Tankerületének, Vép Város Önkor-
mányzatának, a Tudás Fája Közalapítványnak és a Szülői Közösségnek.              gyz 

KULTÚRAKRÓNIKA
VÉPI

Utánfutó a tűzoltóknak
Tancsics (Réti) Sándor támogatásából és a felajánlott adó 1%-ból még rendelkezésre álló összegből sikerült egy
új utánfutót beszereznünk, az egyesület számára. Így amikor versenyre megyünk, vagy szivattyúkat,
áramfejlesztőt kell szállítani, már saját utánfutóval meg tudjuk oldani.
Az utánfutó paraméterei: Hosszúság: 2200 cm – Hasznos súly 510kg
Fékberendezés, magasítós, takaróponyvás. Beke Szabolcs
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KRÓNIKA
VÉPIJÓTÉKONYSÁG

Kőszegi festőművészek tárlata
Berényi Sándor és Bráder Tamás Gusztáv, kőszegi festőművészek tárlata nyílt május 8-án a művelődési házban.
A klub falaira varázsolták az ékszerdoboz, Kőszeg jellegzetes tájait, az alkotók sajátos szellemiségét, és
tehetségük, művészi látásuk csodálni való bizonyítékait. Az alkalomból három helyi diák: Németh Liza, Németh
Boglárka és Antal Emese kis koncertje köszöntötte a jelenlévőket Újvári Andrea zenetanár vezetésével. 

A művészeket Kovács Péter polgármester
köszöntötte (képünkön). Munkásságukat mél-
tatva elmondta: Berényi Sándor ugyan
Szigetváron született, de kőszegi lányt vett
feleségül, s 1973 óta ott élnek. Alkotásai (a
szürrealista és kubista mellett) főként a realista
stílust képviselik, melyekről nemcsak helyben,
és az ország számtalan településén
győződhettek meg a művészetkedvelők, hanem
Ausztriában, Szlovákiában, Németországban és
Floridában is, utóbbi helyen állandó tárlata van.
Ecsetvonásait a zene és az énekkarok szeretete
is vezényli.

Bráder Tamás Gusztávnak talán egyszerűbb
dolga volt, tudtuk meg, hiszen ő tőzsgyökeres
kőszegi. Munkásságát a véletlennek köszön-
heti. 58 évesen pincéjében megtalálta fia
festőkészletét, s kipróbálta mit lehet vele kez-

deni. Ezután vált autodidakta módon művésszé. Első kiállítása 2009-ben, a Jurisics várban volt. Olajjal készült
tájképei, portréi és figurális, valamint absztrakt alkotásai, hazai sikerein kívül eljutottak Ausztriába,
Németországba és Szlovákiába is. Fiával közös tárlata is volt. Érdekes, hogy néha előveszi régi alkotásait, s
újrafesti azokat.

– Elég ránézni a történelmi város tükreit jelentő alkotásokra és a természet csodáira, már megérte megren-
dezni és megtekinteni a tárlatot. Így lehet összegezni a véleményeket az alkotók munkásságáról, melynek újabb
tárlatait a folytonosság jellemzi majd.

A kőszegi Csók István Művészegyesület tagjainak festményiben két hétig gyönyörködhettek a
művészetkedvelők.                                gyz

Jótékonysági bál
Jótékonysági bált rendezett a Hatos Ferenc
Általános Iskola és AMI Szülői közössége
május 14-én. Eredicsné Horváth Lenke, a
Szülői Közösség elnöke, megnyitójában
hangsúlyozta:  a rendezvénnyel a közelgő
gyereknap programjaira szeretnének támo-
gatást gyűjteni. A műsorban az iskola társastánc
csoportja lépett fel. A 3-4 éve együtt táncoló
gyerekek sokat fejlődtek, s már a párcsere is
megy nekik, mondta Novák Tamás táncpedagó-
gus. A legnagyobb sikert talán a 60-as évekbeli
cselszton aratta. A gyerekek bemutatói után a
Dancing duó zenéjére, felnőttek népesítették be
a parkettet. A báli felajánlások és a tombola
bevételét, a gyermeknapi programok meg-
valósítására fordítják.                                                                                  

gyz
4

2016 majus_2016 majus  2016.05.26.  19:41  Page 4



VENDÉGEKVÉPI

Május 1: sör- és virslijegy
„Éljen május 1, énekszó és tánc köszöntse” szólt a tűzoltóautó hangszórójából a nosztalgianóta a mintegy 80
felvonulót üdvözölve. A kisvárosban hagyományos menetet ezúttal is jó hangulat jellemezte a fellobogózott
főutcán. A házak előtti nézelődők véleménye  megoszlott a felvonulásról. Volt, aki szerint szép a lufis, zászlós
menet, csak kevesen vannak, mások szerint elévül az ünnep, többen pedig az összetartás hiányát emlegették.

Néhány gyerek inkább focizni ment, míg két fiatal, Nagy Gábor és Hittaller Gábor örült a felelevenített ünnep-
nek, mely újra hagyománnyá vált, de nem megvetendő a közös falatozás és a sörözés sem, tették hozzá. A virsli
és sör mellé azonban új színt hozott Szalay Gyuri bácsi, aki medvehagymás halkrémes kenyérrel, lila hagymá-
val és ecetes paprikával kínálta a jelenlévőket. Jól passzolt mindez a forradalmi nóták mellé.

Gyz

KRÓNIKA

Ivó napi ünnepség az oladiakkal
Népes helyi és megyeszékhelyi hölgykoszorú ünne-
pelte meg a férfiakat Ivó napján, május 19-én. Ha
nőnapot lehet tartani, akkor illik azt viszonozni,
mondta Sági Józsefné, aki ebből az alkalomból
köszöntötte az Oladi Idősek Klubjából érkezett
vendégeket is. Az üdvözlést Koroknai József viszonoz-
ta, jó egészséget kívánva mindenkinek. A rendezvény
során Kovács János klubtag felköszöntötte a 75.

születésnapját ünneplő Savanyó Miklósnét.

A NEFI kitett magáért, mert nemcsak étellel, itallal
kínálta a vendégeket, hanem versekkel, tréfás
adomákkal és örökzöld slágerek előadásával is
elkápráztattak. – Szeretve utáljuk, utálva szeretjük,
szólt a mondóka a férfiaknak, akiktől mégis azt kérték: legyetek társaink bánatban, örömben. Egyébként is: a két
nem tud egymás nélkül élni, ugyanis mindkét nem mást akar. A férfi a nőt, a nő a férfit. Milyen unalmas lenne
egyedül. Persze énekelve bevallották azt is: valami kis szerelem, kellene néha nekem… , meg azt, hogy a
teremtés koronája a Nő.

S ebben az édes huncutságban ludas volt még Lakics Istvánné, Bödei Zoltánné, Kovács Jánosné, Kiss
Gabriella, Tóth-Vásárhelyi Ica, Hende Lajosné és a Retro-nagyik énekkar.

A klub május havi eseménye volt az is, hogy 5-én megemlékeztek Anyák Napja alkalmából az édesanyákról,
melyet szintén  versekkel és dalokkal  tettek emlékezetessé.      –zoli,réka-
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FÖLD NAPJA KRÓNIK
VÉPI

Bozzai: megszűnik
az óvoda

A 2016-os év sajnos nem sok jóval ke-
csegtetett a Vépi Vadvirág Óvoda,
Bozzaiba kihelyezett Gólyahír csoportjá-
nak. Az elmúlt évek tapasztalatai és a
csökkenő gyermeklétszám már előre
vetítette, hogy több mint huszonöt éves
fennállás után, a beíratott gyermekek
létszáma a jövő évtől sajnos nem fogja
elérni azt a minimum létszámot, amelytől
óvodai csoport indítására lehetőség lenne.
Az elmúlt években már anyagilag megter-
helést jelentett Bozzai Község Önkor-
mányzatának költségvetésébe beépíteni
az óvodai csoport támogatását, azonban
ezt a problémát Vép Város Önkormányza-
tának hathatós segítségével még sikerült
kiküszöbölni. Azonban a gyermeklétszám
ilyen szintű lecsökkenésével, már szán-
déktól és segítségtől függetlenül, sajnos
nem tartható fenn a jelenlegi keretek
között egy különálló óvodai csoport. A
2015/2016-os nevelési évet a minimum
létszámként meghatározott hét kisovis
kezdte meg Bozzaiban, azonban az év
során ez a létszám költözés miatt hatra
csökkent. A hat ovisból a következő
évben négyen már iskolások lesznek, így
a 2016/2017-es nevelési évre három gyer-
meket írattak be a Gólyahír csoportba. Az
elkövetkezendő években is kétséges az
utánpótlás, továbbá az elmúlt évekhez
hasonlóan, több szülő jelezte, hogy a
gyermekét a Bozzai óvoda működésétől
függetlenül, a jövőben is a Vépi Vadvirág
Óvodába kívánja íratni. Habár ez szomorú
hír Bozzai község számára, azonban
hisszük, hogy a Vépi Óvodában is sok
szeretetben, figyelemben és gondosko-
dásban részesülhetnek a falu legkisebbjei.

-Csizmazia Fanni-

A Vépi Vadvirág Művészeti
Óvoda hírei

A világ kontinenseit tanulmányoztuk az idei Föld napján. Állat és
növényviláguk, az ott élő emberek szokásai, nevezetességei köré építettük
fel bemutatásukat. A gyermekek, szüleikkel már előtte gyűjtőmunkában
kutatták az érdekességeket. A Búzavirág csoport Európát, a Rezeda csoport
Amerikát, Csillagvirág csoport Ázsiát, míg a Pipitér csoport Afrikát mutat-
ta be. Látványos népviseletek, jellegzetes ételek színesítették a napunkat.
Épültek felhőkarcolók, megalkottuk a Niagara vízesést, majmok ugráltak
az afrikai vadonban. A legkisebbek kínai zenére mozogtak, az Afrikai tam-

tamok is megszólaltak, sőt a magyar csárdást eljártuk. Az indiánok és a
cowboyok közös előadása is fergeteges volt. Értékes napot töltöttünk el
együtt, sok ismeretet szereztünk.

Április utolsó napján óvodánk udvarán is felállítottuk a Május-fát.
Szorgos kis kezek díszítették színes szalagokkal, és büszkén mutatta szép-
ségét a magasban. A szép sudár fát a vépi önkéntes tűzoltóktól kaptuk,
köszönjük szépen.

A Madarak és Fák Napján az időjárás nem volt kegyes hozzánk, sajnos
csak rövid sétát tehettünk a környéken. A szabadtéri programok helyett,
filmvetítéssel kellett megelégednünk. 

A Gyermekhét keretében tervezünk egy távolabbi kirándulást, ahol kár-
pótolni szeretnénk a gyermekeket az elmaradt szabadtéri programokért.

Június folyamán a családi napok kerülnek megrendezésre, amelyeken
elbúcsúztatjuk az iskolába indulókat. A szülőkkel közösen eltöltött délután,
jó alkalmat kínál, a közös beszélgetésekre, játékra.   

óvodavezető-

Bírság szemetelés miatt
Áprilisban a Vépi Körzeti Megbízottak mıködési területén, hatan lettek előállítva, mivel a szülői felügyelet, és a
gyámság alól kivonták magukat, elrendelték előzetes letartóztatásukat, vagy garázdaságot követtek el. 

Egy vépi lakos, a Szombathelyi Rendőrkapitányságra lett elővezetve, mivel a kiszabott pénzbüntetést nem fizette be. 
Ugyancsak egy polgár ellen szabálysértési feljelentés készült, mivel a 12 tonnás, korlátozó táblát figyelmen kívül

hagyta, és annak elkövetését nem ismerte el.  Hat szabálysértő, összesen 65.000 Ft-ra lett bírságolva, mivel
szemeteltek, nem adták meg az elsőbbséget, és a 12 tonnás. korlátozó táblát figyelmen kívül hagyták.  

Vép
6
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Gyermekügyességi lovasverseny
Mintegy 70 gyerek versenyzett lóháton április 30-án a Vépi Lovas
iskola rendezésében. A 4- 16 évesek kezdő-, haladó-, vagy
nehézügyességi számokban, vezetőszáron, futószáron, díjlovaglásban,
illetve díjugratásban próbálták ki magukat és lovukat. Mintegy 100
startot bonyolítottak le, – ezeken 37 volt a vépi induló - mondta
Németh Lászlóné a helyi lovasiskola vezetője. A Pata-tanya lovain
kívül a Dobrádi Lovas Klub, a Szinesei Lovassport Egyesület, a
Rozmán Ferenc Lovas klub és a Kertai Gidrán Lovas Egyesület vett
részt a versenyen. A versenyek megkezdése előtt nagy érdeklődés
kísérte Bakonyi Dorottya úgynevezett szabadon idomítás bemutatóját,
mely nem csak látványos volt, hanem tanulságos is a lovas, illetve a ló
viszonyáról.

A kellemes időben tartott rendezvény végeztével a szervezők
minden kezdő lovast éremmel buzdítottak a további munkára. A
verseny első öt helyezettjét serleggel jutalmazták.

Köszönet a programot támogató DASzK mezőgazdasági szakisko-
lának a pályák megmunkálásáért, Pogácsás László
dísznövénykertésznek a gyönyörű növényekért, Varga Eleknek, a
GEOMÉ vezetőjének a földmunkáért, az utak rendbe tételéért, Vép
Város Önkormányzatának és Kajcsos György vállalkozónak a pénzbe-
li támogatásért, illetve Vermes Csabának, a Vasber Épker kft helyi
vezetőjének. –vk

Polgármesteri napló
2016.04.27 16:30
Leader gyűlés Nárai-
ban  2016.04.28
15:30 Testületi gyűlés
10:00 Hatos Fogat
Fesztivál   2016.04.29
13:00 Ballagás gépész
2016.04.30 10:00
Lovasverseny
18:00 Pacsirta sport-
nap
2016.05.01 Majális

2016.05.02 Közmeghallgatás
2016.05.03 Őrvidék ház: Zrínyiek előadás
2016.05.04 Garázs műszaki átadása
2016.05.06 9:00 Deák Táncsics csatorna 

rekonstr. műszaki átadás
2016.05.08 10:00 Kultúrház kiállítás meg

nyitó – kőszegi művészek
2016.05.09 13:00 SZOMHULL Zrt. 

taggyűlés
2016.05.12 Rendkívüli testületi gyűlés
2016.05.14 SZM jótékonysági bál
2016.05.19 P&P konferencia

-polgármester-
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Halálozás:TANCSICS ISTVÁN
(1942) Rákóczi u. 64. •
SZALAI GYULÁNÉ sz. név:
HÃBÉR ANNA (1921) Alkotmány u.
31. • SZABÓNÉ ZSOLNAI RITA
(1962)  Rákóczi u. 9. • KISS
LAJOSNÉ sz. név: FODOR
MARGIT  (1927) Petőfi u. 48.

A Hatos Ferenc Általános
AMI programjai:

június 3. 11 óra: Megemlékezés a Nemzeti
Összetartozás napja alkalmából
június 6. 17 óra: Művészeti iskolások
záróvizsgája június 7.: Osztálykirándu-
lások  június 10.: LEG-ek kirándulása
június 15.: Utolsó tanítási nap június 18.
9 óra: Tanévzáró ünnepély, ballagás június
16-30. 8-15 óráig : Hatos-tábor

Anyakönyvi hírek 
Születés: Lendvai János és
Kolompár Melinda fia János • , Habda
Gábor és Kiss Enikő leánya Natasa •
Lőrincz Gábor és Beke Mónika fia
Viktor

Védőoltások!
Amit tudni kell a védőoltásokról. Dr Garda Károly gyermekor-
vos részletes tájékoztatója elérhető külön, és a Vépi Krónika
májusi, digitális kiadásának mellékleteként is a www.vep.hu
oldalon.

Egyházközségünk programjai
Június Jézus Szentséges Szívének hónapja. Az esti szentmisék
után a Jézus Szíve litániát imádkozzuk. Június 3-án, pénteken
Jézus Szentséges Szívének főünnepe, egyben a hónap
elsőpénteke lesz. Az ünnepélyes körmenetet június 5-én,
vasárnap a 8 órakor kezdődő szentmise  után tartjuk meg.
Június 13-án, hétfőn a Boldogságos Szűz Mária fatimai
kérésének eleget téve engesztelő napot tartunk. Igyekezzünk
egész nap böjttel, imádsággal engesztelni Szűz Mária
Szeplőtelen Szívét a bűnökért és megbántásokért!  Az esti
szentmise előtt 3/4 6 órai kezdettel rózsafűzért imádkozunk,
majd a szentmise keretében ünnepélyes körmenettel hordozzuk
körül Mária Szeplőtelen Szívének kegyszobrát. A körmenetre
gyertyát, vagy mécsest is hozzunk magunkkal! Minél többen
halljuk meg Mária kérését és vegyünk részt ezeken az
engesztelő ájtatosságokon! Június 26-án, vasárnap egész napos
Szentségimádás lesz az utcák szerinti plébános beosztás alapján.
Délben lesz a szentségkitétel, majd óránként az egyes utcák hívő
népének csendes hódolata.
Este 1/2 6 órakor kezdődik az Egyházközségi Képviselőtestület
tagjainak és a ministránsoknak a közös imaórája, majd 1/2 7
órakor szentségeltétel és ünnepi szentmise lesz.
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Kézmosás - oktatás: Guinness
világrekord-kísérlet

Az ország 190 iskolájával együtt a vépi Hatos Ferenc Általános Iskola,
és AMI is benevezett abba a Guiness világrekord- kísérletbe, melynek
célja, hogy a kézmosás oktatásában Magyarország elhódítsa a világelső
helyet Skóciától. Így a versenyben résztvevő 50 vépi 2.-3.-4. osztályos
tanulók, és felkészítőik is hozzájárulhatnak sikerhez. 

A verseny szigorú szabályok szerint zajlott, melyet Fallerné Varga
Andrea, a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala
Népegészségügyi Osztályának vezető ápolónője ellenőrzött. A fél órás,
szinte tudományos ismeretszerző és terjesztő oktatáson a gyerekek
egyéni sorszámokkal és másodperces időbeosztással vehettek részt. A
cél, hogy megtudják: megfelelő gyakorisággal és alapossággal végzett
kézmosás hiányában, kezünk fertőzéseket terjeszthet. A kézmosással
azonban számos fertőzést, betegséget előzhetünk meg. Ezért kell
elsajátítani a személyes higiéniai szokásokat, a helyes antibiotikum

használat szabályait, vagy azt például, hogy a tüsszentés útján terjedő
fertőzéseket miként lehet megelőzni. 

Nos, mindezt természetesen értették a nebulók. A tanóra keretében
végzett látványos prezentáción azonban kiderült: az alapos, szappanos
és melegvizes kézmosásnak
hat lépése van, a tenyértől az
ujjbegyekig. Ezt el is próbálták.
Nagyon hatásos volt, hogy a
tüsszentés folyamatát és a
fertőző bacilusokat imitálhat-

ták. Egy szórófejes flakonból, amelyben zöldre festett víz volt, tüsszentést bemu-
tató foltokat spricceltek, egy fehér lepellel letakart asztalra. Mérőszalaggal le is
mérték, hogy a „bacilusok” hada a tüsszentőtől azonnal másfél méterre is eljuthat
bárkit megfertőzve. A zöld párába tenyerelve húsz gyerek azt is imitálta, hogy az
egymásnak adott pacsival azonnal gazdát cserélnek a legkülönfélébb fertőzések.
Innen már csak egy lépés volt megtudni, hogy milyen betegségek következhetnek.

Tanulságos félóra volt, melynek előkészítésében és lebonyolításában: Beke
Péterné, Gábrielné Balikó Beatrix, Bándoliné Pájer Éva, Soós Eszter, Takács
Csaba, Saly Rita tanárok, Horváth Anita védőnő és Jávoricsné Sisak Judit gyer-
mekorvosi asszisztens, illetve Takács László operatőr vettek részt. 

A dokumentációkat országos szinten értékelik, s küldik el az angliai Guinness-
központba. györe

A Vépi Mıvelődési 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: 8.00-12.00 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:
Május 27. Gyermeknapi koncert
Június 13. Karitász szociális vásár
Június 22. Véradás
Július 8-9. Világ Közepe 7.1 Mácsik Fesztivál

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

A Nefelejcs Nyugdíjas Klub programja:
Június 2.   Vetélkedő
Június 9.   Szalonnasütés a sportpályán
Június 16. Pál Ferenc előadása (videó)

Június 23. Irodalmi délután

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

Idősek Klubja programok:
6.-án 14.00 óra: Horgolás – színes kaspó készítése
8.-án 14.00 óra: Nyár a költészetben – irodalmi teadélután
11.-én 14.00 óra: Pünkösdölés – pünkösdi népszokások
13.-án 14.00 óra: Játékos vetélkedő
16.-án 14.00 óra: Kabaré csütörtök
20.-án 14.00 óra: Kreatív foglalkozás – szalvétakép készítése
22. –én 14.00 óra: Filmvetítés – Római vakáció 
29.-én 14.00 óra: Júniusi jeles napok, népszokások
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Ballagás a DASzK-ban  
Brian Tracy: "Ahhoz, hogy felfe-
dezzünk egy új kontinenst, készen
kell lennünk arra, hogy elveszítsük
a part biztonságát." E gondola-
tokkal köszöntötte Hollósi Éva
igazgatónő a végzős tanulókat,
szülőket, vendégeket ballagási
ünnepségükön. Ti most jutottatok
el a partig. A szélrózsa minden
irányából érkeztetek. A vándorú-
ton sokat tanultatok, még akkor is,
amikor észre sem vettétek. Most
pedig itt állunk a parton ahova,
még együtt érkeztetek tanárai-
tokkal. Az elmúlt percekben fel-
idéztetek közös emlékeket, élmé-

nyeket ezeknek lassan az izgalom, veszi át a helyét. A mai nap mindannyiunk ünnepe. Együtt, egy közös cél
érdekében dolgoztunk éveken át. 

A végzős technikus osztályból Docsecz Martin képvisel-
te iskolánkat az országos versenyen, mg, gépésztechnikus
szakmában, és már jeles bizonyítvánnyal büszkélkedhet. A
szakma kiváló tanulója verseny országos döntőjét, Hajdu
Gergő iskolánk tanulója nyerte és jeles bizonyítványt
kapott. Igazgatónő elismeréseket, könyvjutalmakat adott át
a végzős tanulóknak. Vép város polgármestere, Kovács
Péter vépi diákokat jutalmazott: Bezdi Balázst és Tolnai
Richárdot. A kollégiumban végzett kiemelkedő mun-
kájukért Szijj Vilmos kollégiumvezetőtől emlékplakettet
vehettek át a végzős tanulók. A Vas megyei Rendőr-
főkapítányság jutalmait, Török György alezredes adta át. 

A végzősöktől igazgatónő, e gondolatokkal búcsúzott: 
- Ahhoz, hogy felfedezzünk egy új kontinenst, készen kell
lennünk arra, hogy elveszítsük a part biztonságát. Készen áll-
tok? Mert ha igen, akkor vitorlákat fel, és indulás! Mi pedig,
majd integetünk innen a partról, és mindig szeretettel várunk
vissza benneteket! JÓ UTAZÁST !                                              -SzV-
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Arany minősítés a hastáncosoknak
Évek óta sikert, sikerre halmoznak a vépi, hat fős Jáde Hastánc Csoport tagjai. Legutóbb Gyűrű Zsuzsanna és Habda

Viktória mérettetett meg a győri Arrabona  Hastánc
Fesztiválon, ahol mindketten arany minősítést kaptak.
Zsuzsanna még egy különdíjat is bezsebelt, így a gálán is
szerepelt.

A március 19-i minősítés után kis leltárt készítettünk,
melyből kiderül, hogy az elmúlt időszakban nemzetközi és
hazai minősítő versenyeken is felléptek Budapesten át
Kecskemétig, Zalaegerszegig. Képeink trófeáikat mutatják.

A két hölgy – Málovics Noémi tanítványaként – hét éve
hastáncol, kedvtelésből és mások szórakoztatásáért. (foto:
Jene Sándor) Ez művészet, mondják, s mi, csodáljuk is
koreográfiájukat, mosolyukat, kitartásukat, szépségüket. –
Nem könnyű ez a műfaj, teszik hozzá, hiszen hetente
próbálnak, otthon is dolgoznak a tökéletes mozgáson, az
ideális ruha elkészítésén, a hagyományos, vagy „dobszólós”
mutatvány betanulásán. Azon, hogy legyen legyezős, kar-
dos, vagy másféle különlegesség a produkcióban. Nem is
beszélve arról, hogy a ruhaköltemények megtervezése,
szabása, rengeteg időt és pénzt emészt fel. Mint mondják,
támogatja őket a család, melynek tagjai, otthoni hiányzásaik
ellenére is büszkék művészetükre, eredményeikre. S, ez a
szimpátia és ismertség megnyilvánul a hazai és nemzetközi
versenyeken is, ahol a művészet európai nagyságai,
ismerősként üdvözlik őket. Érdemes folytatnia a hat fős cso-
portnak a munkát, mely a keleti táncművészetet, az ezeregy
éjszaka meséit idézi fel, különösen a férfiszemeket
magához láncolva, de minden néző gyönyörködtetésére. -
Szeretjük ezt a művészetet, mondják. 
Mi, vépiek, meg szeretünk benneteket, a mozgásotokat és
mosolyotokat, zenéteket, és büszkék vagyunk eredményei-
tekre.  Csak így tovább! gyz 

KRÓNIKA
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Emlékhely avatás a vépi sportpályán
Sajnos sok olyan sportszerető barátunk, sporttársunk van, akik már nem lehetnek közöttünk.
Mindannyian megérdemelnék, hogy tornát rendezzünk emlékükre, de belátható, hogy sajnos ennyi rendezvény nem
lebonyolítható.
A vépi öregfiúk úgy gondolták, egy emlékmű felállításával, és egy minden évben megtartandó rendezvénnyel,
méltóan lehet emlékezni azokra, akik sokat tettek a vépi sportért.
Az avatóünnepség időpontja: 2016. június 25. 17 óra. Helyszín: Vép sportpálya
Program: 17 órakor Vép Öregfiúk  mérkőzés   –    19 órakor Megemlékezés, műsor, koszorúzás, gyertyagyújtás.
Minden külön meghívás nélkül, várunk minden egykori, és mai sportolót, spotszervezőt, edzőt, és azok hozzátartozóit,
akikért ez a nap szól, hogy közösen emlékezzünk.
Szeretettel várunk mindenkit.
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Jöttem, láttam, világgá mentem
Suri Csabának igazán irigylésre méltó élete van, ez derült ki a május 21-én tar-
tott Közéleti teadélutánon. Iszakné Koszorús Judit beszélgetett vele kalan-
dozásairól a világban.
A téma főleg Franciaország és Japán volt, melyek születési helyén, Vépen

kívül meghatározzák életét.
Már gyerekkorában vonzotta az

utazás, a sátrazás, a táborozás, a családi
kempingezés, a Balaton. Aztán azon
kezdett gondolkodni, hogy neki miért
nincs egy olyan nagybátyja, aki
külföldön él, akit meg lehet látogatni.
Mígnem a Gépipari technikum tanuló-
jaként eljutott egy szlovák testvér-
iskolába, ahol beleszeretett a síelésbe.
Később a budapesti Műszaki Egyete-
men kezdett franciául tanulni, majd a
rendszerváltás idején elnyert egy
ösztöndíjat Franciaországba, ahol évek
múlva egy kutatóintézetben dolgozott a
műanyagokat tanulmányozva. – Mégis

főleg az érdekelt, hogy újabb és újabb sípályákat ismerjek meg, mondta. És
ez sikerült is annak ellenére, hogy az ösztöndíjak lejártával nem talált munkát.
Emiatt ’95-ben hazajött. Azonban jellemző módon képzettségére itthon nem
volt szükség. 

A következő lépésként elnyert egy japán ösztöndíjat, mely Kiotóba szólí-
totta. Angol tudása kapcsán újabb és újabb lehetőségek, nyelvtanulás és
egyetemi kutatások határozták meg lehetőségeit. Kint ragadt, japán lányt vett
feleségül, két gyönyörű lánya született. Könnyen ismerkedő személyisége
okán beilleszkedett. Egy francia cég üzletkötőjeként bejárta az országot, vilá-
got: Tájföldet, Kínát, Koreát. Turisztikai szenvedélyének hódolva megismerte
Új Zélandot is, mely az extrém sportok terepeként különösen kedvére volt.

Vetítettképes előadásából kiderült: Japánban csodálatos a táj, nagyon fejlett
a túrizmus, könnyen és olcsón lehet szállást kapni, de hiányzik a vakáció.
Emiatt csak az idősek és a nők turistáskodnak. A fizetésekből, a mindennapi
szükségleteket könnyebben ki lehet elégíteni, mint itthon, annak ellenére,
hogy a hús, a zöldség és gyümölcs nem olcsó.  Az ország jól szervezett, magas
minőségű termékekkel. A vonatok tiszták, gyorsak és pontosak. A metró két
percenként jár, melybe úgynevezett betuszkoló emberek segítik a beszállást,
mert annyian utaznak. Édesanyja hozzátette: a csomagokat külön helyen
tárolják, s mégsem veszik el semmi. Az is érdekes, hogy a házakon belül
precízen van elkülönítve a szemét, melyet akkor is elszállítanak, ha nincs
otthon senki. A házak mellett nyitott garázsok vannak, melyekből soha semmi
sem tűnik el. Csaba kitért rá: rengeteg a földrengés, melyek cunamival is
járhatnak, de nagyon komoly biztonsági intézkedések enyhíthetik a károkat.
Pánik nem nagyon van. 

Természetesen nem maradhatott ki az előadásból a hegymászás, a Fudzsi
és a Mont Blanc sem, valamint a repülés, ejtőernyőzés, vadvízi evezés
örömei. Így élhet egy vépi, aki vélhetően Franciaországot, -  ahol most él
családjával - és Japánt is, egy kicsit hazájának érezheti.

Irigylésre méltó, szimpatikus embert ismerhettünk meg, akinek gratulálunk
kitartásáért, álmai beteljesítésért.                                             Györe Zoltán 
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Deres Kupa Vépen!
Vép Öregfiúk csapata minden évben
megemlékezik barátunkról, az egykori
támogatóról, Deres Józsefről. Idén is
megrendezik a kupát, június 18.-án.
A négyes torna csapatai:
Monostorapáti, Lukácsháza,
Borbarátok, Vép
A rendezvény 13 órakor kezdődik a
vépi sportpályán.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

-Vép Öregfiúk-

Apróhirdetés
Bozzai Község Önkormányzata
értékesíti a település központjában
található 160 hrsz-ú , 1190 m2
alapte-rületű építési telket.
ár: 1.700.000,-Ft.
Tel: 30/997-0979 munkanapokon
8.00-16.00 óra között.

Nagy János: 
Tavaszi zsongás

Kis tócsa fölött méhek tánca járja,
a tó körül fut a nád sóhajtása,
kék villanás a dongó karikája,
a magasban zsongani kezd a nyárfa.

Madarak üzennek, szárnyal röptük:
a gesztenyefán pattan a mézgás rügy,
híres, gyors gyújtogató jár közöttük, 
s odafenn gyertyák gyulladnak 
mindenütt.

Fehér bokrétában a galagonya,
most indul útra készen valahova.
Szorgos néma hangyák
menetoszlopa,
s új fűbe  süpped lassú lában 
nyoma…

De sokat fáztam én a cudar télen!
Gyakran didergett megfáradt lelkem.
Hetvenhetedszer újra átteleltem,
s talán az új, szebb nyarat is 
megérem! 
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Országos diákolimpiai döntő
Második alkalommal rendeztek országos labdarúgó diákolimpiai döntőt Vépen május 20-22 között. Az ötszáz labdarúgó
– 20 lány és 20 fiú csapat - fináléjába a megyék győztes fiú és lány csapatai jutottak 5-6 korcsoportban. A gyönyörű helyen
és ragyogó időben rendezett kispályás tornán, azonban vasi csapat nem tudott dobogóra állni. A legjobb eredményt a
szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium lány csapata érte el a negyedik hellyel. A vasárnap kora délután rendezett ered-
ményhirdetés alapján az aranyérmet a fiúknál a győri Lukács Sándor  Műszaki Szakképző iskola csapata, a lányok cso-
portjában pedig a budapesti Baptista Külkereskedelmi Szakközépiskola nyerte, közölte Pálóczy László főrendező, a Vas
megyei Diáksport Egyesület elnöke.                                                                              gyz

Közétkeztetés: nem csökkent a létszám
2015. szeptember elsejétől hatályba lépet, a 37/2014 (IV.30.) EMMI rendelet, amely részletesen szabályozza, többek között az óvo-
dai, iskolai menzákon felszolgált ételek elkészítését és tápanyagtartalmát. Tilos többek között a szénsavas vagy cukrozott üdítő, a
magas zsírtartalmú húskészítmények felhasználása. Az asztalokon nem lehet só- és cukortartó. Előírt továbbá, hogy a közétkeztetés-
ben fokozatosan csökkenteni kell a napi bevitt só mennyiségét.
Az emberi erőforrások minisztere által jegyzett jogszabály rögzíti az étrendtervezés szabályait, például, hogy egymást követő kétszer
tíz élelmezési nap főétkezéseiben egy ételsor csak egy alkalommal fordulhat elő. Meghatározták, hogy állati eredetű fehérjeforrást
minden főétkezésnek tartalmaznia kell. A legnagyobb megszorítást a napi sóbevitel csökkentésével vezették be. Legnehezebb ennek
a megszorításnak az óvodás korosztálynál megfelelni, mivel, ha  tízóraira és uzsonnára is pékárut kapnak, akkor a gyerekek
étkeztetésénél már el is érték a megengedhető 2 gramm só mennyiségét.  Az iskolás és szociális étkezésnél is, évről évre csökken-
teni kell a napi só bevitelét 10%-kal. Próbáljuk több zöldségből, teljes kiőrlésű gabonából, csökkentett zsírtartalmú tejtermékek
használatával készíteni az ételeket, hogy kalóriában is meg feleljenek az előírásoknak.
Aggódtunk, hogy a kötelezően bevezetett megszorításokkal az étkezői létszám csökkeni fog, főleg a szociális étkezés területén.
Pozitívum, hogy az étkezői létszám inkább emelkedő tendenciát mutat, naponta átlag 300 főt étkeztetünk.
Szeretnénk megköszönni az étkezőinknek, szülőknek, intézményvezetőknek megértését és a segítő támogatását, hogy munkánkat
zökkenőmentesen tudjuk végezni. Tolnai Zsoltné élelmezésvezető

Beiratkozás:

2016. június 1. 17.00
Vépi Műv. Ház 
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