
Megnyílt a 
Helyi Értéktár kiállítása

– Ne vesszen el semmilyen épített történelmi vagy
szellemi érték, mely meghatározó volt évszázadokon
át éppúgy, mint az elmúlt évtizedekben egy település,
és az ott élők életében. Így lehet összefoglalni azt a
törekvést, mely helyi, megyei vagy országos
értéktárakba gyűjti mindazokat a kincseket, melyekre
büszkék vagyunk itt Vépen is, mondta köszöntőjében
Kovács Péter polgármester február 16-án, a Helyi
Értéktár kiállításának megnyitása alkalmával.

E nemes törekvés megvalósítására 2013-ban jött
létre a helyi Értéktár Bizottság, melynek jelenlegi
tagjai – Dömötör Gábor képviselő, Szalai Gabriella
történelemtanár és Iszakné Koszorús Judit
művelődési-ház igazgató – nemcsak elkezdték szám-
ba venni a történelmi település kincseit, hanem be is
mutatták a legértékesebbeket. A tárlaton sok fiatal is
megjelent.(Képünkön Iszakné Koszorús Judit,
Kovács Péter polgármester és Dömötör Gábor egy
1800-as évekbeli latin misekönyvvel) 

A település története a korai bronzkorig
vezethető vissza. A helyi értékek közt szerepel Vép
szülötteinek munkássága, épített öröksége, helyi
imádságok, énekek és néphagyományok. 

Dömötör Gábor, a bizottság elnöke szerint most
van mód az épített emlékek számbavételén kívül a
szellemi hagyatékok megmutatására is. – Tíz kima-
gasló értékkel rendelkezünk, melyek közül épített és
természeti környezetként az Erdődy várkastély és
park, valamint kulturális örökségként a Vépi
Kántorkönyv már a megyei értéktár részévé vált. 
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Március 15-e a polgári
Magyarország születésnapja

A polgári Magyarország születésnapjaként méltatta
1848. március 15-ét Kovács Péter polgármester a városi

ünnepségen (képünkön).
Az alkalomból koszo-

rút helyeztek el a hősök
kopjafájánál. A művelő-
dési házának ünnepi mű-
sor sztárvendége a Földe-
si Jánosné vezette Bog-
lya Népzenei Együttes
volt Veres Michaella népi
énekes felléptével. Felvi-
déki nép- és katonada-
laik, valamint Kossuth-
nóták adták meg az
ünnep méltó alaphangját.      

A 169 éve történteket
pedig a Hatos Ferenc
művészeti iskola diákjai
újszerűen, gyermekszem-

mel nézve mutatták be irodalmi összeállításukkal.
Stílusosan éreztették a kezdeti sikereket éppúgy, mint a
forradalom bukását, és a hősök kivégzését, melynek
csúcspontja a piros, fehér, zöld színű lufik kidurrantása
volt. A szintén vastapsos produkciót Horváth Zoltán ren-
dezte. Az alkalomból városi kitüntetéseket adtak át,
valamint kiállítás nyílt Gódor József kőszegi fotóművész
alkotásaiból.

–  1848 tavaszán érezhető volt a változtatni akarás
hangulata az országban, hangoztatta ünnepi beszédében
Kovács Péter polgármester. Az európai forradalmak híre
lázba hozta hazánkat is. Március 11-én elkészült a 12
pont, másnap a Nemzeti dal, 15-ére benne volt a
levegőben a cselekvés szikrája, azonban a robbanáshoz
kellett a márciusi ifjak bátorsága is. 

KRÓNIKA

folyt a 2 oldalonfoly. a  2-3. oldalon
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Ezek a srácok talán nem is tudták, mit kockáztatnak, amikor szem-
beszálltak a császári tekintéllyel. De hittek abban, hogy a mag-
yaroknak joguk van az önállósághoz, a függetlenséghez. Hitük
ereje képes volt felébreszteni a közösségi szellemet, összefogásra
buzdítani az országot annak ellenére, hogy voltak különböző tár-
sadalmi célcsoportok, politikai álláspontok, melyek eggyé kovác-
solódtak össze. A nemzet elszántsága akkora volt, tette hozzá, hogy
a császári udvar csak orosz segítséggel tudta leverni a lázadást.  –
Ha a nehéz pillanatokban képesek vagyunk félretenni a sérelmeket,
nézetkülönbségeket, haragot, akkor vagyunk képesek egy nemzet
lenni egy magasztosabb cél érdekében. Március 15-e tehát a pol-
gári Magyarország születésnapja, mely hasonlít ahhoz, amikor
gyermekünk születésnapját ünnepeljük. Aztán gondoskodunk,
óvjuk, tanítjuk, átadunk nekik mindent, ami erőnkből telik. –
Tegyük ezt így a polgári Magyarországgal is, hogy gyermekeink
éppolyan büszkék legyenek ránk, mint mi vagyunk a 169 évvel
ezelőtt élt elődeinkre, zárta beszédét a polgármester.

Kitüntetések átadása

Az alkalomból átadták a Vép Városért Érdemérmeket és
Okleveleket azoknak, akik hosszú időn át végeztek kiemelkedő
önzetlen közösségi munkát a település és a lakosság
érdekében.(képünkön Kovács Péterrel)

Az önkormányzat kitüntetését érdemelte ki Binder László, aki fiá-
val és családjával együtt évtizedek óta önzetlenül támogatja
elképzeléseink megvalósítását. Eredicsné Horváth Lenke, aki az
iskolai Szülői Közösség vezetőjeként olyan akciókat rendez a
városban, melyekre érdemes elmenni, melyek meg is mozgatják a
lakosságot. Szabóné Gyűrű Zsuzsanna, aki a hastánc csoport egyik
vezetőjeként a klub indítása óta nemcsak mesterien műveli ezt a  

AKTUÁLIS

folytatás az 1. oldalról

Megnyílt a 
Helyi Értéktár 

kiállítása
Kiemelte a Római katolikus temp-
lom, s a benne lévő Czestochowai
Mária kegykép jelentőségét, s szelle-
mi örökségként a történelmi Erdődy
családhoz tartozó szellemi hagya-
tékot, kegyúri tevékenységet. Kurió-
zum például a Vépi Vénuszként elhí-
resült Csáki Krisztina frigye – gróf
Erdődy Sándor özvegyeként –, Ber-
csényi Miklóssal kötött új házassága,
mely hármas esküvőként híresült el.
A vépi kastélyban egyszerre történt
anya és lánya házasságkötése, vala-
mint a másik lány eljegyzése.
Mindezt Kőszeghy Pál 1695-ben írt
epikai művéből tudjuk. De nem
feledhető az Erdődy Sándor gróf és
felesége Batthyány Leopoldina által
az 1800-as évek második felében
létrehozott cselédiskola, éppúgy,
mint a vépi Mária ima, melyet az esti
Úrangyala imádság után mondanak a
hívek.  Ugyancsak kulturális örökség
a 135 éves Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület. Mindezek bizonyítékai vagy
másolataik – például az 1586-os
mezővárosi pecsét lenyomatai –
megtekinthetők az értéktár kiállítás
tárlóiban, falain. 

Az értéktárba szellemi
örökségként került Hatos Csaba
festő-művész, Holdosi József író,
költő, Hatos Ferenc „iskolamester-
néptanító” majd iskolaigazgató
emberi és pedagógiai munkássága.
De helyet kap Nagy János költő-tanár
kortárs lírája is.      

Folyamatosan bővül a vépi érték-
tár, melynek újabb tételeit a jövőben
is meg kívánják ismertetni az
érdeklődő nagyközönséggel. Ennek
előkészítésében szerepet vállal a
Hatos Ferenc művészeti iskola is,    

ahol értékőrző projektet indí-
tanak   szakkörökben.

gyz
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művészeti tevékenységet, hanem társaival együtt országos
versenyeken is a legmagasabb elismeréseket érik el a klub tagjai.
Csaplár Vilmosné,  ma már nyugdíjas orvos-asszisztens, aki
évtizedek óta éjjel -nappal, hétvégén és ünnepen is ápolta, gyógyí-
totta a betegeket, melyre ma is számíthatnak a rászorulók. Kovács

Attila, aki láthatatlanul dolgozik a színpad mögött, hogy a ren-
dezvények hangosítása rendben legyen. Így segíti például a WEEB
színpadot. De zokszó nélkül, azonnali hívás esetén is lehet rá
számítani más téren is.  Kovács János, aki aktív tagja minden ren-
dezvénynek, akár a nyugdíjasok klubjáról van szó, vagy a gondo-
zási központ valamely rendezvényén kell fellépni. Vicceivel,
verseivel, köszöntőivel olyan hangulatot tud teremteni, mely
igazán összekovácsolja a közösségeket. Varga Zsolt, aki szak-
májánál fogva helyreállítja, javítja, felújítja a város emlékműveit,
s ezzel nemcsak értéket véd és teremt, hanem szebbé is teszi a
város intézményeit, közösségi tereit, indokolta az elismerések
odaítélését Kovács Péter polgármester.   

AKTUÁLISKRÓNIKA
VÉPI

Magyarország születésnapja Forgalomból
kivont autókkal

közlekedtek  
Februárban a Vépi Körzeti
Megbízottak működési területén 1 fő
a Szombathelyi Rendőrkapitányságra
lett elővezetve, mivel a szabályszerű
idézésre nem jelent meg. Két fő ellen
lopás miatt készült szabálysértési
feljelentés. Három sofőr ellen
szabálysértési feljelentések készül-
tek, mivel a személygépkocsijukon
nem volt biztosítás, a személygép-
kocsijuk a forgalomból ki volt vonva,
az okmányait nem tartotta magánál, a
gépjárművel szabálytalanul szállítot-
ták az árut, megszegték a vontatás
szabályait, és nem adtak elsőbbséget
a gyalogos átkelő helyen közlekedő
gyalogosnak. Egy gépkocsivezetőt
10.000 Ft-ra bírságoltak a helyszínen,
ugyanis a 12 t súlykorlátozó táblát
figyelmen kívül hagyta.      Vép KMB.

Felhívás
Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy a hitelkiváltásban nem
részesült önkormányzatoknak jutta-
tott adományból a Kinizsi utca, Ady
utca, Jókai utca végét alkotmánnyal
összekötő útszakasz, Táncsics Mi-
hály utca, Petőfi és Kossuth utca kö-
zötti szakasza, Széchenyi utca,
Batthyány utca, Berzsenyi utca,
Rákóczi utca a Lisztes tanároktól
délre, temető melletti utca, 992. hrsz.
utca (Vadász utca) és az Arany János
utca – Toldi utca csomópontja
útburkolata felújításra kerül. A
munkákat várhatóan május-június
hónapban kivitelezzük.

Önkormányzati rendelet szerint a
felújított utakat 10 évig nem engedjük
felbontani, ezért kérjük az érintett
ingatlanok tulajdonosait, hogy
amennyiben olyan közmű bekötési
igényük van, mely útbontással jár, azt a
felújítás megkezdéséig végeztessék el. 

-önkormányzat-

Gódor József kiállítása

A fény igazi mestereként mutatja be Kőszeg épített és természeti
szépségeit a művelődési ház tanácstermében rendezett kiállításán

Gódor József kőszegi fotóművész. Mostani megjelenése meglepetés,
mert a kőszegi Csók István Művészkör tagjával néhány éve
festőművészként találkozhattunk. Kovács Péter köszöntőjéből kiderült:
az alkotóval egy paksi festő kiállításán találkozott, melynek
következtében jött létre a tartós kapcsolat. Alkotásain látszik, hogy
évtizedek alatt mindent megtanult a fény művészetéből. Képei hitelesek
és magukkal ragadóak, vagyis szemrevételezés után azonnal vissza is
hívják a nézelődőt. A pillanat megragadása nála tehát harmóniát és
szépséget teremt.

gyz 3
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A képviselőtestület döntéseiről
Újabb fejlesztésbe kezd a Galambos Logistic Kft. tájékoztatta a város
képviselő-testületét Galambos Balázs ügyvezető, a március elsejei
ülésen. A raktározási terület bővítéséhez, a tiszta belső szállítási útvon-
al kialakításához szükséges a céghez bevezető út felhasználása is. A
képviselők döntése szerint meg kell határozni, hogy milyen módon
teljesíthető a tervezett területrendezés, hogy a vállalkozás, mely egyre
nagyobb szerepet tölt be a város életében, tovább fejlődhessen.

A vitában Varga Gyula és Török Sándor képviselők javasolták:
adjanak elvi hozzájárulást a telekrendezés elindításához, így lehetővé
válik a szükséges jogi és szakhatósági engedélyek megszerzése.   

Immár sokadszor került a testület napirendjére az egykori Fészek
vendéglő ügye. Történt ugyanis, hogy az állami vagyonkezelő
értesítette az önkormányzatot, hogy az épületet nem adhatják tulajdon-
ba a felajánlott, jelképes 10 ezer forintért az önkormányzatnak. Az
állami szervezet ugyanis 43 millióra értékelte az ingatlant, aminek árát
a képviselők képtelenségnek tartották. A polgármester közölte:
lehetetlen ennyiért megvásárolni az erősen leromlott épületet, melynek
felújítására sok millió forintra lenne szükség. És az is érthetetlen,

közölte, hogy, ha a tulajdonos nemzeti vagyonkezelőtől csak kezelés-
be veszi a város az épületet, akkor ezért akár bérleti díjat is kérhetnek,
illetve kötelező szabály, hogy a kezelésben lévő épületre ráfordított
költségeket az államtól nem igényelheti. További meglepő szabály,
hogy a tulajdonos állam a vagyonkezelői szerződést 60 napos
határidővel felmondhatja és akkor az épületet minden kárigény nélkül
vissza kell szolgáltatni. A képviselők úgy határoztak, hogy ezekkel a
feltételekkel nem vállalják a vagyonkezelési feladatot.

A tanácskozáson döntöttek a képviselők az idei közbeszerzési
tervről, az Ady utca 5. szám alatti telek értékesítéséről, területvásárlás-
ról a Rákóczi utcában, a megrongált utcanév táblák erősebb anyagból
készítéséről, valamint a Szombathely város Integrált Tervezési
Stratégiájának véleményezéséről. A testület döntött a civil szervezetek
támogatására kiírásra kerülő pályázatról, melyre a költségvetésbe
összesen 6,7 millió forintos keret van beépítve.    

gyz
4

A gyermek óvodás lesz
Óvodai beíratás a 2017/2018-es
nevelési évre a Vépi Vadvirág Művé-
szeti Óvodába  2017. április 24-25-26.
8 és 15 óra között.
A beiratkozáshoz szükséges:
- a gyermek születési anyakönyvi

kivonata
- a gyermek lakcímkártyája
- a gyermek TAJ kártyája
- a szülő személyi igazolványa
- a szülő lakcímkártyája
Szeretettel várjuk Önöket gyermekeikkel
együtt a Vépi Vadvirág Művészeti
Óvodába!

Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda
programja 

Április 11.  Költészet napja
Április 18. Nyuszivárás
Április 21. Föld napja

A Hatos Ferenc Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola 

programjai:
Április 2. – 18:00 MESEAUTÓ – zenés
utazás négy tételben – a Tudás Fája
Közalapítvány kulturális rendezvénye –
HFÁI aula Április 3. – 8:00 órától
Anyák Napi fotózás Április 7. – 18:00 II.
TÁNCest a Művelődési Házban Április
11. – 11:00 Költészet Napi
megemlékezés a Városháza előtt Április
12. – Holokauszt emléknapja – megem-
lékezés történelem órákon Április 13 –
18. – TAVASZI SZÜNET /Első tanítási
nap: április 19. szerda B hét/ Április 24.
– Papírgyűjtés /vidék 16:00 órától/
Április 25. - Papírgyűjtés /VÉP 10:00
órától a víztoronynál/ Április 28. – 10.
HATOSfogat Művészeti Fesztivál
/tanítás nélküli munkanap/ - Művelődési
Ház 10:00 órától
BEIRATKOZÁS
A Hatos Ferenc Általános Iskola és
AMI, 2017/18-as tanévére az első
osztályosok beiratkozása:
2017. április 20-án (csütörtökön) 8-19
óráig
2017. április 21-én (pénteken) 8-18
óráig.
Részletek a www.vep.hu honlapon és a
hirdetőtáblákon olvasható.
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TAVASZVÉPI

A 100. nőnapi köszöntés
Gyönyörű ünnepnek nevezték a nőnapot azok a vépi férfiak, akik kedves szavakkal és szép virágokkal köszön-
tötték fel a Gondozási Központban március 8-án megjelent asszonyokat, lányokat ( kép). Kovács Péter

polgármester köszöntőjében
emlékeztetett rá: az első nőnap éppen
100 éve, Szentpéterváron volt, amikor az
ottani asszonyok békét és kenyeret
követeltek. – Ma már nincs politikai jel-
lege az ünnepnek, tette hozzá, de fér-
jként és lányos apaként is sok köszönet-
tel tartozik a szebbik nemnek. Ãk azok,
akik a városért és családjukért is sokat
tesznek, s tegyenek még hosszú ideig jó
erőben, egészségben, mondta.

Kovács János tiszteletet adó verssel
emlékezett a nőkre, akik gyerekként,
szeretőként, anyaként és barátként
kísérik egy életen át a férfiakat. Tóth
Lajos pedig egy szál gyönyörű rózsával

„kereste a nőt”, mondván: csak veletek szép az életünk. Pusztai Pali bácsi pedig keresetlen szavakkal kívánt jó
erőt és egészséget a megjelent hölgyeknek.

A jó hangulatot pezsgőbontás, sütizés és kellemes társalgás jellemezte. Az ünnepi köszöntés
egyébként nem maradt el a város egyetlen intézményében, s talán családjában sem.             gyz                                  
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Tavaszköszöntő kirándulás
Március első hete napsütéses, vidám, természetbe csalogató időjárással köszöntött ránk, visszavonhatatlanul
maga mögé utasítva a hideg téli napokat. 

Az erdőkben is megjelentek az első tavaszi hírnökök: hóvirág, tőzike, csillagvirág. Iskolánk 4. és 6. osztályos
diákjai és túrázni szerető tanárai, némi természetismereti kalandra vágyva, meghódítani indultak, a
Horvátnádalja melletti Dobogó
erdőt. Félórányi vonatozás után
átszeltük a csendes nádaljai utcá-
kat, majd csatlakoztunk az Ãrségi
Nemzeti Park természetőre által
vezetett tőzike túrához. 

Meglepődve tapasztaltuk, hogy
a vépi iskola lelkes csapatán kívül,
bizony még sok-sok lelkes ter-
mészetjáró kirándul, hosszú
kígyózó sorban, a tőzikés erdőben.
Kezdetben csak kisebb-nagyobb
foltokban pillantottuk meg az
illatos, kis fehér, harang alakú
virágokat, de beljebb már tőzike
virágszőnyeg borította az erdő
alját. A látvány magáért beszél, most megértettük, hogy ez a Dunántúl egyik legjelentősebb tőzikése. A Rába
folyóhoz érve hallhattunk a keményfás ligeterdő sajátosságairól, megnéztük a hód, a vidra, a jégmadár, a parti
fecske és a gyurgyalag lakóhelyeit is. 

Hagyományteremtő szándékunkat ez a kirándulás, még jobban megerősítette, így a közeljövőben nagy
szeretettel várunk csatlakozó természetkedvelő diákokat és szülőket.                       Kovácsné Csákvári Beatrix

biológia-testnevelés szakos pedagógus
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EGYHÁZ KRÓNIKA
VÉPI

Bővít a papír csomagolóanyag üzem
A Kompackt Kft. független, magánszemély által 2009-ben alapított vállalat, amely
2014-ben tette át székhelyét Vépre.

A cég fő tevékenysége papír csomagolóanyag gyártása és forgalmazása
(képünkön). Jelenleg 25 fő állandó munkavállalót foglalkoztatunk, a létszám jelentős része helyi lakos.
Partnereink és a személyi állományunk kapcsolata rugalmas és hatékony. Pályázati lehetőségeknek

köszönhetően gyors fejlődésen mentünk keresztül az utóbbi
években. Folyamatosan bővítjük a telephelyen lévő gyártó- és rak-
tárcsarnokok befogadó méretét, valamint gépeink számát, mivel
egyre nagyobb körben próbálunk a piac igényeinek megfelelni. A
fejlődésünket és terjeszkedésünket hosszú távon tervezzük.

Gépparkunk folyamatos bővítésével, saját gyártású ter-
mékeinkkel és saját gépkocsikkal kiszolgálunk közvetlenül kis- és
nagykereskedőket, multi cégeket, magánszemélyeket és végfel-
használókat egyaránt. Értékesítés a telephelyünkön és közvetlen
házhozszállítással is megoldott.

Gyártástechnológiánk lehetővé teszi, az alábbi termékek
helyi előállítását:
pizza doboz egyedi nyomattal, street food tálcák, festett dobozok,
gyűjtő dobozok (ragasztva-tűzve), költöztető dobozok,
csomagküldő dobozok, elválasztó lapok, élvédők, sarokvédők,
karton tálcák.

Célunk  versenyképes áron, minőségi, színvonalas és rugal-
mas szolgáltatást nyújtani a jelenlegi partnereinknek, valamint a leendő vevőknek egyaránt.

Cégünk, ISO 9001 minőségbiztosítási szabvánnyal rendelkezik, tájékoztatta lapunkat a cégvezetés.

6

Egyházközségünk áprilisi programjai
Nagyböjti lelkigyakorlatunk idén is kétnapos lesz. Április 3-án, hétfőn és április 4–én, kedden délután 1/2 6 órától
gyóntatás lesz, majd a 1/2 7 órakor kezdődő szentmise keretében hangzanak el a lelkigyakorlatos    szentbeszédek.
Kedden délután 3 órai kezdettel tartjuk meg a betegek és idősek szentmiséjét, melynek keretében kiszolgáltatjuk a
betegek kenetét azoknak, akik azt kérik. Előtte 1/2 3 órától gyóntatás lesz. A lelkigyakorlat vezetésére Schauermann
János atyát, a szombathelyi Szent Márton Plébánia vezetőjét kértem fel.
Buzdítom a kedves Híveket, hogy példás buzgósággal vegyenek részt minél többen a lelkigyakorlaton.
Április 9-én, Virágvasárnap ünnepli Egyházunk Jézus Krisztus jeruzsálemi bevonulását. A reggel 8 órakor kezdődő
szentmise keretében lesz a barkaszentelés és a körmenet. Mivel április 13-án, a Szent Három Nap első napja,
Nagycsütörtök lesz, a fatimai engesztelő szentmisét április 12-én, szerdán este tartjuk meg. Igyekezzünk egész nap
böjttel, imádsággal engesztelni Szűz Mária Szeplőtelen Szívét a bűnökért és megbántásokért! Az esti szentmise előtt
3/4 5 órai kezdettel rózsafüzért 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! Április 13-án, Nagycsütörtökön
este 1/2 7 órakor ünnepi szentmisével emlékezünk az utolsó vacsorára. A szentmise után oltárfosztás lesz, majd
Szentségimádási órát tartunk Jézus Olajfák-hegyi figyelmeztetésére emlékezve: „Még egy órát sem tudtok virrasz-
tani velem?" Április 14-én, Nagypénteken délután 3 órakor keresztúti ájtatosságot tartunk templomunkban. A Jézus
kereszthalálára emlékeztető szertartás este 1/2 7 órakor kezdődik. Ezen a napon a Szentsír 15-18 óráig látogatható. A
Szentsír mellett a cserkészek állnak díszőrséget.  Nagypéntek szigorú böjti nap! Ez azt jelenti, hogy a 18 és 60 év
közöttiek ezen a napon húst nem fogyaszthatnak, háromszor étkezhetnek, és csak egyszer lakhatnak  jól. A hústilalom
14 éves kortól kötelező. Itt felső korhatár nincs.  Április 15-én, Nagyszombaton Jézus sírja reggel 8-12 óráig láto-
gatható. A feltámadási szertartások este 6 órakor kezdődnek. Kérem a Kedves Híveket, hogy gyertyát mindenki hoz-

zon magával! Április 16-án, Húsvétvasárnap Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük.
A reggel 8 órakor kezdődő ünnepi szentmise után ételszentelés lesz.

Németh Tamás plébános
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Mácsik TOTÓ
1. Milyen terhelést bírt ki a legerősebb
tésztahíd?

1. 570,3 kg
2. 568,1 kg
x. 601,2 kg

2. Melyik a legvékonyabb mácsik? 1. makaróni
2. cérnametélt x spagetti

3. Hány mácsikgyár van Magyarországon?
1. 32 2. 21 x. 24

4. Melyik mácsikgyár szponzorálta a 2016-os első Mácsik Fesztivált?
1. Gyermelyi 2. Hungaro Pasta Kft x. Sokfood Kft

5. Melyik nap eledele mácsik?
1. hamvazószerda 2. torkoscsütörtök x. nagypéntek

6. Mit jelent a mácsik szó?
1. mákostészta mák-csík 2. a festő által mázolt vonal x. csíkban úszó halfajta

7. Olyan idő van, mint a túrós mácsik!
1. havaseső esik 2. szép holdvilágos éjszaka x. veszettül fúj a szél

8. Kire mondják? Mácsikot kanállal, borsót villával!
1. aki csak turkál az ételben 2. a kétbalkezes x. aki csak a jó ételt szereti

9. Mit jelent a mácsik főzésénél az „al dente”
1. mikor feljön a víz tetejére 2. „ a fognak” x. túlfőzted

10. Mi a granatér mácsik?
1. tészta katonáknak 2. gránátba töltött tészta x. krumplis tészta

A megfejtéseket zárt borítékban a városháza titkárságára, vagy a városháza és a kultúrház postaládájába kérjük
eljuttatni 2017. április 13-ig. A hibátlan beküldők között értékes könyveket sorsolunk ki. A borítékra kérjük
ráírni: MÁCSIK TOTÓ, valamint tartalmazza a beküldő pontos nevét és címét.

7
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Sportbál, gondozási farsang, kiszézés és 
a szentek bevonulása   

Hosszú ideig tartott a farsangi időszak, de megérte, mondhatnánk annak kapcsán, hogy az egész város mulatott,
táncolt négy hétvégén. 

Farsangi sportbál... 
jelképe minden bizonnyal az a két focilabda volt, melyet a tombolán nyerhettek meg a szerencsések. Igaz, hogy
előbb Dávid Luca énekelte be magát a szívünkbe, mondván” egy vérből valók vagyunk”, majd a Hatos kis tár-

sastáncosai érdemeltek vastapsot. Aztán a legnagyobbak, vagyis az Ungaresca szeniorjai tették fel a pontot az i-
re a palotástól a kalotaszegi táncokig. (Igaz, ami igaz: a marhapörkölt sem volt akármi.)  Egyszóval a focisták

nemcsak a meccseken, hanem a par-
ketten is bevetettek néhány cselt. 

A gondozási központban…  
előbb Tóth Lajosné Annuskát köszön-
tötte 80. születésnapján Kovács Viola
(képünk), majd régi vicceken és
szerelmes történeteken kacagtak a
jelenlévők.  Kovács János a tőle
megszokott módon előbb csárdásra
hívott, majd a fogamzásgátló tabletta
nyugtató hatásáról szólt, valamint
arról, hogy miért nem fog, a székely
borotvája?

Kovács Viola egy grófnővel és
inasával élcelődött, miként Jávorics
Ferencné Erzsi, Horváth Józsefné
Irénke és Kiricsi Imréné Mariska
emlékei is a szerelem témakörét

prezentálták. 
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Kolbászos, spagettis, tüzes, „modern kislányos” történetek kerültek elő. Szalai Lajosné Erzsi pedig egy pap
prédikációját boncolgatta, mely elveszett, majd megtalált biciklijéről szólt. Volt min nevetni,
melyhez később jó kis falatozás, koccintás, terefere kötődött. 

„Elégették” a telet 
Még ennyi dühös kisgyereket nem láttam: annyira elegük lett a hidegből, hogy Mátyás napján azonnal elégették
a telet. Vagyis a kisze-bábut a Vadvirág óvoda udvarán. ( képünk)
Egyúttal kiűzték a betegséget is, mondván: „Kisze, vice , Villő,/ gyűjjön rád a himlő, /kiűzzük a betegséget,/

behozzuk az egészséget!” Ökölbe szorí-
tott kézzel, mintha boksz-meccsen let-
tünk volna, olyan volt a hangulat.  Aztán
meggyújtották a nagy kisze-bábut, majd
egyéni bosszúból rárakták a tűzre a saját
kis szalma- és papír bábujukat, miköz-
ben a Bújj-bújj zöldágat énekelték. Meg
is ijedt Mátyás.

Szentek bevonulása … 
Városi gálával koronázták meg a farsang
farkát a Nefelejcs Nyugdíjas Klub tagjai

a február 25-i jelmezes bálon. A 136 vendéget széleskörű és nívós produkcióval örvendeztették meg Ságiné Anci
és  a szereplők. Ha zsűri lett volna, bizony 10 pontot kellett volna adni Hendéné Vali székely történetének, a nép-
dalos, magyar-nótás Sinkó-Gál párosnak, a Kovács-fivérek vicceinek, Tóth Vásárhelyi Ica örökzöldjeinek, a

Retró-nagyik slágereinek, Kovács
Jánosné Klári és Marótiné Éva
családi történeteinek, a kortalanok
négyesének: Horváthné Marika,
Pájer Lajos, Hendéné Vali és Tóth
Vásárhelyi Ica,  énekének és a ma-
karéna táncnak. A virtuális zsűri,
vagyis a közönség vastapsa
azonban 11 pontra értékelné a női
ruhába öltözött férfiak üveges tán-
cos produkcióját (képünk) Kovács
Lacival, Szabó Józseffel, Binder

Lászlóval, Kiricsi Miklóssal és, Gál Pállal. Miként a
Szentek álarcos bevonulása (képünk) is felrobbantotta
a színpadot, barátostól, apácástól. De a varjú, a Bogyó
és Babóca a kalózlány, a szépség és szörnyeteg is
különleges volt, miként a csőszerelő is. Bár én őt
inkább gázszerelőnek öltöztettem volna. Mindezt
tetőzte Frédi és Gábor zenekara.                          -gyz

A nyugdíjas klub nevében köszönetet mondunk a
sok-sok a  sok-sok  tombola tárgyért. Külön köszönjük
támogatóinknak az adományokat Szijj Vilmos és
családjának, Varga Elek és családjának, Török Sándor
és családjának, Dömötör  Gábor és családjának, Né-
meth Miklós és családjának, valamint Kóbor Attila és családjának. Köszönjük a pincérek önzetlen munkáját
Győrfalvai Sándornak és feleségének, Balikó Attilának és feleségének, Pócza Csabának és feleségének. Most is,
mint már évek óta minden esetben eleget tettek kérésünknek.                             Sági Józsefné klubvezető
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Közmeghallgatás
A képviselő-testület döntése szerint,
2017. április 24-én hétfőn, 19
órakor kezdődik az idei évben a
közmeghallgatás. Kérjük a lakossá-
got, hogy vegyenek részt fóru-
munkon, közösen beszéljük meg
gondjainkat, egyeztessük tervein-
ket. - önkormányzat -

Pályázat

Vép Város Önkormányzat
képviselő-testülete pályázatot hirdet
civil szervezetek és helyi önszer-
veződő civil közösségek támo-
gatására. 
Részletek a www.vep.hu oldalon.

Nagy János: 
Az alattomos

(Gyermekarcok)

Jól ismeri a galeri!
Arcáról mindig le-leri:
valamiben már sántikál.

Görbül a gúny, fölényes mosoly
a szája szögletén grimaszol.
Aztán huncut szürke szemén
bukfencezik a csalfa fény.

Sunyi lábát eléd rakja,
vágódj előtte keményen hasra.
Orvul támad mérges nyila,
pedig ott fekszel mellette
szó- és karnyújtásnyira…

A földről szívesen segít fel,
alkalmat keres, s újra elesel.
Megbánást, bocsánatot nem ismer,
ha szólsz, trágár szavakkal felesel.

Haláleset: Szép Dezsőné
sz. név: Balikó Ilona  (1933)
Petőfi u. 70,  Könczöl Gyula
(1948) Hunyadi u. 58.
Kolocz Ferenc   (1938)
Kossuth u. 41.  

Anyakönyvi hírek 
Házasság:Horváth Margit és
Milkovics András László

Születés: Varga Balázs és Kányási
Edina fia Márk

Tájékoztató a közgyógyellátásról
A közgyógyellátás az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat
kompenzálja, a jogosultság igazolására közgyógyellátási igazolvány szolgál.
Ki jogosult alanyi jogon közgyógyellátásra?
Az átmeneti gondozásban részesülő, és a nevelésbe vett kiskorú, aktív korúak
ellátására jogosult egészségkárosodott személy, a pénzellátásban részesülő
hadigondozott és a nemzeti gondozott; a központi szociális segélyben
részesülő, a rokkantsági járadékos, a rokkantsági ellátásban részesülő
(egészségkárosodásától függően), továbbá az, aki, vagy aki után szülője vagy
eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül. Tehát ezen ellátásban
részesülők (alanyi jogon) közgyógyellátásra is jogosultak.
Ki jogosult normatív alapon közgyógyellátásra?
A jövedelmi helyzettől és a havi rendszeres gyógyszerkiadástól függ. Ez eset-
ben a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenko-
ri legkisebb összegének (jelenleg 28.500 Ft) a 10 %-át (2.850 Ft) meghaladja,
feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén 150 %-át
(42.750 Ft).
Hogyan lehet igényelni a közgyógyellátási igazolványt?
Az ellátásra való jogosultságot kérelemre a Vas Megyei Kormányhivatal
Szombathelyi Járási Hivatala állapítja meg. Az ügyintézés helye Szombathelyi
Járási Hivatal Szombathely, Hunyadi u. 45. II. emeletén működő ügyfélszol-
gálata, a kérelem benyújtható a Vépen ügyfélszolgálatot tartó ügysegédnél is
(aki a Vépi Közös Önkormányzati Hivatalban, csütörtökön 12.30 órától 14.45
óráig tart ügyfélfogadást). A közgyógyellátás iránti kérelem-nyomtatvány
beszerezhető az ügysegédtől.
A kérelemhez mellékelni kell a háziorvos igazolását a havi rendszeres gyógyító
ellátásokról. Az igazolást zárt borítékban a kérelmező nevének és társadalom-
biztosítási azonosító jelének feltűntetésével kell csatolni a kérelemhez. 
Az alanyi jogcímen kérelmezett esetben igazolni kell a szükséges feltételt (a
fent jelzett jogosultságot, a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultság
esetét kivéve). A normatív közgyógyellátás esetén szükséges csatolni a
jövedelem-nyilatkozatot megalapozó iratot is.
Hogyan lehet felhasználni az egyéni és az eseti gyógyszer keretet?
Az egyéni gyógyszerkeret a rendszeres gyógyszerszükséglet támogatását szol-
gálja, mely az egyéni havi gyógyszerköltsége, de legfeljebb havi 12.000 Ft.
lehet, felhasználása 3 havonta, egyenlő részletekben történik.
Az eseti gyógyszerkeret az akut megbetegedésből eredő gyógyszerszükségletet
támogatja. Az eseti keret minden ellátottra egyaránt vonatkozóan évente jelen-
leg 6.000 Ft. Vas Megyei Kormányhivatal

Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Osztály

10

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánnak
a Vépi Krónika munkatársai.
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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 )
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:
Április     2.  Tündérkert – A 2016-ban született
gyermekek polgárráfogadási ünnepsége
Április 7.  A Hatos F. Ált. Iskola éa AMI
Társastánc csoportjának Táncgálája
Április   11. 11 óra  Költészet napja 
Április   14.  Húsvéti tojáskeresés
Április   28. HATOSFOGAT Művészeti Feszti-
vál
Május      1. Majális

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

Nefelejcs Nyugdíjasklub programjai:
Április   6. Játék
Április 13. Költészet napja
Április 20. Névnapok
Április 27. Pál Ferenc (video)

A Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ
Idősek Klubja programjai:
3.-tól- 7.-ig. 14.00 óra: Húsvéti díszek készítése
– ajtó, ablak, asztaldíszek
12.-én 14.00 óra: Húsvéti hagyományok
nyomában
19.-én 14.00 óra: Irodalmi teadélután 
25. én 13.30 óra: Kirándulás

Elismerés a legszebb 
konyhakertért

Oklevéllel és tárgyjutalommal ismerte el az agrártárca a DASzK
vépi intézetének munkáját, a "Ments meg egy kertet!"
programban végzett kiemelkedő munkájáért.

A Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter által 2016-ra
meghirdetett Kertészkedés Éve sorozatban 56 agrár-szakképző
intézmény tanulói vettek részt. A díjazottaknak járó elismeré-
seket Román István, a tárca agrárszakképzésért felelős helyettes
államtitkára, valamint  Kovács Szilvia, "A legszebb konyha-
kertek" program ötletgazdája adta át.

A minisztérium 2016-ban a Gyümölcsoltó Boldogasszony
ünnepén hirdette meg a Kertészkedés Évét, melynek része a
„Magyarország legszebb konyhakertjei"országos verseny. A
sorozat célja, hogy a magyar emberek minél több zöldséget és
gyümölcsöt termeljenek, vásároljanak és fogyasszanak.

Román István kiemelte: elsősorban a kertészkedésre ösztön-
zés, és az ehhez szükséges tudás átadása, valamint a kertnek,
mint élőhelynek a megőrzése volt a cél. A szakképzési
intézmények diákjai a projekt ideje alatt 76 kertet műveltek
meg. A résztvevők elsősorban azokat a kerteket kutatták fel
településeiken, amelyek elhanyagoltak voltak, vagy idős tulaj-
donosaik egyedül már nem tudták megművelni azokat.  

–  Iskolánkból Kenesei Imola mérnöktanár irányításával a 10.
és 11. évfolyamos gaz-
daasszony és falusi ven-
déglátó képzésben részt
vevők vállalták egy egy
vépi kert gondozását.
Elsősorban zöldségfélék
termesztésében, beta-
karításában segédkez-
tek. Az elvégzett felada-
tokról minden hónapban
képes beszámolót küld-
tünk a program koordi-
nátorának. Ez alapján
jutalmazták az iskolákat
oklevéllel és tárgyjuta-
lommal a kiváló munká-
ért, közölte Hollósi Éva
igazgató.                           

A szervezők idén is
szívesen várják olyan
nyugdíjasnak a jelent-
kezését, aki a helyi
diákok segítségét kéri
kertje műveléséhez,
tudtuk meg. 

(Képünkön Román Istvántól Nagy Vivien átveszi a jutalmat.)
– a szerk 11

Sok locsolót kívánunk a
leányoknak, az anyukáknak

és a nagymamáknak!
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Rajmon Ádám 
verseskönyve zenével 

Vers és zene kézen fogva érkezett a vépi
művelődési házba február 24-én, pénteken este.
Egy ifjú és sokoldalú költő, Rajmon Ádám az
első verseskönyvével, az Új Nemzedék együttes
pedig hol lendületes, hol lírai zenéjével
mutatkozott be a közönségnek.

A 23 esztendős fiatalemberről, a Lélekvirág
című kötet költeményeinek szerzőjéről kiderült:
igazi közösségi ember. Olyan, aki kicsit kilóg
korosztályából: jótékonykodik és feltörekvő
zenekarok útját egyengeti, koncertjeit szervezi
azon kívül, hogy verseket ír. Az Új Nemzedék
nevű négyfős szombathelyi bandáról pedig az,
hogy kiváló saját szerzeményeik vannak
amellett, hogy meggyőző – Lord, Ocho Macho –
feldolgozásokat hallottunk tőlük az akusztikus
koncerten.

Ádám Ars poeticáját, a Balogh József
emlékére írt versét, a Tavasz és a Lélekvirág
címűt is testvére, Rajmon Zsuzsanna (képünkön
a testvérpár Iszakné Koszorús Judittal) tolmá-
csolta. Mélyen érző, időnként melankolikus,
máskor játékosabb hangulatú alkotásai elértek a
hallgatóság szívéhez. Csakúgy, mint a jó néhány
szám erejéig közreműködő Új Nemzedék
megzenésített sorai a színpadon: Élj a mának, a

jövő még pihen, legyen az élet
carpe diem. 

-tk.

GONDOSKODÁS VÉPI

A családsegítő és 
gyermekjóléti szolgálatról 

Megfelelően működik a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat Vép és Bozzai területén, ezt állapították meg
azon a tanácskozáson, melyet február 23-án tartottak az
érintett szakmák és intézmények képviselői a művelődési
házban.(képünk) 

Kiricsi Adél családsegítő beszámolójából kiderült:
legfőbb feladata a 3341 fős vépi és 322 fős bozzai
lakosságszámból az 543 illetve 58, 0-18 éves korú gyer-
mekek testi és lelki egészségének védelme, az érintett
családok támogatása. Ezért rendszeres családlátogatá-
sokat, környezettanulmányokat végez, iskolai
előadásokat tart, önismereti csoportokat hoz létre, nyári
táborok lebonyolításában segédkezik, ügyintézéshez
nyújt támogatást. Tapasztalatai alapján a kisvárosban a
veszélyeztetett kiskorúak száma 46. Az okok közt csalá-
di-kapcsolati konfliktus, gyermeknevelési, életviteli,
anyagi problémák vannak. Ezekből pszichés gond, csel-
lengés, igazolatlan iskolai hiányzás, vandalizmusra hajló
cselekedet, higiéniás elhanyagoltság fakad. Minden eset-
ben hatékony segítséget szeretne nyújtani, de ha nincs
más megoldás, a törvény szerint védelembe kell venni a
bántalmazott vagy teljesen elhanyagolt gyerekeket. Erre
a jelenlegi mintegy 30 veszélyeztetett családból csupán
négy precedens van.

Munkáját elsősorban a jelzőrendszer tagjai segítik,
vagyis a védőnők, a házi gyermekorvos, az általános
iskola, óvoda, a rendőrség és a gondozási központ
munkatársaival együttműködve észleli azokat a lakossá-
gi gondokat, melyek alapján segítséget, támogatást vagy
érvényt szerez más, törvény által előírt
kötelezettségeknek.

Kovács Péter polgármester egyrészt megköszönte a
szakember munkáját, másrészt az önkormányzat további
támogatásáról biztosította a szolgálat tevékenységét.
Megemlítette azonban, hogy nőtt a rongálások száma,
melyeket általános iskolások követtek el.  Héra-
Csizmadia Fanni Bozzai polgármestere elmondta: nyu-
godt falujukban eddig két családdal kellett foglalkozni
intenzíven, ezért továbbra is szükséges a faluban a
családsegítő jelenléte. Molnár Krisztina iskolaigazgató
szerint is köszönet illeti Adél munkáját, melyre az egyre
több nehezen kezelhető diák miatt is szükség van.

KRÓNIKA

12

2017márc_2017 febr  2017.03.30.  21:16  Page 12



KRÓNIKA
VÉPI SPORT

Testvérvárosi focitorna
A nyírségi Nagykálló, a korábban megyeszékhely, ma közel tízezer lakosú járási központ hívta öregfiúk lab-
darugó tornára testvérvárosunkat, Tasnádot és rajta keresztül Vépet is.

A három város képviselői már jó ismerősként köszöntötték egymást, hisz a tasnádi városnapokon évek óta
találkoznak és beszélik meg az éppen aktuális problémákat, terveket. Nagykálló ezért döntött úgy, hogy az idén
a vépi önkormányzatot is meghívja erre a rendszeresen megtartott találkozóra (képünkön).

Képviselő-testületünk elfogadva a megtisztelő meghívást a Vépi Labdarúgó Öregfiúk csapatát nevezte a
versengésre. Ãket Kovács Péter polgármester és Szijj Vilmos alpolgármester kísérte.

A mérkőzések szombaton
délelőtt 11 órakor kez-
dődtek, a városi sport-
csarnokban. Az első mér-
kőzést Vép és Nagykálló
vívta. Az eredmény fölé-
nyes vépi győzelem lett.
Következett Nagykálló és
Tasnád küzdelme. A
helyiek most is
alulmaradtak, így a
harmadik mérkőzés, Vép
és Tasnád között döntötte
el az aranyérem sorsát.

Ezen a meccsen is diadalmaskodott a vépi csapat, így veretlenül került az első helyre. Látszott a játékosok
mozgásán a rendszeres edzés és az év közbeni mérkőzések során összeszokott játékstílus. 

Külön feladatot kapott minden város abban, hogy a másik két mérkőző küzdelmét, valaki mikrofonban
kommentálja. Vép részéről Szijj Vilmos alpolgármester ragadta kezébe a mikrofont és Szepesi Györgyöt
közelítő stílusban közvetítette le Nagykálló és Tasnád küzdelmét. Mindenki által elismerten vehette át a legjobb
szpíkernek járó oklevelet.

A jó hangulatú és színvonalas játék után a csapatok a város tulajdonában levő étteremben folytatták a napi
programot ebéddel és kötetlen beszélgetéssel.

A vépi küldöttség tagjai voltak: Szalai György, Beke László, Zátonyi Zoltán, Vilics József, Szőnye Róbert,
Németh József, Holdosi Árpád, Németh Zoltán, Szalai Gábor, Dombai László, Csek Sándor, Pócza Csaba,
Balikó Attila, Szijj Vilmos és Kovács Péter.       -VK-

Sakk: vépi bronz Lukácsházán
Idén február 25-én rendezték meg a Vas megyei települések közötti sakkversenyt Lukácsházán. A verseny nyolc
vasi település részvételével zajlott. Hét fordulón
keresztül 2x20 perces játszmákban mérték össze ere-
jüket a csapatok. Kiélezett küzdelem mellett, az utolsó
forduló végéig nem lehetett tudni kié lesz az első hely.
Az 5. forduló végére Vép csapata kissé hátracsúszott,
ám a végén egy hatalmas hajrát követően az
oldalvízen felevezve elérte az előkelő 3. helyet.
Eredmény: 1. hely: Vasszentmihály 18,5 pont, 2. hely:
Táplánszentkereszt 18 pont, 3. hely: Vép 17 pont. A
vépi csapat tagjai: 1. tábla: Palotás Péter 3 pont2.
tábla: Kovács Gábor 4 pont 3. tábla: Hőbér András 6
pont 4. tábla: Tolvaj Dezső 4 pont. (Képünk) Külön
kiemelem  Hőbér András teljesítményét, aki a 3. táblán
a legeredményesebbnek bizonyult a mezőnyben, így tábladíjas lett. A csapatversenyek mellett
egyénileg is remekeltek a vépi sakkozók. A 2017. február 26-án megrendezett Tömörd kupán a 22
fős mezőnyből Hőbér András a 3. míg Tolvaj Dezső a 6. helyet szerezte meg.
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KÖRNYEZETVÉDELEM VÉPIKRÓNIKA

Nulla hulladék? – TISZTÁN VÉP
Természetesen megadhatjuk azonnal a választ, hogy ez badarság, elképzelhetetlen és szőnyeg alá söpörjük az egészet.
Megadhatjuk, de egyben elgondolkodhatunk azon, hogy mennyire csökkentsük a hulladék „termelést”? Ötven száza-
lékkal? Kilencven százalékkal? A cél az, hogy a lehető legnagyobb mértékben, vagyis egyre jobban megközelíteni a nulla
hulladék értéket.

Ennek a célnak az elérésére, a környezettudatos viselkedés elterjesztésére vállalkozik a HUMUSZ Szövetség, melynek
székháza Budapesten a magas házak közé beékelődött kis zöld oázisban egy földszintes kis épületben található. (1111
Budapest, Saru utca 11. sz.(kép) www.humusz.hu )

Határozott céljuk, hogy kapcsolatot építsenek ki minden olyan közösséggel, amely hatásosan tehet azért, hogy a föld
unokáink számára is egy lakható környezet legyen. Rengeteg ismertető anyaggal, képzésekkel, előadásokkal, közös
foglalkozásokkal igyekeznek a szemléletmódot a megfelelő irányba fordítani, támogatni, erősíteni.

2017. február 22-én önkormányzatok részére tartottak egy képzést, ahol elsősorban a hulladék szelektív gyıjtése,
kezelése, tudatos alkalmazása volt a fő téma. Az elméleti tudnivalók után jó gyakorlati példák és ötletek is be lettek mutat-
va. A legérdekesebb talán az a megoldás, melynek során a szelektív hulladékos zsákok begyıjtését lovaskocsival végzik.
Első hallásra abszurd az ötlet, pedig ha jól belegondolunk az utcákon végighaladó kukásautó is megáll minden háznál, tehát
a gyıjtési sebessége nem magasabb, mint a lovas szekéré, viszont mennyivel több káros anyagot küld a levegőbe. Az
elenyésző súlyú zsákok begyıjtéséhez a hatalmas gépek nagy teherbírása sem indokolt. Számokkal igazolt, hogy lényege-
sen alacsonyabb, mintegy egyharmadnyi költséggel végezhető el a tevékenység. Ez „természetesen” egyelőre még terv,
hiszen a szolgáltatás elindításához még rengeteg engedélyt kell beszerezni. (Nyugaton már több országban is bevezetett ez
a gyakorlat kisvárosokban, falvak közösségében, üdülőhelyeken.)

Másik kiemelt téma volt a zöldhulladék komposztálás, ami a nálunk is kiosztott komposztáló ládákkal szerencsére
részben már megoldott. Jó volt látni, hogy itt a központ udvarán kialakítottak egy kis közösségi komposzt szigetet, ahol az
elhelyezett komposztáló keretekbe a környékbeli emeletes házak lakásaiból bárki elhelyezheti a konyhai zöld és kom-
posztálható hulladékát. 

A Vépi Krónika, következő számaiban, többször is visszatérünk arra, hogy személyesen mit tehetünk, közvetlen
környezetünkért, „földünkért”. -KoPé-

Oldjuk meg maradék nélkül 10 lépésben
1. Csak azt veszem meg, amire szükségem van
2. Komposztálok
3. Szelektíven gyıjtöm amit lehet
4. Az elromlott tárgyaimat megjavíttatom

5. Amire nincs szükségem, elajándékozom, 
elcserélem

6. Termékvásárlás helyett – ha tehetem – szolgáltatást 
veszek igénybe (pl. kölcsönző)

Víz Világnapja óvodánkban
Március 22.-én a Víz Világnapján  az óvodában  a VÍZ témakörében ismerkedtek tulajdonságaival, fontosságá-

val, védelmével ismerkedtünk. Szorgos készülődéssel telt előző napunk, kék fehér lufikkal, gyermekmunkákkal,
kék színű anyagokkal díszítettünk. A szülők is részt vállaltak a feladatokból, kék pólóba öltöztették gyer-
mekeiket, barkácsoltak tutajokat, segítettek a kiállítá-
sunkra vízzel kapcsolatos tárgyakat gyűjteni. 

Széleskörű ismereteik vannak már az ovisoknak a
természetről . A találós kérdések sem fogtak ki rajtuk,
gyors megfejtések születtek. Kora délelőtt énekszóval
megnyitottuk a Madárcsalogatónkban a csobogót és
megkóstoltuk a kutunkból folyó vízet. Zenéltünk
kavicsokkal, be is festettük később azokat, a vihar
hangjait idéztük meg, vízről szóló dalokat énekeltünk.

Az udvaron buborékfújóval játszottunk, majd
a patakpartra érve vízre bocsátottuk
hajóinkat.  

7.  Vásárláshoz viszek magammal szatyrot, kosarat
8.   Piacon vásárolok, a helyi termékeket részesítem

előnyben
9.   Környezetbarát, tartós, javítható, jó minőségű 

termékeket keresek
10. Ha tehetem, környezetbarát csomagolást 

választok (pl. betétdíjas visszaváltható üveg)

14

2017márc_2017 febr  2017.03.30.  21:16  Page 14



Jövőt látó tűzoltók
–  Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan, szólt a tanács a rend-
szerváltás időszakában. Ezt a tanácsot szem előtt tartották és tartják ma
is a Vép-Bozzai Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai, derült ki a március
3-i közgyűlésen.

A 136 éves egyesület tagjai nemcsak tettre készek, hanem min-
denkor segítenek is mindenkinek, akit baj, tűz, baleset ér.
Fejlődéstörténetüket jellemzi az „ őstűzoltó „, Beke Péter felszólalása,
aki szerint a helyiek sokszor előbb érnek a kárhelyre, mint a
hivatásosok. És ezt nemcsak a felsőbb parancsnokság minősítése,
hanem Varga László egyesületi elnök, Kóbor Attila parancsnok,
Horváth Péter helyettes, és Beke Szabolcs titkár beszámolói is
megerősítették. Vagyis fokozatosan felértékelődött a 49 fős csapat
munkája, modern URH-s irányítási és jelzőrendszere, szakmai tudása,
tűzoltási és technikai színvonala. Szerencsére sok munkájuk nem akadt

a térségben, de
nem is könnyű
össze-számolni
rész-vételüket
a vá-rosi és
megyei ren-
dezvénye-ken,
mellyel tavaly
segítették a
helyben és
k ö r n y é k e n
élőket. És ezt
teszik az idén
is. Kaptak is

köszönetet, anyagi támogatást viszonzásul
De térjünk vissza a globális és lokális gondolkodásra, cselekvésre.

Az M86-os menti kisváros helyzete előnyére változott az autópálya
létrejöttével. De lehetnek súlyos balesetek is, melyhez ők vannak a
legközelebb. Kaptak is állandó ingyenes matricát és hivatalosan is
használhatják a kéklámpát. Tehát katasztrófavédelmi feladataik
megnőttek: vagyis előbb, utóbb le kell cserélni a 35 éves tűzoltó autót,
s megfelelő garázst is kell építeni annak, meg az egyre sokasodó fel-
szerelésnek. Ez az előrelátás jelenti a jövőt. S ehhez partner a városi
önkormányzat is. 

Kovács Péter polgármester szerint tűzoltókra mindig szükség lesz.
Olyanokra főleg, akik a nemcsak azonnal segítenek mindenféle bajban,
és akik nélkül elképzelhetetlen a városi, családi (képünk) és egyházi
rendezvények magtartása. Ezért is fontos például a fiatalítás. De az is,
hogy előre gondolkodva fejlesztik a mentési technikát és valóban szük-
ség lesz egy modernebb gépkocsira, megfelelő garázsra. Megfelelő
időben ehhez is megkapják majd az önkormányzat támogatását, ígérte
a polgármester. Héra- Csizmazia Fanni, Bozzai polgármester is
köszönetét fejezte ki munkájukért. 

A tanácskozás a múltra építkezés jegyében is telt: az önkéntesek
méltó módon emlékeztek meg a tavaly elvesztett egykori elnökükről,
Lakner Györgyről, aki évtizedekig nevelte „fiait” és bajtársukról,
Horváth Gyuláról.                                                                 – gyz

KRÓNIKA
VÉPI LÁNGLOVAGOK
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Megállni tilos!
Vannak gépkocsi-veze-
tők, akik ma talán
nem tudnának jogo-
sítványt szerezni.
Ugyanis nem isme-
rik a KRESZ-t, nem
tartják be a közlekedést
szabályozó táblák utasításait. Ennél is
rosszabb, ha készakarva, figyelmet-
lenségből vagy sietségből követnek el
szabálysértést. Ezzel ugyanis mások
életét, egészségét, anyagi javait
veszik semmibe. 

Ugye milyen általános ez a
szöveg? Az bizony. Mégis számtalan-
szor le kell írni, el kell mondani, hogy
ahol megállni tilos tábla szabályozza
a forgalmat, ott annak komoly oka
van. Nem lehet, hanem van! Hogy
konkrét és vépi példát említsek:
megállni tilos a tűzoltó szertár
bejárata előtt! Na, nem ezért, mert a
lánglovagoknak ez a fejlövése,
hanem azért, mert számtalanszor
előfordult, hogy riasztáskor nem
tudtak kijárni a tűzoltó autóval a
garázsból egy ott álló kocsi miatt.
Emiatt életek, anyagi javak kerülhet-
nek veszélybe. S arra is kellene
ilyenkor gondolni, hogy éppen a
vétkes sofőr hozzátartozóit érheti baj,
ég le a házuk, garázsuk, vagy
közlekedési balesetet szenvedett hoz-
zátartozójuk, s neki akartak gyorsan
segíteni.

Persze lehet magyarázkodni,
hogy csak a gyógyszertárba jöttem
pár percre vagy a gyerekért a ját-
szótérre. De mit sem ér az ilyen
szöveg, ha utólag kiderül: a késéssel,
a kocsi elvontatásával jelentős
hátrányba került a mentési munka.
Késő bánat eb gondolat, tartja a
mondás. De eztán nem lesz pardon,
ígérik a tűzoltók: rendőrségi feljelen-
tést tesznek a KRESZ szabályok
megszegése miatt. Aztán jön a bírság.
Hiányzik ez bárkinek???        

- a szerk
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