
Elfogadták a város 
költségvetését

Kiegyensúlyozott gazdálkodás, a kiadások és bevételek
egyensúlya jellemzi Vép költségvetését, melyben foly-
tatódhatnak a fejlesztések, felújítások. Így jellemezhető a
költségvetési rendelet, melyet január 26-án tárgyaltak
meg és fogadott el a város és Bozzai önkormányzata az
együttes ülésen. A testületek egyperces néma felállással
emlékeztek a Verona környékén történt autóbuszos bale-
set áldozataira. Egyúttal 100 ezer forintos támogatást
szavaztak meg az érintett családok megsegítésére.  

557 millió 289 ezer 619 forint a tervezett bevételi és
kiadási főösszeg, Eredicsné Horváth Lenke pénzügyi
osztályvezető előterjesztése és részletes indoklása
szerint. A működési támogatások összege 171 millió 276
ezer forint, a költségvetési bevétel 368 millió 172 ezer
forint lesz. Ezen belül az adókból és egyéb közhatalmi
bevételekből 300 millió várható. A működési finan-
szírozási kiadások 373 millió 652 ezer forintot tesznek ki. 

Kovács Péter polgármester hozzáfűzte, sokat gyúrták
a számokat, mely arra is lehetőséget ad, hogy végre
átlagosan öt százalék bérfejlesztést kapnak az önkor-
mányzati dolgozók, akik hosszú évek óta nem jutottak
fizetésemeléshez. A költségvetés még nyolcmilliós tar-
talékot is tartalmaz, amit a tárgyalás során a testület
nagyrészt be is tervezett szükséges feladatok elvégzésére.
Pályázati forrásból a polgármesteri hivatal épületének
belső felújítását is tartalmazza a költségvetési terv. 
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Eredményes évet zárt a
GEOMÉ

Jó évet zárt tavaly a GEOMÉ Kft., melynek tavalyi
árbevétele elérte a 400 millió forintot. Ez az alapja

annak, hogy új fejleszté-
sekkel bővíthetik tevékeny-
ségüket. Eddig csak építő-
ipari munkákat vállaltak,
eztán egy bérbevett géppel
feldolgozzák, és újra haszno-
sítják a saját munkálataik
során keletkezett építőipari,
úgynevezett inert hulladékot.
Azt is tervezik, hogy saját

célra létrehoznak egy kisebb betonüzemet, közölte
Varga Elek ügyvezető (képünk).

KRÓNIKA

foly. a  2. oldalon

Hétvégeken farsangolt a város 

folyt a 6-7 old.

foly. a  3. oldalon
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VÉPIKRÓNIKA

Elfogadták a város 
költségvetését

A hivatal ideiglenes átköltöztetését és a bölcsőde megépítését is segíti,
hogy tavaly év végén megvásárolták a szomszédos ingatlant. Ez az
irodák ideiglenes elhelyezése után
a tervek szerint a GAMESZ
működését fogja szolgálni. 

Egyebek között kiemelte:
megérkezett a Magyar Közúttal
kötött megállapodás, mely szerint
az önkormányzat tulajdonába
kerülnek azok a főútvonalhoz tar-
tozó területek, amik feltétlenül
szükségesek a Zöld Város pályázat
tervek szerinti megvalósításához. 
A tervezett sportcsarnok építé-
séhez szükséges telekvásárlások
megtörténtek.  Ezáltal  a városban egy olyan sportkomplexum épülhet
majd meg, amely az iskolából és a város központjából is könnyedén
megközelíthető. 

A pénzügyi bizottság elfogadta az előterjesztést, közölte Kóbor Attila
bizottsági elnök. A vitában Varga Gyula képviselő iránytűnek nevezte
a költségvetést, mely megfelelő alapot ad a város zavartalan
működéséhez. Hasonlóan nyilatkozott Török Sándor képviselő is. 

A gyűlésen a Fészek épülete is szóba került. Miután az ingyenes
tulajdonba adás első futamra meghiúsult és az árverezés során sem
jelentkezett vevő, az önkormányzat tegyen ajánlatot a vagyon-
kezelőnek. Ebben 10 ezer forint jelképes összegért az város nyakába
veszi az épület gondozásának terheit, melyektől így a vagyon-
gazdálkodó megmenekül. 

Dr. Hoós Anna Katalin jegyző bejelentette, hogy törvénymódosítás
értelmében a 2001 - 5000 lélekszámú városok polgármestereinek
fizetését – így Kovács Péterét is – 548. 400 forintban állapították meg.
Költségtérítése pedig 82 ezer 267 forint lesz.                                                     

- gyz -

AKTUÁLIS

folytatás az 1. oldalrólGyásznapaz iskolákban 
A fekete zászlót felhúztuk, illetve a tanü-
gyi épület aulájában gyújtottunk méc-
seseket, amelyek egész nap égtek,
közölte Hollósi Éva, a DASzK igazgató-
ja a január 22-i veronai autóbusz baleset
áldozataira emlékezve. A diákok
természetesen beszélgettek az esetről
osztályfőnökökkel, szaktanárokkal,
kértük is, hogy áldozzanak időt erre a
tanórákból. Minden osztály, munka-
közösség, másképp emlékezett meg. A
kollégista tanulók, a két tanulószoba
közötti szünetet használták fel a megem-
lékezésre. Az aulában, a gyertyáknál
mondtak el egy imát az áldozatokért,
túlélőkért és a családokért.

– Iskolai szintű sítábort, már évek óta
nem szervezünk. Ennek oka, hogy egyre
nehezebb biztosítani a pénzügyi forrást,
és a tanulók sem igénylik, közölte az
igazgató.

A Hatos iskolában: gyásznap, tragé-
dia, baleset… és hosszasan cikáztak a
szavak a tanóra elején az akkori, péntek
éjjel történtekről. A gyerekek nem tudtak
kifogyni a kérdésekből. Bár a mi
iskolánk nem szervez sítábort, és a
gyerekek ritkán töltenek hosszabb időt
távol a szüleiktől, de megrémültek attól,
hogy valaki nem láthatja újra a szeretteit.
Bár nyiladozó értelmük nem foghatta fel,
mekkora tragédia is ez valójában, de a
megemlékezés néma perceiben mély
együttérzéssel viseltettek az áldozatok, a
túlélők és családtagjaik iránt, írta Szabó
Eszter osztályfőnök.
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KULTÚRAKRÓNIKA
VÉPI

Nagy János:
Gyermekarcok

A kulcsos

Ül a lépcsőn szomorúan,
kéretlen, a nehezén túl van.
A megbízhatóság mintaképe,
szép megtiszteltetés érte:
kulcsot kapott a lakáshoz.

Nem kell ülni a napköziben,
tegnapi ebédet melegít íziben.
És gyorsan a leckéhez ül,
ha fél, sarokba menekül.
Máskor magával barátot hoz…

Ilyenkor szalad az idő!
Az osztályban ki a jó nő,
megbeszélik,- míg jár a gép –
és az üvegben van-e még?
S már nem is nyúlnak máshoz.

Az apa telefonon olykor
ellenőrzi, hát hazaszól.
A munkahelyén dicséri fiát:
„ Olyan jól megvan otthon,
milyen megbízható diák!”

Eredményes évet zárt
Két telephelyük van: egyik a Rákóczi utcában, a másik pedig a
DASZK területén, bérletként.   A betongyártó gépsor megszerzésére
lehetőséget ad az ” Új gyártási technológia bevezetése -, illetve kapa-
citás bővítése” pályázat, melynek előkészítése folyamatban van. 

Ha mindez megvalósul, akkor a GEOMÉ még inkább
közreműködhet a város és a megye településeinek fejlesztésében.
Milyen feladatot vállalnak például a városközpont átalakításában? –
Szeretnénk, hogy nyertes pályázat esetén, generálkivitelezőként részt
vehessünk a Zöld Város pályázat révén megvalósuló új városközpont
teljes kialakításában. A közbeszerzési kiírást követően pályázatot nyúj-
tunk be a munkák elnyerésére.  A fő hangsúly kertészeti munkák
elvégzése, zöld területek kialakítása, (ilyen munkát végeztünk tavaly a
püspöki palota udvarában is) vagy térburkolási munkák, parkolók
kialakítása a városközpontban. Vépen még lehetőséget látunk a
kálvária környékének célzott tereprendezésére. Az elképzelések szerint
parkosítást és sportolási lehetőség kialakítása kerülhet erre a területre. 
A tervezett fejlesztések nagyban segíthetik a 32 fős vállalkozás ter-
melékenységét, eredményességét. Erre már nagy szüksége volt a
cégnek a korábbi öt rossz év után, 2011-14 között, válság sújtotta az
ágazatot. A GEOMÉ 22 milliós veszteséget szenvedett. Ennek oka volt
az is, hogy több megrendelő is a fizetés elől csődbe menekült, az
árbevétel nem érte el a szükséges összeget, így nem lett rentábilis a
cég. A nem fizető megrendelők felszámoltatásából sajnos nem szárma-
zott bevétel. 

Tavaly, egy meghívásos versenytárgyalás győzteseként,
generálkivitelezőként új megrendelésekhez jutottak, többek között a
szombathelyi püspöki palota belső udvarának, illetve a nagytemplom
előtti tér teljes felújításának elvégzésére. Segítette a kivitelezést, hogy
előleget is kaptak a munkálatok megkezdéséhez, ez segítséget,
biztonságot jelentett a nagyértékű anyagok beszerzésére. Mégsem volt
egyszerű a térburkolás, mert az árban is megfelelő gránit  burkoló
anyagot egy osztrák cégen keresztül Kínából lehetett csak beszerezni.
Büszkék is rá, hogy sikerült teljesíteni mindkét megbízást, s a kialku-
dott árat megkapták. Így tisztességes nyereségre tettek szert. Most
optimistán néznek a kakas éve elé.                                          -gyz

folytatás az 1. oldalról
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A Magyar Kultúra
Napján

A Magyar Kultúra Napját ünnepeltük
(képünk) a Nefelejcs Nyugdíjas Klubban
január19-én. Sági Józsefné klubvezető
beszédében elmondta, hogy ezen a napon
írta Kölcsey Ferenc a Himnuszt, ami a
magyar nép nemzeti himnusza lett. Lakics
Istvánné (kis képükön) előadásában
meghallgattuk a teljes verset.

- K.J.
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KRÓNIKA
VÉPIDISZMÜ-KOVÁCS

A vas művésze Kajtár Ferenc
Tavalyelőtt különdíjat kapott az Országos Mezőgazdasági és Élelmisz-
eripari Kiállításon egy Magyar kézműves remek, egy dió saroktéka. A
kitüntetést Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter adta át. Alkotója
a szombathelyi Szatmári László Gábor volt, aki nemcsak szűcsnek,
hanem hangszerkészítőnek és műbútor-asztalosnak is kiváló. A vasala-

tok pedig Kajtár Ferenc kovácsmester
(képünk) vépi műhelyéből kerültek ki.

A képen látható a bútor, melyből
most már a második készül. Azonban az
első sem lett volna tökéletes a népi
motívumokat ábrázoló veretes címkék,
zsanérok, fogantyúk, zárak és kulcsok
nélkül. A gyönyörű bútor ilyen díszei
tehát a környékben már jól ismert helyi
kovácsmester kezét dicsérik.   

A mi mesterünk mindig vasakkal
dolgozott. Előbb a szombathelyi
Mezőgépgyárban, majd  a Cipőgyárban
és a Gépészben tette a dolgát. Saját
műhelyt ’64-ben alapított. Azóta is ott
szítja a tüzet reggeltől estig, hogy cseng-

jen a kalapács, szorítson a fogó, alakuljon forma. A vasas mesterség
szépségeit talán apja testvére ihlette. Persze nemcsak iskolában tanul-
ta, hanem autodidakta módon könyvekből és az általa látott munkák-
ból is. Így készített kerítéseket, díszes kapukat, erkélykorlátokat,
gyertya- és virágtartókat, kis szobrokat,
levéldíszeket, no meg tükörkereteket, csil-
lárokat, lámpaburákat, ablakrácsokat,
temetői sírrácsokat. Érdeklődésére
jellemző: találkozott a szakma egyik leg-
nagyobbjával Budapesten, Bieber Károly
Munkácsi-díjas díszmű-kovácsművésszel.
Ezek után természetes, hogy
munkásságára igényt tartottak a
múzeumok is: így készített avar kori
kengyelt, honfoglalás-kori nyílhegyet.
Kézműves mesterként tagja a Velemi
Stúdiónak, melynek jelenlegi sorvadását
nagyon sajnálja. Munkáival találkozhattak
az érdeklődők a nyíregyházi kiállításon is,
ahol oklevéllel jutalmazták tárgyait. 

De visszatérve a nagydíjas tálalóhoz: nehéz vasakhoz szokott keze
miért ne tudta volna megformázni az egy-két dekás mütyüröket?
Hiszen mielőtt a mester keze lendül, előbb az agya, majd a szíve dik-
tál, formáz, mondja. Általa nyílnak szépen csendesen a tálaló szekrény
ajtói, hogy szemet gyönyörködtetve láttassák a formás étkészleteket,
csuprokat, öblös üvegeket, kecses poharakat. S van a titkos fiók is,
melyben el lehet rejteni, mondjuk a finom nedűkkel teli üvegeket,
ékszereket. 

Így fényesedik belülről is a bútor, s vele a készítők és használók
lelke.                   -györe 

4

Csekk feladója 
kerestetik!

2016. december 13-án 8:27-kor a
vépi postán feladtak egy 3250 forint
összegı kommunális adóról szóló
csekket. 2017. 01.16-án 13:30-kor,
szintén a vépi postán feladtak 2 db
3250 forint összegı, szintén kom-
munális adóról szóló csekket. Mivel
a csekkekre a feladója nem írta rá a
nevét és a címét, a hivatal nem tudja
beazonosítani a befizetőt, így a
befizetés ellenére továbbra is tar-
tozása mutatkozik. Kérjük, hogy a
csekk feladója a visszakapott
szelvénnyel jelentkezzen a hivatal-
ban. Felhívjuk az adózók figyelmét,
hogy a csekkre szíveskedjenek ráírni
a nevüket és címüket a befizető bea-
zonosíthatósága érdekében.

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal

Haláleset: Novák Istvánné sz.
név: Dankovics Piroska (1948)
Kinizsi u. 26. • Kolompár Miklós
(1939) Hunyadi u. 41. • Horváth
Ottó (1930) Hunyadi u. 3. • Józsa
Lászlóné sz. név: Szabó Margit
(1923) Kinizsi u. 5. • Pados
Józsefné sz. név: Horváth Mária
(1921) Vasút u. 41. • Németh Anna
(1940) Kassai u. 40. • Kajtár
Jánosné sz. név: Tancsics
Magdolna (1936) Dózsa u. 33.

Anyakönyvi hírek 
Házasság:Csizmazia Zsolt és
Marton Szilvia
Szabó Krisztián és Csécs Ramóna
Születés: Kiss Balázs és Janzsó
Ramóna fia Dominik • Tóth Balázs
és Kovács Adél leánya Szabina  •
Horváth Balázs és Török Szilvia fia
Dominik • Németh Péter és Fülöp
Orsolya leánya Csenge 

Fotó: Szatmári G.
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VIZSGAVÉPI

Kis virtuózok tablója
Mindig tud újat mutatni a közönségnek a Hatos Ferenc Általános Iskola. 14 éve működő művészeti

alapiskolájuk január 27-i féléves vizsgaelőadásán (és a bizonyítványok átadásakor) megtudtuk azt is, hogy az
iskola 230 tanulójából 64- en választották a művészeteket. Tánc-, és kézműves képzésen vehettek részt a tehet-
séges gyerekek. 

A produkciók bizonyították: mindannyian lelkiismeretes támogatást kaptak Saly Rita, Bálint Orsolya és Novák
Tamás tanároktól. A széles közönség előtti fellépésből az is kiderült, hogy nemcsak szépek, de okosabbak és
műveltebbek is lettek a gyerekek. Különböző, korosztályos csoportokban bizonyították: nagyon akarnak, és már
egyre jobban tudnak táncolni. Nem véletlen, hogy a felnőttek szívét megdobogtatta bécsi- és angolkeringőt,
tangót járó apró lábak látványa, hogy csak néhányat említsünk a méltán vastapsot érdemlő produkciókból. A pa-

ravánokon és asztalokon pedig a kézműves diákok csodálatos vizsgamunkáit láthattuk, melyekkel akár
gyermekművészeti pályázatokon is díjat nyerhetnek alkotóik.

A jól elvégzett feladat jutalma a taps, megízlelhették a siker-érzést, mely minden bizonnyal további serkentést
ad a fejlődéshez, a későbbi érvényesüléshez. Most még lehet, hogy nem tudják, de felnőtt korukra minden
bizonnyal előnyt jelent majd a magabiztos fellépés elsajátítása. S ez így természetes, melyre már most büszke
lehet az iskola, a szülők és a város minden lakója. 

KRÓNIKA

5

Okosító gyógyszer?  -  vandálok rongálnak 
Egyesek az idei évet roppant érdekes és lehangoló fogadalommal kezdték. Ezt a fogadalmukat igyekeznek
mindenkinek, minden jóérzésı embernek a tudtára hozni. Nap-nap után újabb utcanév táblák kerülnek a
szemétbe, mert valaki(k)nek a szemét bántja. Sürgős harcot indítanak az ártatlan táblák ellen, nem csak lerúgják,
de apró darabokra törik, mintha ez lenne a gyógyszer a szellemi fogyatékosságukra. 

Minden józan és ésszel élő vépi polgárnál kiveri a biztosítékot ez a vandálság, mely a közösség pénztárából
sok ezer forintos összegeket von ki. 

Megkérem a vépieket, hogy ne csodálkozzanak, hogy egy ideig utcanév tábla nélkül marad a város azokon a
helyeken, ahol ezek a szellemi törpék tevékenykedtek, mert egy új, biztonságosabb tájékoztató rendszer
kialakítását tervezzük.

Azoknak, akik továbbra is gyógyírt látnak a város értékeinek rongálásában, mielőtt alkalmaznák, a mel-
lékhatások elkerülése érdekében, forduljanak a város üzemeltetőihez, polgármesteréhez. Aki pedig ismeri az
elkövetőket bátran jelezze, hogy mindent megtehessünk az elkövetők szellemi felépülése érdekében. - pm 
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Hétvégeken farsangolt a város 
Farsang van, farsang van, vigadjunk!- tarja a mondás. Talán már magunk mögött hagytuk a szokatlanul hideg
telet, reménykedünk a mielőbbi jó időben, s azon gondolkodunk, hogy a tavasz beálltával mennyi dolgunk lesz.
Igyekszünk is megteremteni a feltételeket. Bár a farsangi képen még érezhető némi bizonytalanság a két
szemüveg különbözősége miatt.,… (1 oldal képe: jelmezben Szijj Vilmosné, Szijj Vilmos, Kóbor Attila, Derdákné
Rózsa Hajnalka és Kovács Péter) 

Farsang: a jégvarázstól a madárijesztőig
Egésznap farsangoltak a Hatos Ferenc Általános Iskola, és Ami tanulói február 3-án.  Bizonyára kora reggel kel-
tek az alsósok és szüleik ahhoz, hogy a mesékből, filmekből ismert szebbnél ruhákban pompázzanak társaik és

a zsűri előtt (képünkön). A felsősök mulatsága délután zajlott.
Ez a suli a gyerekek otthona is. Sőt, egy kicsit a szülőké is. Ezt arról lehet megállapítani, hogy mindig megtelik
az aula. Vagyis mindig minden család elkíséri nebulóját a szabadidős programokra. Mintha színházba mennének.
Végül is… színház volt azon a napon is. Mégpedig zsűrizéssel. Mindenki élményt adott és kapott, no meg
nyerhetett a tombolán. De előtte csoki is jutott az összes fellépőnek.
A jelmezes felvonulást követően diszkót is rendeztek az alsósoknak. – Délután következhettünk mi, a nagyok,
vagyis a felsősök. Nagyon vicces és ötletes produkciókat adtunk elő. Természetesen nálunk sem maradt el a di-
szkó, melynek során megválasztottuk a felső tagozat királyát (Kárpáti Dominik) és királynőjét (Martonicz
Regina), közölte Szijártó Dorka (DÖK)

Virágok a Vadvirágban 
Az óvodában (képünk) is változatos jelmezekkel vonult körbe mind a négy csoportban a 106 gyerek. Olyan 

folytatás az 1. oldalról
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„édes” volt a túrórudis jelmez, hogy kedvünk lett volna beleharapni, ám féltünk az elefánttól, s elérhetetlen
magas volt a zsiráf. Újszerűek és sokatmondóak voltak a „hősöket idéző” öltözékek. De végül nem maradt el a

jutalom, ugyanis a szülők által készített nasival, sütivel vált teljessé a nap. Ja, február 10-én még egy meglepetés
volt, a tombola, melyen mindenkinek jutott nyeremény.   

Álarcos szülői közösségi és városi bál
A jó példa ragadós, vagyis a szilveszteri álarcos bál mintájára ismét beöltöztek a Hatos Iskola Szülői Közössége,
valamint Derdákné Rózsa Hajnalka önkormányzati képviselő kezdeményezésére azok, akik kőszegi példára itt
is hagyományt akarnak teremteni az álarcos bálnak. (képünk) Február 11-én aztán megmutatták, hogy lehet

remekbe szabott öltözetekben, maszkokban megjelenni a nagyérdemű előtt. A rendezvény ezúttal sem volt
öncélú, rengeteg tombolatárgy talált gazdára, melynek bevétele ezúttal is az iskolások lehetőségeit gyarapítja
majd.  De igaz, ami igaz, a Dancing Duó örökzöldjei nélkül mégsem lett volna fergeteges a hangulat.   gyz
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MILYEN VOLT A „HATOSBAN” AZ ELSŐ FÉLÉV?
Eltelt egy félév a 2016/2017-es tanévből. Év elején megfogalmaztuk az elképzeléseinket. Vajon jókedvıek a

diákok? Elégedettek a szülők? Mosolyognak a pedagógusok? Reméljük. Három egyszerı cél, melyek elérése
fontos és szükséges iskolánk sikeres mıködéséhez. 

Boldog és sikeres a 231 tanulóból 31 tanuló, akikre a legbüszkébbek lehetünk, hiszen ők a kitınők, a
legjobbak: az első és második osztályosok közül kiválóan teljesített 15 kisdiák.
Nagy Lilien, Simon Ármin, Szöllösi Máté, Németh Péter /1.A/ , Börzsönyi Ákos, Smuk Igor, Szij Ferenc /1.B/
,Gábriel Panna, Kispál Patrik, Nagy Miranda,Vigh Misa /2.A/, Balogh Dávid, Gombás Botond, Németh Noémi,
Varga Liliána /2.B/. A 3. osztálytól a kitınő tanulók: Kertész Lara, Smuk Sára, Zátonyi Bence /3.A/, Ãri Dorka
/3.B/, Imre Fanni, Németh Nikol /4.A/, Németh Boglárka /4.B/, Czeglédy Balázs, Kányási Dorka /5.A/, Nagy
Zsófia, Németh Áron, Németh Noémi /6.A/, Tancsics Martin /7.A/, Nagy Ivett, Szijártó Dorka /8.A/, Csontos
Bálint /8.B/. Kiemelkedő, hogy iskolánk tanulmányi átlaga: 3,98. 

Az iskola győztese a 4.A osztály 4,41 átlaggal. Büszkék vagyunk a tanulmányi versenyeken részt vevő, és
iskolánknak jó hírnevet hozó diákokra. „Hajrá Hatosok!” 

Jó hír, hogy a tavalyi félévhez képest jelentősen csökkent azoknak a tanulóknak a száma, akik nem tudták
teljesíteni a félévet. / 16-ról 11-re csökkent. / Egy vagy több tantárgyból kapnak majd tantárgyi megsegítést a
délutáni tanulószobai foglalkozásokon. Összesítve a tanulóink  77%-a példás és jó szorgalmú, 18%-a változó és
5% hanyag. 

A tanulók magatartása:  89% példás és jó magatartású. Csak a 8.B osztályban van rossz magatartású tanuló,
mindösszesen 3 fő. A magatartási problémák megoldása érdekében az osztályfőnökök és az iskolavezetés is
kapcsolatot tart a szülőkkel. A legtöbb gondot a mobiltelefon használata okozta. A betiltása jelentette a
megoldást. Mennyit mulasztottak tanulóink? Nagyon sokat: 7116 órát, ez kétszer annyi, mint a tavalyi félévben.
Sajnos 72 óra igazolatlan hiányzás is összejött, a legtöbb az 1.B osztályban. Az osztályfőnökök megtették a
hivatalos intézkedést. 

Mindezek mellett reméljük a szülők is elégedettek: a délutáni foglalkozások sokszínı választéka, a mıvészeti
iskola környezet és kézmıves kultúra és társastánc tanszak foglalkozásai, a különböző szakkörök, a sportköri
foglalkozások, a napközi és a tanulószoba tartalmas időtöltést biztosítanak gyermekeik számára.
Hagyományainkhoz híven a szülőkkel együtt nagy hangsúlyt helyezünk az óvoda-iskola átmenetre. És végül azt
hiszem, nem sok iskola mondhatja el magáról, hogy egy nagylelkı, önzetlen felajánló – Tancsics Sándor Úr
személyében – aki immár másodszor, 5 millió forinttal támogatja az iskola tanulóit.

Iskolánk tanulói és felkészítő tanáraik színvonalas megemlékezésekkel és rendezvényekkel járulnak a város
kulturális életéhez. Büszke vagyok arra is, hogy kiváló partnerekkel dolgozhatunk együtt, például a maximálisan
támogató Szülői Közösséggel, és elhivatott kuratóriumi tagokkal rendelkező Tudás Fája Közalapítvánnyal.     

Molnár Krisztina igazgató

Tisztelt Adófizetők! Kedves Támogatóink!
Ismét eltelt egy esztendő és újra lehetőség van arra, hogy mindenki a személyi jövedelem adójának 1 %-át
nemes célokra fordíthassa. Ebben az évben is kérjük, hogy adójuk 1 %-át a TUDÁS FÁJA KÖZALAPÍTVÁNY-
nak „címkézzék”. 
Az előző év során az Önök adójának 1 %-a, azaz 448 221 Ft került átutalásra alapítványunk számlájára.
Támogatóink felajánlását továbbra is tehetséggondozásra, a tanulók jutalmazására, versenyeztetésére, sport-
tevékenységre, valamint színvonalas kulturális rendezvényekre kívánjuk felhasználni
Az alapítvány munkatársai semmiféle anyagi juttatásban nem részesülnek, a szülői felajánlások teljes mérték-
ben önzetlenek. Az adatvédelmi rendelkezések miatt adományát nem tudjuk Önnek utólag visszaigazolni, ezért
már most megköszönjük felajánlását.

Alapítványunk neve:              TUDÁS FÁJA KÖZALAPÍTVÁNY
Számlavezető pénzintézet:      Rum és Vidéke Takarékszövetkezet 
Számlaszáma:                         72700215 – 30202913
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KRÓNIKA
VÉPI PROGRAMOK

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 (páratlan 

héten jan. 3-tól)
18.30 Református istentisztelet (a 

hónap első keddjén)
19.00 – 20.00    Aerobic 
Szerda:
08.00-12.00      Falugazdász fogadóórája

16.00 -19.00      Sakk szakkör
17.00 -18.00 Hastánc kicsik Jáde Gyöngyöcskéi
17.30 -18.00      Színjátszó próba
Csütörtök:
14.00 -  16.00 Nyugdíjas klub
18.00 – 19.30    Hastánc Klub 
Péntek:
18.00 - 19.00 Gyógytorna Ildivel 
19.00 – 20.00    Aerobic  

Egyéb programok:
Február 24.  18:00  Lélekvirág – Rajmon Ádám

könyvbemutatója
Február 25.  18:00  Nyugdíjas Farsang
Március 15. 10:00  Megemlékezés az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc eseményeiről
Március 17. 16:00-19:00 VÉRADÁS
Március 27. 13:00  Karitász szociális vásár
Április 2.  Tündérkert –A 2016-ban szüle- 

tett gyermekek polgárráfogadási ünnepsége

Részletes program a kihelyezett plaká-
tokon és a www.vep.hu weboldalon

Nefelejcs Nyugdíjasklub programjai:
Március   2.  Vendégünk: Csider Sándor költő,    

tanár, népművelő 
Március   9. Nőnap
Március 16. Vendégünk: Dr. Csanaki Miklósné 
Március 23. Névnapok
Március 30. Víz világnapja

A Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ
Idősek Klubja programjai:
2- án 14.00 óra: Jeles napok, népszokások
8- án 14.00 óra: Nőnap
14-én 14.00 óra: Megemlékezés a Nemzeti 

Ünnepről
20-án 14.00 óra: Kreatív foglalkozás - szalag-

hímzés
27 én 14.00 óra: Kézimunkázás – horgolás 

/nyúl, tojás/
29-én 14.00 óra: Tavaszi bőrápolás

A Hatos Ferenc Általános Iskola és AMI  programjai
• Március 2. – 16:30-18:00 - Fogadóóra
• Március 9. –   8:00-11:00 – Nyílt tanítási nap a leendő első
osztályos tanulóknak és szüleiknek /1. és 4. osztályokban/
• Március 14. – 10:00 – Nemzeti ünnep az FM DASZK Vépi
Középiskola nagytermében
• Március 18. – 10:00 – Nyílt nap a Művészeti Iskolában a
leendő első osztályosoknak és szüleiknek

A Vadvirág Óvoda programja
Március 14. Nemzeti Ünnepről megemlékezés az oviban
Március 22.. Víz Világnapja

SZALAGOT  KAPTAK  A
VÉGZŐSÖK 

Február 10-én pénteken tartották a DASZK Vépi Közép-
iskolájában a szalagavató ünnepséget. Öt végzős osztály, 103
tanulójának az  osztályfőnökök  feltűzték  a  szalagokat. Közel
ötszázan együtt ünnepelték iskolás éveiknek ezt a kiemelkedő

napját, tanáraikkal, szüleikkel. Hollósi Éva igazgató, ünnepi
köszöntőjében hangsúlyozta: a szalagavató, nem csak
egyszerűen egy ünnepség , sokkal inkább bevezetés a felnőtt
világba, jelzi az utat, amelyen mindannyian  haladunk.  

Az  osztályok különleges  műsorral  tették  emlékezetessé a
szép  emlékeket, élményeket  nyújtó rendezvényt.                   

- szv
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Teremtornákat nyertek 
a Vépi Öregfiúk

Januárban, Katafa szervezésében került megren-
dezésre, a Viola Illatszer teremtorna.

Az eseményen 5 csapat vett részt, és végül a
győzelmet, vereség nélkül, Vép Öregfiúk csapat
szerezte meg. Eredmények: Katafa – Vép 0:2,
Vorhota – Vép 1:1, Vép – Lenti 7:0, Vép – Gérce
2:0 A torna gólkirálya Süle Norbert lett.

Februárban a szokásos kőszegi teremtornán
vett részt az öregfiúk csapata, a Tolnai Vendéglő
Kupájáért. Eddig minden évben részt vettünk, de
csak a második helyig jutottunk. Idén megtört ez
az „átok”.

A 11 csapatos tornán két csoportban
küzdöttek a résztvevők. A vépi csapat a második
csoportba került, ahol veretlenül az első helyen
végzett.

A csoport mérkőzései: Vassurány – Vép 2:2,
Vép – Remek 3:1, Vép – Táplán 3:1, Vép –
Tolnai 6:3, Vép – Borbarátok 2:2. A döntőbe
jutásért Nárai csapata következett és ezt az
akadályt is sikerrel vette csapatunk: Nárai – Vép
0:2

A döntőben a Táplán együttese várt ránk,
akikkel már a csoportküzdelmek során találkoz-
tunk. A nagyon szoros csatában, döntetlen ered-
mény után, hetesekkel nyertek a Vépi Öregfiúk.
Vép – Táplán 2:2 hetesekkel 2:0

Ki kell emelni kapusunkat, Dombai Lászlót,

aki kiemelkedő teljesítményt nyújtott egész nap.
Mindkét tornán részt vevők névsora:
Cseresznyák Krisztián, Holdosi Árpád, Dombai
László, Búza András, Németh József, Süle
Norbert, Szalai György, Zátonyi Zoltán
Gratulálunk mindenkinek a jó eredményekhez.

–z.z

Új vezetősége van a sportkörnek
Új öttagú elnökséget - és Németh Attila (képünk) szemé-
lyében új elnököt - választottak a Vépi Sportegyesület (VSE)
tagjai a február 7-i közgyűlésen.

Dancs László ügyvezető alelnök megnyitója után Varga
Elek korábbi elnök bejelentette, hogy  jelentősen
megnövekedett cégvezetői munká-
ja miatt nem tudja tovább irányí-
tani az egyesületet. Mivel a civil
szervezeteket szabályozó új
törvény értelmében 2017. március
31-ig módosítani kell az alapsza-
bályt és annak megfelelően
átalakítani a vezetőséget, így a régi
veze-tőség is lemond tisztségéről.  

A titkos szavazás előtt Varga
Elek beszámolt az egyesület munkájáról és
gazdálkodásáról. A mérleg szerint 2016-ban az VSE
bevétele 13 millió 474 ezer forint volt. A kiadások pedig 14
millió 923 ezret tettek ki. A különbség 1 millió 186 ezer
forint, melyet az előző év pénzmaradványa fedezett. A
beszámolóban részletesen kitért a bevételi sorokon
jelentkező központi és önkormányzati támogatásokra, a
pályázatokon kapott forintokra, a bevételekre és saját erőre.
A kiadások vonatkozásában felsorolta az anyag-és üze-
manyagköltségeket, bérköltségeket, pályázati díjakat, szál-
lítási és amortizációs költségeket. Megállapítható, hogy a
költségvetés végrehajtása eredményes és törvényes volt.
Hangsúlyozta: a továbbiakban is segíteni fogja az egyesület
munkáját. A beszámolót a 60 jelenlévő 100 százalékos
szavazással elfogadta.

A választásra többes jelelölést követően került sor.
Megalakult a jelölő bizottság, elkészítették és kiosztották a
szavazólapokat, ismertették a titkos szavazás menetét és
lebonyolítását. A voksolás után Tóth Árpád, a szavazat-
számláló bizottság elnöke bejelentette, a két elnökjelölt-
Németh Attila és Dancs László – közül nagy többséggel
Németh Attilát választották elnöknek. Az elnökség tagjai
Zátonyi Zoltán, Bezdi József, Pogácsás Péter és dr. Szép
Flórián lettek.  

Gratulált Kovács Péter polgármester, aki értékes prog-
ramokat, eredményeket és győzelmeket várva ígért erkölcsi
és anyagi támogatást az önkormányzat nevében az új
vezetésnek és a sportolóknak. Az új elnök, Németh Attila
kérdésünkre elmondta: célja az eddigi vezetés törekvé-
seinek folytatása, és párbeszéd a szakosztályok vezetőivel.
Felkéri a vállalkozásokat, hogy továbbra is támogassák
adójukból az egyesületet. Fontos a technikai feltételek
javítása, a focicsapatok fiatalítása és megőrizni a bajnokság-
ban eddig elért 8. helyet, mondta. 

– a szerk    

SPORT VÉPIKRÓNIKA
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Egyházközségünk programjai
Március 1-én, Hamvazószerdán megkezdődik a szent
negyven nap, a Nagyböjt, melynek célja Húsvét
ünneplésének lelki előkészítése. Buzdítom a Kedves Híveket,
hogy használják fel a negyven napot a bınbánatra és a lelki
megújulásra!
Hamvazószerdán az esti szentmise keretében hamuszentelés
és hamvazás lesz. Hamvazószerda szigorú böjti nap! Ez azt
jelenti, hogy a 18 és a 60 év közöttiek, ezen a napon húst nem
fogyaszt-hatnak, csak háromszor étkezhetnek és egyszer
lakhatnak jól. Hamvazószerdán és nagyböjt péntekéig, a
hústól való megtartóztatás, 14 éves kortól kötelező! Itt felső
korhatár nincs! A nagyböjti időben templomunkban minden
pénteken 5 órai kezdettel, a szentmise előtt keresztutat imád-
kozunk. Szeretettel hívom a Kedves Testvéreket az imádsá-
gos részvételre! Március 3-án lesz a hónap elsőpénteke.
Engeszteljük Jézus Szentséges Szívét szentgyónásunkkal és
szentáldozásunkkal! Március 13-án, hétfőn a Boldogságos
Szız Mária fatimai kérésének eleget téve,engesztelő napot
tartunk. Igyekezzünk egész nap böjttel, imádsággal
engesztelni Szız Mária Szeplőtelen Szívét, a bınökért és meg-
bántásokért! Az esti szentmise előtt 3/4 5 órai kezdettel
rózsafüzért imádkozunk, majd a szentmise keretében ünnepé-
lyes 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 ájtatossá-
gokon!               

11

Reformáció Vépen
A protestáns egyházak a reformáció 500 éves
jubileumát ünneplik világszerte. Bár Vépen
jelenleg is élnek protestáns testvéreink, kevésbé
ismert, hogy a XVI-XVII. században, Vép szinte
teljes lakossága az evangélikus egyházhoz tar-
tozott.

A hitújításban a főúri családok jártak az
élen, s ennek hatására a földbirtokukon élők –
jobbágyok, szabadosok - szintén áttértek az új
vallásra. A Nádasdyak, Zrínyiek, stb. mellett az
Erdődy család is ebben az időben Luther
tanításait vallotta. Vép ebben az időszakban
Zrínyi Miklós majd fia György tulajdona, nem
furcsa tehát, hogy az itt élő emberek is áttértek.
A település olyannyira központi szerepet ját-
szott, hogy évekig a Dunántúli
Egyházkerületnek a kőszegi, körmendi,
németújvári, pápai, vízlendvai, veszprémi és
kiskomáromi mellett Vép is egyházmegyéjét
képezte. A vépi egyházmegye, esperesi kerület
1612-ig szerepelt ezután beolvadt a kör-
mendibe, de évekig még hol vépinek, hol kör-
mendinek emlegették. 

1603-tól 1612-ig Alsólendvai Péter volt az
egyházmegye seniora, a kerület esperese, a vépi
lelkész.

A későbbiekben itt működött: Tholnay
Mihály lelkész, Szilágyi István esperes,
Szombathelyi R. István alesperes, Ásott István
lelkész, Kálnay János lelkész.

Az ellenreformáció, restauráció
időszakában nagyon sok megpróbáltatás várt az
itt élő újhitűekre. Nehézségeket okozott továb-
bá a protestáns egyházszakadás is.  

A főurak katolikus hitre való visszatérése
után egyre több helyen elüldözték a lelkészt,
elvették a templomokat, iskolákat, lelkészlakot
stb. Vépen, az Erdődy család, birtokper megny-
erése utáni visszatértekor, Erdődy Tamás ellen
– aki éppen vallási türelmetlensége miatt nem
lett nádor – panaszlevelet küldtek a vépiek,
hogy lelkészüket üldözi, gabonáját elvette.
Majd Erdődy György 1625-ös katolikus hitre
történő visszatérése után egyre többször éri
üldözés a lelkészt, amiért az 1647-es
Országgyűlés határozatot hozott az elvett javak
visszaadására. ( Bár ez csak 1652-ben történt
meg.) A jobbágyok erőszakos visszatérítése és
a folyamatos zavargások miatt Vépen,
Monyorókeréken és Pecölben 1662-ben már
nem találunk protestáns hívőt.                                     

KRÓNIKA
VÉPI EGYHÁZ

Tavasz közeledtével
Alig várjuk már, hogy kijussunk a kertbe, a gyümölcsfákhoz, a
növényeinkhez a friss levegőre, hogy azok koronáját a jó termés
érdekében megmetsszük, kialakítsuk. Ilyenkor figyelünk arra is,
hogy az olyan ágakat, hajtásokat levágjuk, megkurtítsuk, amely a
kerti munkát, vagy a fűnyírást akadályozza. 
Kérjük az ingatlanok tulajdonosait, hogy ne csak a kertbe menjenek
ki, hanem az utcán is vizsgálják meg a házuk előtti fákat, bokrokat
és tegyenek annak érdekében, hogy a járdán közlekedőket a belógó
ágak, hajtások, az elburjánzó bokrok ne zavarják. 
Figyeljünk embertársainkra                                 -gamesz-

KÉK HÍREK
Januárban a Vépi Körzeti Megbízottak működési területén
egy szabálysértőt fogtak el, miután ellene a Szombathelyi
Rendőrkapitányság adott ki elfogató parancsot szabálysértési
bírság meg nem fizetése miatt. 

Két szabálysértőt pedig a Körmendi-, illetve a Szombathelyi
Járásbíróságra vezették elő, mert az idézésre nem jelentek
meg. 
Három fő ellen lopás miatt készült szabálysértési feljelentés. 
Egy főt 10.000 forintra bírságoltak helyszíni irányjelzés elmu-
lasztása miatt.                                                   Vépi KMB
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