
Újabb kis tündérek születtek

Ünnepélyes körülmények közt fogadták a város kis polgáraivá a 2016-os újszülötteket április 2-án. Az immár hét
éve hagyományos hivatalos tündérkerti ünnepségen 39 csöppségnek szólt a Vépi Himnusz, akik szüleik és
nagyszüleik kíséretében kaptak kis ajándékot, emléklapot. Két körtefát ültettek a kicsik tiszteletére a mıvelődési
ház kertjében.

Megóvni az 
útburkolatokat!

Régtől hadakoznak az önkormányzat vezetői a nehéz
gépjárműveknek a település útjain történő illetékte-
len áthaladása ellen, derült ki a március eleji
közgyűlésen. A tapasztalat szerint ugyanis hiába
tesznek ki 12 tonnás súlykorlátozó táblákat például
az Alkotmány és a Deák utcákba, a gépkocsivezetők
semmibe veszik a tiltást. Pedig a nehéz járművek
károsítják az utcák burkolatát. A megoldás a fokozott
rendőrségi ellenőrzés és büntetés lehet, hangoztatták
a képviselők.

A testület foglalkozott az alapellátást végző vépi
és bozzai háziorvosok kérésével, miszerint a dok-
torok szeretnék, ha mentesülnének az iparűzési adó-
fizetési kötelezettségük alól.

A képviselők többsége által elfogadott határozat
szerint, bár az idei évben erre nincs lehetőség a fe-
szített költségvetés miatt, de a jövő évi költségvetés
tervezésekor figyelembe fogják venni az orvosok
kérését. 

Szó esett arról is, hogy még mindig nem történt
döntés a tavalyi évben benyújtott bölcsődeépítési
pályázatról. 
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Négyszázan szavaltak a
Költészet napján

Vép a verset szeretők városa. Ezt az is bizonyítja, hogy
április 11-én, József Attila születésnapján mintegy
négyszázan emlékeztek úgy nagy költőnkre, hogy
elmondták együtt a hazai gyermek és felnőtt irodalom
sok versét a főtéren. (képünk)

Iszakné Koszorús Judit művelődésiház-igazgató
emlékeztetett rá: 1964 óta tartják a vers- ünnepet. A
mostani alkalomból a jelenlévők együttesen szavalták el
József Attila Altató és Kertész leszek című versét Pusztai
Fanni tanárnő vezényletével. De nem maradhatott ki
Kovács Péter polgármester sem, aki ezúttal az ünnepre
készülődve Lukács Magdolna  Húsvéti meséjével ruk-
kolt ki. 

KRÓNIKA

foly. a  2. oldalon

folyt a 2old.

foly. a  2. oldalon
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VÉPIKRÓNIKA

Újabb kis tündérek születtek
Kibújt tehát a gyönyörű tavaszban a „zöld ág, zöld levelecske, s nyitva
lett az aranykapu” számukra, ahogy a náluk kicsit nagyobbak, vagyis a
Vadvirág Óvoda Pipitér csoportja énekelte köszöntésül. De később az
egyik ünnepelt, vagyis Simon Huba önállóan is elénekelte a „Süss fel
napot” a színpadon.

Kovács Péter polgármester szerint nagy öröm, hogy gyerekeket
ünneplünk. Ez öröm a szülőknek, a nagyszülőknek, az egész családnak
és a városnak is, hiszen így szaporodik a nagyobb közösség, vagyis a
lakosság. Az önkormányzat pedig ennek megfelelően hozza meg
intézkedéseit, segíti a családok letelepedését építési és különböző
kedvezményekkel. A város vezetői jó körülményeket igyekeznek
teremteni a családalapításhoz, melyhez nélkülözhetetlen egy bölcsőde
létrehozása is. – A pályázatot beadtuk egy kétcsoportos intézmény meg-
valósítására, melynek elbírálása folyamatban van, tette hozzá a
városvezető azt kívánva, hogy a csöppségek nőjenek nagyra erőben,
egészségben, hisz ők alkotják majdan az újabb családokat, végül a város
jövőjét.

Ezt követően a jelenlévők körbevették a Bene Tibor fafaragó művész
által korábban készített szobrot, melyre már felírták az újszülöttek
neveit is. Ez a kis „emlékmű” példázza a város gyarapodása mellett a
családok és az újszülöttek köztéri megbecsülését is. (képünkön)  -gyz       

AKTUÁLIS

folytatás az 1. oldalról

folytatás az 1. oldalról

Megóvni az
útburkolatokat!

Az eredeti pályázati programtól
eltérően sokkal hosszabb bírálati idő
után reméljük, hogy nyertes lesz a
pályázatunk, mondta Kovács Péter, aki
megjegyezte: a kisvárosban 91 három
év alatti kisgyermek él, akinek
ellátásáról kötelező az önkormány-
zatnak bölcsőde létesítésével
gondoskodni, legkésőbb 2018. decem-
ber 31-ig. 

A napirendek közt szerepelt
többek közt energiamegtakarítási,
illetve vízkárelhárítási terv készítése,
az utóbbihoz várható megyei önkor-
mányzati támogatás is. A kidol-
gozáshoz kérte a képviselők egyetér-
tését a városvezető úgy, hogy szüksé-
gesnek látja külső cégek bevonását a
terv megvalósítására. Ezért három vál-
lalkozástól kérnek ajánlatot a feladat
megoldására. 

A testület foglalkozott a helyi
önkormányzat feladatellátását szolgáló
belügyminisztériumi fejlesztési támo-
gatásokkal is. Példaként említették az
óvoda parkosításának, új játékok be-
szerzésének, illetve kerítés építésének
szükségességét. További belügyes
pályázattal pénzeszközökhöz lehet
jutni szociális támogatások kifizeté-
sére. Arról is döntöttek a képviselők,
hogy szabályzatot kell készíteni a
közterületfigyelő rendszerre, melyet a
rendőrséggel közösen kell működ-
tetni. Egyidejűleg ajánlattételi fel-
hívásról is határoztak az úgynevezett
ASP pályázattal kapcsolatban, mely a
hivatali e-ügyintézés feltételeinek
kialakítására szolgál majd.               gyz

folytatás az 1. oldalról

Négyszázan szavaltak 
a Költészet napján

Külön dicsérendők, most is felléptek az iskolai verseny legjobbjai:
Gombás Lőrinc, Gombás Botond, Balogh Dávid, Várnai Roland, Imre
Fanni, Gombás Marcell, Őri Dorka, Németh Boglárka, Kovács Károly
Milán, Németh Nikol, Dömötör Hanna, Kányási Dorka és Dombai
Boglárka, akik az iskolai versenyen Bősze Éva író-költő zsűri-elnök
előtt is remekeltek. 
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A Vadvirág Óvoda 
programjai

Május 8. Az édesanyák köszöntése
Május 12. Madarak, fák napja
Május 12. Sportvetélkedő Sárváron
Május 22- 26. Gyermekhét 
Május 27. Vadvirág nap  
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Szépkorú köszöntése
96. születésnapján virágcsokorral és kis ajándékkal köszöntötte
Novák Lajosné Ili nénit  Kovács Péter polgármester (képünkön). Az
idős hölgy ugyan feledékenységre panaszkodott egy kicsit, de

meggyőződtünk róla,
hogy nagy baj nincs.
Aktív, cselekvőképes,
tesz-vesz és hiányzik
neki a munka.

Napközben újságot
olvas, imádkozik és az
étvágya is jó. Mint
mondta, a lepirított
krumplis tésztát szereti
nagyon, de a lecsó és a
főzelékek is kedvencei
közé tartoznak, miként
a szalonna, a házi aludt-
tej, a krémes süte-
mények, a banán és a
kávé is nélkülözhetet-
len számára.

Érdeklődése kiterjed
ország-világ dolgaira, s főként négy unokája, illetve 7 dédunokája
élteti. Utóbbiak közül ketten Ausztráliában élnek, s szinte naponta
megörvendeztetik a dédit az interneten. További erőt, egészséget
kívánunk Ili néninek szerető családjával együtt!
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Gólyakaland
Április 12-én szerdán riasztást kaptak tűzoltóink, hogy állatbaleset
történt a Szent Imre utca 14. szám előtt.

Kóbor Attila parancsnok felhívott, hogy nem tartózkodik Vépen,
nézzem már meg, hogy mi történhetett. Éppen a városban voltam, így
arra vettem az irányt, és azt láttam, hogy népes nézőtábor jelenlétében
a szombathelyi tűzoltók kosaras autója készül akcióra a gólyafé-
szeknél. Kérdésemre, a velük együtt érkezett, nemzeti park szakem-
bere elmondta, hogy riasztást kaptak arról, hogy a vépi gólya párja
elpusztult. Ilyenkor menteni kell a tojásokat, mert egyedül a gólya
nem tudja azokat kikölteni. A kosár tehát a magasba emelkedett,
megkezdődött a tojásmentés folyamata, ami véget is ért hamar, mert a
fészekben még nem volt tojás. A mentőalakulat tehát elvonult.

Később többen jeleztek, de magam is tapasztaltam, hogy a fészek-
ben továbbra is 2 gólya látható. Felhívtam a tojásmentésre érkezett
szakembert. Ő elmondta, hogy előfordulhat, hogy nem az itteni pár
egyik tagja pusztult el, de az is lehetséges, hogy új társ érkezett az
egyedül maradt gólya mellé, mert jelenleg zajlik a gólyák körében a
párválasztás időszaka.

A lényeg tehát, hogy van egy gólyapár, és bizonyára nemsokára a
kisgólyák kukucskálnak majd a gólyafészek gondosan megépített ágai
között. -KoPé- 

Tündérkert
Tündérkert kicsi fáit

tavasz melege szépen növeszti.
Kis gyerek, ha születik,

városa egy kis fát ültet neki.
Kis fácska nagyra nőj,

a széltől sose félj!
Inkább félj, ha letörnek,

s szélnek eresztenek.
Ha arra jársz anyával, apával,
simogasd meg zöldellő ágam!

Mellé állok, megnézem
tavaly óta mennyit nőttem.
De az a huncut fa mindig 

kifog rajtam, te kis csibész!
Én nőttem nagyobbra!

Nem csak növök, árnyékot is adok.
Kis madarak körben röpködnek,
keresik hova rakják fészküket.

Sok kis madarat költenek.
S, ha te is apa vagy anya leszel,

sok kicsi fát ültessetek!
Egyet, kettőt vagy tizenkettőt?

Hiszen Tündérkert vár kicsi
gyerekeket.    

Irénke néni

A Hatos Ferenc Általános
Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola

programjai:
Május 4. 16:30-18:00 – Fogadóóra
Május 17. – Idegen nyelvi mérés a 6.
és 8. osztályokban Május 24. –
Országos Kompetenciamérés a 6. és 8.
osztályokban Május 27. – Városi
Gyereknap Május 31. – KIHÍVÁS
NAPJA – Takács János Labdarúgó
Emléktorna

Haláleset: Barabás Balázs (1983)
Széchenyi u. 5.  •  Cseresznyák
István (1941) Petőfi u. 12.

Anyakönyvi hírek 
Születés: Rózsa Szabolcs és
Simon Szilvia leánya: Szabina.
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Táncest és igazi kép-aukció
Ismét újítottak a Hatos Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti iskolába járók szülei Gombásné Horváth Dóra
vezetésével. Nemcsak önálló táncesten mutatkoztak be a Novák-tanítványok, hanem mindenki meglepetésére
képaukciót rendeztek a legkisebb „művészek” legjobb alkotásaiból.

A siker ezúttal sem maradt el: a nyílt árverésen 20.000 forintért kelt el három alkotás. Ezzel is gyarapodott
a diákok jutalmazására fordítható pénzkeret.

A monstre program első felében nyíltszínű tánciskolai oktatással egybekötött bemutatót csodálhattak meg a
szülők, nagyszülők és rokonok. A három évfolyam táncoslábú diákjainak bemutatóin eszembe jutott
katonaságom első alaki próbája, ahol az őrmester széna-szalma vezényszóval igyekezett mindenki tudtára adni,
hogy kinek-kinek melyik a
jobb, illetve bal lába. Nos, a
Novák-tanítványoknak talán
már az óvodában sem kellett
megmagyarázni azt, amit a
18-20 éveseknek a seregben
tudni illett volna. Vagyis
szépen járták a bécsi, az
angol- keringőn kívül a tangót
és a rumbát éppúgy, mint a
dzsájvot. Persze néha-néha
elhangzott: séta, séta, hinta,
hinta, oldalt, ….Egy a lényeg:
ritmusra járták, kecsesek,
bájosak és néha már mosoly-
gósak is voltak. Kaptak is
érmet, serleget, oklevelet
mindannyian tanáraiktól Novák Tamástól, Saly Ritától és Bálint Orsolyától (képünkön).

És nemcsak a közönségnek, főleg a gyerekeknek volt meglepetés a hastánc-bemutató a Jáde gyöngyöcs-
kéivel és Gyűrű Zsuzsa mestertáncossal. A különleges produkció jól illett az oktatási és művészeti programba.

Aztán jött a harmadik meglepetés, mely az iskola képzőművészeti alkotásainak bemutatását jelentette új for-
mában: a kis mesterek alkotásaiból a folyosón nyílt kiállításon a közönség szavazhatott. A legtöbb voksot kapott

három alkotást  nyílt árverésen lehe-
tett megvásárolni. Ezúttal nemcsak
azért hágott tetőfokára az izgalom,
mert újdonságnak voltak tanúi a
jelenlévők, hanem mert az árverés
vezetőjétől, Novák Tamástól megta-
nulhatták a licitálás mibenlétét és
szabályait. Kicsit nehezen indult a
100 forinttal kezdődő licitálás, de
Kovács Péter polgármester példája jót
tett. Aztán nagy érdeklődés mellett a
felívelést követően elkelt Zátonyi
Bence, Kiss Levente és Németh Liza
akvarellje, melyek szintén a tánchoz
kapcsolódtak (képünkön). A többit a
művelődési ház aulájában lehet látni.

Tanulságos és élvezetes est volt,
melynek bevételét és a belépti díjakat

is a diákok javára fordítják. Ja, csak halkan súgom meg: a következő meglepetés az okos-lépcső kialakítása lesz
a suliban! De erről a páratlan újításról majd később rántjuk le a leplet. -gyz 
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Meseautó - megadatott a 
kegyelmi állapot

Igazi örömzenében volt részük azoknak, akik jelen voltak Szabó Tibor
a Weöres Sándor Színház színművészének és zenekarának mesés
utazásán április másodikán a Hatos Ferenc általános iskolai koncertjén.
A Tudás Fája Alapítvány kulturális körutazása ezúttal nemcsak az
iskolai környezet javítását szolgálta, hanem megsimogatta a felnőtt
lakosság lelkét, szívét is.

Oly régen hallottuk így egy az egyben azokat a XX. század eleji
francia sanzonokat, olasz szerenádokat, latin-amerikai és magyar
kuplékat, filmdalokat vagy Karády édes-bús örökzöldjeit. Mintha
maga Yves Montand vagy Edit Piaf állt volna elénk. Vagyis mindegy
volt Szabó Tibornak, hogy franciául, spanyolul, olaszul dalol. Zenei
műveltsége, hangja, színészi gesztusai, az összhangzat és a tűpontos
szólók Pelczer Géza (harmonika, zongora), Koller László (nagybőgő),

Radics Igor (dob, ütőhangszerek) és Völgyi Attila (gitár, mandolin)
világszínvonalat varázsoltak elénk (képünkön a zenekar).

A négy tételből aztán öt vagy hat lett a vastapsok után a ráadásokkal.
Nemcsak ifjúságunk emlékei, szerelmei törtek ránk, lelkünkben talán
sírtunk is egy kicsit a meghatottságtól, táncra is perdültünk volna bárki-
vel ott az aulában.  Ott voltunk Párizs ege alatt, hogy rózsaszínben lás-
suk a világot, újra szívünkbe zártuk a felejthetetlen Kozma Józsefet a
Hulló falevelekkel, s Karády bármelyik dalát. Talán ma is olyanra
vágyunk, ami ritkán adatik meg nekünk, kommentált Szabó Tibor. Aztán
jött egy balkáni román énekesnő, Maria Tanase dala (még Szabó Tibor
nagykárolyi idejéből), majd a latinok, kubai és mexikói slágerek.
Imádtuk a Kiszaszt, kiszaszt (talán-talán), a Szeretlek én, Jöjj vissza hoz-
zámot éppúgy, mint az ’O sole miót, a Szirtakit vagy az Én babám egy
fekete nőt, és a Meseautót úgy, ahogy volt. 

Azon a napon Ragyogott a világ és nem álmodtuk azt a csodát.
Ugyanis akkor csoda volt a világ, csoda volt az aula és Vép abban a
Bús, édes félhomályban. Pelczer Géza fejére koronát sütött a nap,
Szabó Tibor szerint pedig megadatott a kegyelmi állapot a zenekarnak
és a közönségnek egyaránt. Nagy kár, hogy nem hangos, vagyis nem
zenés ez az újság!! 

De így is köszönet jár a művészeknek és a támogatóknak egyaránt,
zárta az estet konferansziéként Bándoliné Pájer Éva, az iskola igaz-
gatóhelyettese.          Györe Zoltán       

KRÓNIKA
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Újra Öko-iskola
címet nyert a Hatos.
A Hatos Ferenc Általános Iskola és AMI

immár második alkalommal nyerte el az
Ökoiskola címet. A pályázat megírását
Bándoliné Pájer Éva tanárnő vállalta fel,
hiszen tíz éven keresztül ő volt az
intézmény öko - tevékenységének motorja,
számtalan sikeres, színes és emlékezetes
program tervezője és megvalósítója. 

Az Ökoiskola Cím azon iskolák
munkájának legmagasabb szintű állami
elismerése, melyek iskolafejlesztési,
pedagógiai munkája magas színvonalon
képviseli a környezeti nevelés, a fenn-
tarthatóság pedagógiai értékeit. - Mit jelent
azonban a hétköznapokban öko-iskolásnak
lenni? - kérdeztük. 
- Számomra egy ökoiskolás diák és tanár
szereti és tiszteli iskoláját, hiszen egy
kellemes, barátságos, tiszta és rendezett
környezet veszi körül. Az itt élő gyermek és
felnőtt szorgalmával, tehetségével, alkotá-
saival javítja, gazdagítja, szépíti a
környezetet. Jelenlétével nem terheli,
hanem óvja és gondozza azt a kivételes
természeti környezetet, amit elődeitől
örökölt. Megbecsüli és él azokkal a
lehetőségekkel, amit az iskola értékei nyúj-
tanak. Békességre és összetartásra törek-
szik, büszke a sikerekre, mondta az
igazgatóhelyettes tanárnő.
-  Hogyan változott meg iskolánk arculata,
amióta a cím birtokosa lett? - Pályázatokon
és egyéb forrásból elnyert támogatásból,
valamint a szülői közösség segítségével
fokozatosan gyarapodtunk. Kerti foglal-
koztatók és játszóvár, esővízgyűjtő és kerti
növények, öko-fal szelektív hulladék-
tárolókkal. A látványos tárgyi megjelenés
és a programok mellett azonban a szem-
léletváltás, a környezettudatos magatartás
megjelenése kell, hogy az ökoiskola ered-
ményességét és értelmét igazolja. A nevelés
hosszú folyamat, következetes és kitartó
munkát, egységes hozzáállást kíván, volt a
válsz.       

-Beke Péterné
Öko-munkaközösség vezető
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Húsvéti csokik és tojások a fűben
Idén is ügyes volt a városi nyuszi mama, ugyanis már nagypénteken gondolt a kicsikre: előre elpotyogtatta a

színes csokinyuszikat, bárányokat, tojásokat, nyalókékat, cukorkákat és egyéb édességeket a vépi művelődési
ház előtti réten (képünkön). Nagy szemek nyíltak, s csodálkozva keresték a fűben és a fák alatt megbújt finom-

ságokat a kicsik. Bíztatták is csemetéiket az anyukák
és apukák: nézd, itt a lábad előtt is van, meg ott a
bokor alatt is! Tedd gyorsan a kosárba! Megteltek a
zsebek és a zacsik is. Közben megkérdeztük Kiricsi
Adél Diana anyukáját, hogy hozzájuk mit hoz majd a
nyuszi?  Kis csúszdát, olyant, melyet a szobában, meg
a kertben is lehet használni, volt a válasz.

A már hagyományos nyuszikeresést ezúttal is
bővítették kézműves foglalkoztatóval, tojásfestéssel.
Lehetett origamit, állatkákat festeni, papírkosarat haj-
togatni, szalma és dísztárgyakat, figurákat készíteni és
a tojást festeni. Mindezt a gyerekek Andics Annától,
Ságiné Ancitól és Szabó Péternétől tanulták.

A nyuszi-programot egyébként Horváth Dóra, a
Salvator Gyógyszertár, Varga Gyula, Kopházi Endre,
dr. Tüske Zsuzsanna, a Geomé Kft, a város önkor-
mányzata, a Kispál család, Pusztai Krisztina, Pityu
bácsi, Szijj Vilmos, Kóbor Attila, Török Sándor,
Kovács Péter, Mizda Bálintné és a Titok vendéglő
támogatta, közölte Iszakné Koszorús Judit
főszervező. Köszönet érte.                                                              

Természetesen a Vadvirág Óvodában is kiemelt
program volt a nyuszivárás, melyről  az ünnep utáni
első napon alig győztek dicsekedni a gyerekek, hogy
mit kaptak  ajándékba, s mi finomat főzött anyukájuk.

Képünkön az óvodai tojásfa.
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Húsvét a 
Nefelejcs Nyugdíjas Klubban

De a húsvéttal foglalkoztak már április 13-án a Nefelejcs
Nyugdíjas Klub tagjai. Sági Józsefné klubvezető idézte fel
a kereszténység legnagyobb ünnepének jelentőségét, majd a
Húsvéti gondolatok és Húsvét napján című verseket hall-
gatták meg Savanyó Miklósné, Kovács László és
Kovács János előadásában a jelenlévők. 

Ezt követően alkalmi, kis jelképes ajándékkal leptek
meg mindenkit. A csokitojással bővített tojástartót a
klubvezető négy nyugdíjas társával együtt fonta, majd fes-
tették, díszítették mindenki örömére.

HÚSVÉTVÉPIKRÓNIKA
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Horgolt díszdobozok húsvétra
Érdekes és szép használati eszközöket készítettek és különböző színű tojásokat horgoltak körbe finomkezű asz-
szonyok húsvéti ajándékként a Dr. Zmertich Aurél Gondozási Központban.

Jávorics Ferencné, Erzsi néni például egy téglatest alakú műanyag dobozt varázsolt süteményes, ékszeres
vagy varrókészletes dobozzá úgy, hogy virágmintás motívummal horgolta körbe(képünk). Így aztán senki sem
mondaná meg, hogy abban korábban esetleg vajat tartottak. A most már kézműves remek bizonyára tetszett
annak, aki ajándékba kapta húsvétra.

– Gyerekkoromban, 60 évvel ezelőtt
kezdtem kötni, horgolni tanulni, mondta
Erzsi néni. Azóta is szeretek ezzel
foglalkozni, s ha kell egy edényfogó
kesztyű, nem megyek a boltba, hanem
gyorsan kiszabom, kibélelem és meg-
varrom, hogy ne égesse el a kezem egy
forró tepsi széle, teszi hozzá. De az
ünnepi hangulat megteremtésében
segített Mándli Ferencné Erzsi néni és
Gerencsér Győzőné Elvira néni is. Így
lett horgolt „ruhájuk” a színes

tojásoknak, sőt tojásfa is került az asztalra. A gondozók azonban arra is törekedtek, hogy kis tornaszobát ren-
dezzenek be azoknak, akiknek az orvos gyógytornát javasolt. Ott jártunkkor például a 86 éves Kiricsi Imréné
Mária néni, és 81 éves Szalai Istvánné Klári néni végzett gyógytorna gyakorlatokat( képünk).   

Véradás 
Március 17-én volt véradás Vépen. 

Véradóink száma sajnos nem emelkedett:
15 fő nyújtotta segítő kezét, nekik nagyon
köszönöm, hogy eljöttek! Egy kis pogácsá-
val, kávéval kedveskedtünk a segíteni
akaróknak! Remélem a jövőben több
segíteni vágyót üdvözölhetünk véradá-
sunkon!                                      - Vali!

Csider Sándor volt a vendégünk
A márciusi utolsó csütörtök a versek bűvöletében telt. Csider
Sándor főiskola tanár, költő volt a vendégünk. Bemutatta az
Álomút című verseskönyvét, amit gyerekeknek, felnőtteknek
ajánl együttolvasni. Több versét  is felolvasta, elmagyarázta,
megértette velünk, mit akart kifejezni vele. (Mesebeli palota,
Az út ott van, ahol járunk, A tócsa, Cseresznyevirág és
Álomút)

Kellemes volt a vele eltöltött rövid kis idő. Élveztük min-
den percét.   – Anci
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OKTATÁS VÉPIKRÓNIKA
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Tehetséggondozás az FM DASzK Vépi Középiskolájában
Mi a tehetség? Iskolánk nevelőtestülete azt vallja, hogy a tehetség lehetőséget, ígéretet, reményt, esélyt jelent. Ezért
igyekszünk diákjaink képességeit, felkészültségét országos szintű versenyeken megmutatni. A tavasz a versengés
jegyében telt az idei tanévben is, tanulóink több országos szintű versenyen bizonyítottak. A felkészítéséért
nevelőtestületünk tagjait illeti a dicséret. 
Eredményeink: - Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak versenye (Szolnok), Mezőgazdasági gépész ismeretek:
Bödei Gábor 12. c osztály, 2. helyezés
Az országos döntőbe az írásbeli elődöntő során a 20 legjobb eredményt elérő tanuló jutott be. Gábor 100
többletponttal felvételizhet felsőoktatási intézménybe.
- Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (Jánoshalma), Mezőgazdasági gépésztechnikus képzés: Baráth Balázs 14.
a  osztály, 5. helyezés
44 tanuló írta meg az írásbeli forduló feladatait Gödöllőn, közülük a 15 legjobb eredményt elérő diák bizonyíthatott
szóban és gyakorlatban Jánoshalmán. Balázs a versenybizottság határozata alapján, a versenyen nyújtott teljesít-
ményéért 100%-os eredménnyel jeles bizonyítványt kap.
- Szakma Kiváló Tanulója Verseny (Kenderes), Mezőgazdasági gépész képzés: Kovács Zsolt 11. helyezés  •  Herman
Bálint 15. helyezés. Tanulóink 91 versenyző közül kerültek az országos döntőbe.
- Országos Természetismereti Vetélkedő (Somogyzsitfa): Folta Ramóna, László-Simon Vivien, Péter Alexandra 12.
c osztály, 1. helyezés •  Berki Bettina, Pék Vivien, Szimiczki Gabriella 9. c osztály, 7. helyezés
- „Ember és környezete” Környezetismereti Vetélkedő (Lengyel): Molnár Patrícia, Horváth Gábor, Józsa Róbert
11. c osztály, 6. helyezés
- Implom József Megyei Helyesírási verseny, szakközépiskolai kategória: Abdelsalam Sarah 9. d osztály, 3. helyezés
Csapó Dániel Emlékverseny, Szekszárd: Horváth Gábor és Józsa Róbert (11. c mezőgazdaság ágazat): Egészszemű
búza alkalmazása a pecsenyecsirkék takarmányában (UBM Agro Zrt. Szeleste termékének gyártása, felhasználása)
1. helyezés • Kolompár Tünde (11. b mg gazdaasszony): Bazi nagy roma lagzi (Roma párválasztás és lakodalmi
hagyományok) 2. helyezés
Guba Sándor Emlékverseny, Kaposvár: Toldi Kitti (11. b mg gazdaasszony): Állattartástól a falusi turizmusig (falusi
vendéglátás lehetősége Borgátán) vidékfejlesztési szekció 2. helyezés •  Kolompár Tünde (11. b mg gazdaass-
zony): Bazi nagy roma lagzi (Roma párválasztás és lakodalmi hagyományok) vidékfejlesztési szekció 3. helyezés •
Kovács Kirill (11. c mezőgazdaság ágazat): TMR előkészítésének hatása a szarvasmarhák takarmányfelvételére
(Varga Tamás rangúti állatorvossal végzett vizsgálatok eredményeinek bemutatása) állattenyésztési szekció 3.
helyezés
Horváth Gábor és Józsa Róbert (11. c mezőgazdaság ágazat): Egészszemű búza alkalmazása a pecsenyecsirkék
takarmányában (UBM Agro Zrt. Szeleste termékének gyártása, felhasználása) különdíj az állattenyésztési szek-
cióban
„Hagyományok, ízek, régiók” Tudományos Diák Konferencia, Nagykőrös •  Varga Laura (11. c mezőgazdaság

ágazat): Tejtermékek nagyi konyhájából 2. helyezés

1. kép: A Guba Sándor Emlékversenyen részt vevő
tanulók felkészítő tanárukkal, Fazekasné Marton
Mónika  tanárnővel

2. kép: Tudományos Diák Konferencia, Nagykőrös: a
részt vevő tanulók (Kolompár Tünde, Varga Laura) és a
felkészítő tanár, Fazekasné Marton Mónika

Hollósi Éva igazgató
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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:
Április   28. HATOSFOGAT    Művészeti 

Fesztivál
Május      1.      10.00  Majális
Május      5.      Jótékonysági Est (Iskola)
Május    22.      KARITÁSZ szociális vásár
Május    27.     18.00  A WEEB SZÍNPAD be-

mutatja …
Május    28.      Városi Gyermeknap a sportpályán
Május    31.     10-22  A Kihívás Napja a sportpályán

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

Nefelejcs Nyugdíjas klub programjai:
Május  4. Anyák napja
Május 11. Szalonna sütés
Május 18. Kabaré csütörtök / férfi nap /
Május       Kirándulás a Plitvicei tavakhoz
Május 25. Nagy János munkássága

A Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ
Idősek Klubja programjai:
3-án 14.00. óra:  Kreatív foglalkozás –
papírvirágok készítése
8-án   14.00 óra: Teadélután
10-én 14.00 óra: Társas játék - kártyázás, malmozás
15-én 14.00 óra: Kreatív foglalkozás - fonalgrafika
17-én 14.00 óra: Egészségmegőrző előadás
22-én 14.00 óra: Vers mindenkinek
29-én 14.00 óra: Jeles napok, népszokások
29-én 14.00 óra: Tavaszi bőrápolás

Katzler Hilda könyvbemutatója
a TIT-ben 

Nagyon sikeresen indult
Katzler Hildának, a
Hatos Ferenc Általános
Iskola és AMI ma már
nyugdíjas tanárának,
drámapedagógusnak,
több művészeti ág és a
WEEB – színpad
egykori vezetőjének
költői bemutatkozása. 

A Voltam című első
kötetét immár harmad-
szor mutatták be.
Elsőként Szombathe-
lyen a Művelődési és
Sportházban, majd

Vépen a Művelődési Házban, illetve március 22-én a
megyeszékhelyi TIT- székházban.

A megyeszékhelyi értelmiségiek Asztaltársasága előtt dr.
Molnár Rezső elnök, illetve Wiktora Antal ny. TIT-igazgató
köszöntötte az első kötetes költőt (második kötete már a
kiadónál van) és a vépi vendégeket, köztük Kovács Péter pol-
gármestert és Molnár Krisztina iskolaigazgatót.

Az alkalomból Iszakné Koszorús Judit művelődésiház-
igazgató méltatta a költőnő munkásságát. Közben Hilda val-
lomásaiból kiderült, milyen út vezetett a Parnasszus első
lépcsőire. A vépi művészeti iskola és a helyi művelődési ház
által szervezett nívós műsorban nagy sikert aratva lépett fel
Mérei Tamás gordonkaművész, Pusztai Fanni, a Hatos iskola
tanára és Tóth-Vásárhelyi Ilona.      (foto: Kovács Gábor TIT)    -
Wiktora A. 

A" Baba-Mama Klub" a következő hónapban szakmai elfoglaltságok miatt és a csekély 
érdeklődésre való tekintettel elmarad.

9

2017. április 28. 9.00 óra

2017 apr_2017 apr  2017.04.27.  18:09  Page 9



Kutyavilág
Ilyenkor tavasszal a párzási időszak alatt, meg-
jelennek a kóbor kutyák is a város utcáin..

Kóborolnak, mert hajtja őket a természet pa-
rancs és ennek a gyengébb drótkerítés sem lehet
akadálya, ha elég kitartó és erős a kutya.

Tehát a kutya megjelenik az utcán, és ennek
azonnali következménye, hogy az önkor-
mányzathoz betelefonálnak, hogy tegyenek a
probléma megoldása érdekében.

Mit lehet tenni? Ha megtudjuk, hogy kié a
kutya, akkor szólunk neki és általában el is jön a
kutyájáért és hazaviszi, de közben
hangsúlyozza, hogy az ő kutyája egy angyal,
kenyérre lehet kenni, és életében még nem
támadott meg senkit. 

Drága gazdik! Ezt mind meg lehet érteni, de
aki meglátja a kutyát az utcán, és alapból fél a
kutyáktól, annak minden kutya harapós,
veszélyes, tehát megijed tőle, és ez akkor is
balesethez vezethet, ha a kutya nem lép fel
támadóan. Tehát csak egy megoldás van, a kutya
NEM KERÜLHET KI AZ UTCÁRA! Aki
kutyát tart, gondoskodjon róla, hogy olyan
kerítést építsen, ami megakadályozza a kutya
kijutását.

Ha nem ismerjük a kutya gazdáját, és el kell
vitetnünk a kutyát, akkor ha van benne
azonosító chip, értesítjük a gazdáját, aki a költ-
ségek megtérítése után hazaviheti a kutyáját. Ha
a kutya gazdája nem beazonosítható, akkor a
kutyamenhely gondoskodik a kutya törvény
szerinti további sorsáról, de ilyen esetben a költ-
ségek az önkormányzatot terhelik.

A lényeg tehát, hogy a gazda felelős az álta-
la gondozott állatért, tehát semmilyen kifogás
nem fogadható el a közterületi kóborlásra.

- önkormányzat –

TAVASZ VÉPIKRÓNIKA
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ÚTON AZ 
ÖKO-VÁROS FELÉ

Egy átlagos magyar háztartásban évente 378 kg hulladék
keletkezik.
A legtöbb esetben ennek a mennyiségnek a döntő többsége
elkerülhető. Ha odafigyelünk a csomagolásra és az
élelmiszer pazarlásra, akkor máris csak 100 kg hulladékunk
marad. Ez a szám is nagyságrendekkel csökkenthető, ha új
termékek vásárlása helyett kölcsönzünk, vagy bérelünk,
komposztálunk, illetve az elromlott tárgyak megjavíttatjuk.
A legfontosabb, hogy a tényleges szükségleteinkre hallgas-
sunk.                                        

(folyt köv.) -öko

Települési érdekvédelem
Vép is tagja a Települési Önkormányzatok Országos
Szövetségének (TÖOSZ), mely a legnagyobb országos
önkormányzati érdekvédelmi szervezet. A falvakat és
városokat a polgármester képviseli.

Célja, hogy összefogja a település nagyságától
függetlenül a jelentkező problémákat és azokat képviselje a
kormány, egyeztető tárgyalásain.
2017-ben Répcelakon rendezték meg a megyei egyeztető
fórumot, ahol az önkormányzatok vezetői beszámolót
kaptak a folyamatban levő tárgyalásokról, és azokról a
feladatokról, ami az önkormányzati ASP rendszert és a fela-
datellátáshoz jutatott költségvetési támogatások
finomhangolását érinti.

Szóba kerültek a lassan egy éve húzódó TOP pályázati
értékelések, melyek szinte már veszélyeztetik azok eredeti
ütemterv szerinti végrehajtását. Zágorhidi Czigány Ákos az
MNVH területi felelőse a vidékfejlesztési pályázatokban
rejlő lehetőségeket ismertette.       - KP -

A tavasz virágai
Talán a tulipán a legszebb tavaszi virág.
Ezt a mezei „csokrot”  Szuák Józsefék
portáján leltük. 
Ezúton adjuk közre minden olvasónk
gyönyörködésére (képünk).
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KRÓNIKA
VÉPI

foly. a  12. oldalon

Tájékoztatás egyes építésügyi szabályok
egyszerűsítéséről, az egyszerű bejelentésről
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KÉKFÉNY VÉPIKRÓNIKA
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Bozzai: maroklőfegyver és lőszerek
A Sárvári Rendőrkapitányság nyomozói házkutatást tartottak egy bozzai ingatlanban 2017. április 18-án, amely-
nek során egy maroklőfegyvert és hozzá tartozó lőszereket találtak. A Terrorelhárítási Központ műveleti
egységének bevonásával folytatott akció során egy 27 éves celldömölki nőt,

egy 27 éves nemesládonyi
férfit és egy  32 éves csé-
nyei férfit fogtak el, majd
állítottak elő a Sárvári
Rendőrkapitányságra. 

A csényei és a
nemesládonyi férfivel
szemben lő-fegyverrel vagy
lőszerrel visszaélés bűntett
elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt
büntetőeljárás indult.

Előbbinek és a celldömölki nőnek pedig kábítószer birtoklása vétség
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt is felelnie kell. 

Mindhárman szabadlábon védekezhetnek.
-police.hu

folytatás az 11. oldalról
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Megtisztították Bozzait
Bozzai mindhárom utcáját megtisztították a szeméttől. A tavaszi nagy-
takarítást a falu apraja-nagyja végezte a hagyományos szombati
hulladékgyűjtő akción. A harmincfős csapat, zsákokkal, kesztyűkkel,
mellényekkel felszerelkezve járta végig az utcák után például a
Csordahajtó környékét is. Összesen négyzsáknyi szemetet, műanyag
flakonokat, papírhulladékot, s más, nem odavaló anyagot szedtek össze
a Bozzaiak Bozzaiért Egyesület tagjai Süléné Bánfalvi Eszter elnök
szervezésével. A munka végeztével kellemes  zsíroskenyér-partival
pótolták az elvesztett energiát a kollektíva tagjai.

A szervezők tapasztalata azonban, hogy a fiatalok, az iskolások a
leginkább fogékonyak a környezet és a természet védelmére. Éppen
ezért ez a réteg viseli a legnehezebben azt, hogy az általuk is megtisztí-
tott területeken újra és újra megjelennek a nemkívánt hulladékkal teli
zsákok, háztartási szeméthegyek. Úgy látszik, még mindig nem elég a
hatékony fellépés a szemetelőkkel szemben, mondják az egyesület és a
település vezetői. 
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Elszaporodtak a
kiskertekből

történő lopások
A betörések megelőzése érdekében
Rendőrségi felhívást teszünk közzé.
Tisztelt tulajdonos Hölgy/Úr! 

Kérem, fogadja meg a Vépi Körzeti 
Megbízottak ajánlásait a lakás, és
kiskert betörésekkel kapcsolatos
lopások, rongálások megelőzése
érdeké-ben: – Kísérje figyelemmel a
háza környékén lézengő gyanús
személyek megjelenését, személy-
leírását, viselkedését. Az elkövetők a
támadás előtt gyakran feltérképezik az
ingatlan belterületét, a környéket, a for-
galmat. – Az utcáról becsengető, szol-
gáltatást kínáló, vagy túlfizetés miatt
viszzafizetést ajánló személyeket ne
engedjék be az ingatlanba. – Ha az
illető rosszullétre hivatkozik, ne enged-
je be az ingatlanba, hívjon mentőt.
Minden ilyen esetben azonnal értesítse
a rendőrséget. – A bűncselekmény
észlelése esetén Őrizze meg nyugalmát
és koncentráljon a személyleírásra. –
Figyeljék meg a támadó(k) menekülési
útvonalát, a menekülés eszközét! –
Haladéktalanul értesítsék a rendőrséget
(112, 107), és a helyszínen várják meg
a járőrt. Mindent jegyezzenek fel, amit
észleltek! – A helyszínt ne változtassák
meg! – Javasoljuk az ingatlan
belterületén mozgásérzékelővel ellátott
világítás kihelyezését. – Ha hosszabb
rövidebb időre elhagyják otthonukat,
vegyék fel a kapcsolatot a szomszé-
dokkal, rokonokkal. Ürítsék ki egymás
postaládáit a sajtóanyagoktól postai
küldeményektől. – Házőrzőjük hirtelen
megbetegszik, mérgezési tüneteket
mutat, elmúlik, fokozottan figyeljenek
lakókörnyezetükre. – Javasoljuk táv-
felügyeleti rendszerbe kapcsolt va-
gyonvédelmi riasztórendszer kiépíté-
sét!

Kérjük, a lehető legkevesebb lehető-
séget adják meg a bűnözőknek, hogy
önök bűncselekmény áldozataivá
váljanak. A bűnmegelőzés közös érde-
künk. Kérjük, ön is tegyen érte! 

Kérjük, fogadják meg tanácsainkat
és ne adjanak esélyt a bűnözőknek! -

Vépi KMB

KRÓNIKA
VÉPI EGYHÁZ

Egyházközségünk  programjai
Május a Boldogságos Szűzanya hónapja. Május hónapban az esti
szentmisék után a loretói litánia imádkozásával köszöntjük Mennyei
Édesanyánkat. Május 5-én lesz a hónap elsőpénteke. Engeszteljük
Jézus Szentséges Szívét szentgyónásunkkal és szentáldozásunkkal!
Május 7-én, az este 1/2 7 órakor kezdődő szentmise után körmenetben
vonulunk a Szent Flórián szoborhoz, hogy a szent közbenjárását kérjük
városunk minden lakójának épségéért. Május 13-án, szombaton a
Boldogságos Szűz Mária fatimai kérésének eleget téve engesztelő
napot tartunk. Igyekezzünk egész nap böjttel, imádsággal engesztelni
Szűz Mária Szeplőtelen Szívét a bűnökért és megbántásokért! Az esti
szentmise előtt 3/4 6 órai kezdettel rózsafüzért imádkozunk, majd a
szentmise keretében ünnepélyes körmenettel hordozzuk körül Szűz
Mária Szeplőtelen Szívének kegyszobrát. Május 14-én a reggel 8
órakor kezdődő szentmise keretében lesz a hittanos gyermekek
legbensőségesebb ünnepe, az elsőáldozás. Egyházközségünk 22
gyermeke ekkor járul először az Úr asztalához. Május 12-én, pénteken
délután 5 órai kezdettel lesz az elsőáldozási szentmise próbája, május
13-án, szombaton délután 2 órai kezdettel pedig az első
szentgyónásukat végez-hetik el a leendő elsőáldozók. 
Imádkozzunk az ünnepre készülő gyermekekért és családtagjaikért!

Németh Tamás    
plébános
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Mácsik TOTÓ
1.  Honnan származik az első gabonából gyúrt tészta? 1. Kína     2. Olaszország       x. Franciaország
2. Tiszántúlon hogy nevezték a tésztát? 1. csusza 2. laska x. mácsik
3. Mi az angyalcsík? 1. mákkal vagy dióval leszórt tészta mézzel édesítve 2. lekvárral leöntött tészta

x. húsos tészta
4.Hány kg volt az évi átlagos tésztafogyasztás az 1880-as években?

1. 20 kg 2. 100 kg x. 60 kg
5. Mi az a gombóta?

1. szilvás gombóc 2. tarhonya nagyságú és alakú kézzel formált tészta  x. zsemlegombóc
6. Alakja miatt hogy nevezték a derelyét?

1. fülecske 2. holdacska x. kiflicske
7. Mi a KLASSZIKUS főtt tészták készítésének jellegzetes tárgyi kelléke?

1. reszelő 2. villa x. sodrófa
8. A középkorban miben főzték a tésztát?

1. vízben 2. tejben x. olajban
9. Hol volt Közép-Európa száraztészta készítő központja?

1. Nürnberg 2. Párizs x. Hamburg
10. Mi a mocskos galuska fő alapanyaga?

1. dió 2. túró x. lekvár
A megfejtéseket május 12-ig várjuk az önkormányzat titkárságára vagy a postaládájába, lezárt boríték-
ban névvel és címmel. A nyertesek értékes jutalomban részesülnek.

Meghívó
A WEEB Színpad tisztelettel és szeretettel

meghívja Önt, családját, barátait, ismerőseit a
Vépi Művelődési Ház és Könyvtár színházter-

mébe 2017. május 27-én 18 órakor NÉPI
KOMÉDIÁK című bemutató előadására.

Foci:  jó szezonkezdés
A vépi csapat új edzővel és sok fiatal játékossal kezdte meg
a felkészülést a tavaszra. Mitterstiller Csaba személyében
egy tapasztalt és elhivatott edző került az első csapat élére,
sajnos a mostoha időjárás és a sok távozó nehezítette a
felkészülést. Egészen az első fordulóig voltak kérdések a
csapat kerete körül, de Szentgotthárdon már minden a
helyére került és svájci óra pontossággal játszva nyert a
csapat 2:1-re. Ezt a remek kezdést szerettük volna folytat-
ni és itthon tartani a három pontokat. Először az
Egyházasrádóc csapatát múltuk felül 2:0-ra, majd szintén
itthon 1:0-ra vertük a Rum együttesét is. A fiatalok remekül
játszottak és meccsről-meccsre jobban érett össze a gárda.
Kőszegen aztán sajnos csak egy pont jutott nekünk, bár a
helyzeteink megvoltak. Kemenesalja ellen viszont újra si-
került nyerni 3:2-re. Ennél jobb szezonkezdést még álmod-
ni sem lehetett volna. Tavaszi pontjai alapján a Vép VSE
dobogós helyen áll. Szeretnénk ezt a remek teljesítményt
tovább vinni és biztatni mindenkit, látogassanak ki meccs-
re és kiáltsák együtt: HAJRÁ VÉP!!

Tamás Pajor, candulor@gmail.com
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