
Forró mácsikfesztivál
A tésztaféléket szeretők azt mondják: mindegy, hogy mákos, túrós, darás, krumplis, húsos vagy lucskos, lényeg,

hogy forró legyen. De ennyire? Mármint 37 fokos melegben is forró legyen? Hát igen: így volt jó és szép az idei
Mácsik fesztivál, melyet június 23-24-én rendeztek a sportcentrumban.

Letették a vépi 
naperőmű alapkövét

Vépen építik fel az ország negyedik legnagyobb
naperőművét, melynek alapkövét a tervekkel, napi-
lappal és ezer forintos bankjeggyel június 22-én tette
le Pusztai Péter, a magyar beruházó Solar Market Kft
ügyvezetője és Kovács Péter a város polgármestere.
(képünkön) Ezzel a zöldenergia-termelés tekintetében
Vép válhat az ország leginnovatívabb kisvárosává,
hangzott el.

A 3,4 megawatt teljesítményű naperőmű (melynek
5,5 megawattos párját Csepregen építik fel) a Ferenc-
majori 5,5 hektáros réten valósul meg. Pusztai Péter
köszöntőjében elmondta: 1880 napelemet telepítenek
cölöpökre, hogy a nap elektromágneses sugárzását
átalakítva évente 800 család részére - vagyis egy Vép
nagyságú város ellátására – termeljenek szennyezés
mentesen előállított elektromos áramot. 

VÉPIVÉPI
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VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA

3. Agrodrón • 4. Születésnap • 6. Jótékonyság •  7. WEEB Színpad  •  12. TEKE • 14. Férfinap

Közbiztonság: 
fontos a megelőzés 

- A bűncselekmények megelőzése, a közterületen való
jelenlét fokozása és a lakosság még jobb kiszolgálása a
legfontosabb a közbiztonság javításában. Az eddigi

e r ő f e s z í t é s e k
ennek szellemé-
ben meg is hozták
a várt eredmé-
nyeket, mondta
Bíró István törzs-
zászlós helyi ren-
dőr, a városi és
Bozzaival kö-
zösen tartott köz-
gyűlési beszá-
molójában május
30-án.
Véleményét meg-
erősítette dr. Gu-
lyás Ferenc szom-
bathelyi rendőr-
kapitány (képün-
kön) is, aki sze-
rint Vépen jó
rendőrnek lenni,

mert a lakosság törvénytisztelő. Ez teremti meg azt a
légkört, mely jó együttműködést eredményezett az
elmúlt évben a helyi rendőrök és az önkormányzat,
illetve a lakosság között.

KRÓNIKA

foly. a 8-9. oldalon

foly. a  2.  oldalon foly. a  2. oldalon
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Letették a vépi naperőmű alapkövét
Az energiát aztán földkábelen juttatják át a főút másik oldalán lévő E.ON telephelyére. A tervek szerint

az erőmű idén decemberre készül el. A fővállalkozó I+D Eneregias spanyol világcég vezetője, Julio
Espadas prezentációjában bemutatta azokat a főbb projekteket, melyeket az Európától Japánig valósítot-
tak meg. Fontos az is, hogy az alvállalkozóként építők egyike a szombathelyi Villkász Kft, illetve a győri
NRG. Tehát a tényleges szereléseket hazai szakemberek végzik el. A finanszírozó bank pedig az ERSTE. 

Kovács Péter polgármester kiemelte, hogy Vépen nagy hagyománya van a zöldgondolatoknak és azok
megvalósításának. Ezekre példa a családi házak felszerelése napelemekkel, illetve a megyeszékhelyről
indulva a Ferencmajorban egy bio-élelmiszer üzem van. Majd a szélkerék - melybe beszálltak volna a
lakosok is, a bécsi példára - sajnos nem lett erőműpark -, és az SFL Kft.-nél biogáz kísérleti labor
működik. A lovarda tetejére is napelemeket telepítettek. Ez is a mozgás, és az egészséges életmód szor-
galmazója, mint a városi sportcentrum. De ezt szolgálja a természetvédelmi területként védett egykori
Erdődy-kastély környezete is, mely kiváló levegővel és sétautakkal várja a pihenni vágyókat, hanem a
mezőgazdasági iskola területén is napelemek szolgáltatják az energiát. A Fő térre érve látható az, hogy a
Művelődési Ház, a Városháza és az Általános Iskola is napelemeket kapott, illetve az épületeknek is
elvégezték energetikai korszerűsítését. Ikervár irányába menve pedig egy bioetanol üzem működik. Tehát
jogos, hogy Vépet a megújuló energia fővárosának tekintik itt a megyében, de országosan is elismerésre
méltó. Ha elkészül a napenergia park, akkor még közelebb lesznek Szombathelyhez. Akkor talán
megvalósul a két várost összekötő kerékpárút is, - tette hozzá a polgármester.

gyz

folytatás az 1. oldalról

folytatás az 1. oldalról Közbiztonság: fontos a megelőzés
Hozzátette: a bűnügyi statisztikák javulása  -  harmada bűncselekmény történt a korábbi évhez viszonyítva
- azt mutatja, hogy a helyi rendőrök szakmailag és emberileg is megfelelően látják el feladataikat. Ezért
külön is megköszönte az önkormányzat vezetőinek és a polgárőrség tagjainak azt a segítséget, melyet évek
óta megadnak a közbiztonság őreinek.

Kovács Péter vépi városvezető szerint is jó a kapcsolat a városvezetés és a rend őrei, valamint a
polgárőrök közt, mely hozzájárult ahhoz, hogy a lakosság nem érzi fenyegetve magát Vépen. Ezt a szol-
gálatot köszönte meg Héra-Csizmadia Fanni Bozzai polgármesterével együtt a rendőrkapitánynak, illetve
a helyieknek. A gratulációhoz hozzájárult Török Sándor képviselő és Szijj Vilmos alpolgármester is, aki a
DASzK, mint rendészeti képzést is folytató iskola vezetői nevében mondott elismerő szavakat.

A maratoni, 41 napirendet tárgyaló közgyűlésen a képviselők áttekintették többek közt a gyermekorvosi
beszámolót, melyeket köszönettel elfogadott a testület. A védőnői munkát nehezítő jogszabályi prob-
lémákkal kapcsolatban Kovács Péter egyezetést kezdeményez a megyeszékhelyi szakmai, illetve a
Települések Országos Szövetségének vezetésével. Megtárgyalták a Vadvirág Óvoda, a Dr. Zmertych Aurél
Gondozási Központ, a Vépi Polgárőr Egyesület, valamint az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Vép-Bozzai
Bizottság és a Vépi Értéktár beszámolóját, melyeket kiválónak értékeltek. Kovács Péter polgármester arra
biztatta Horváth Péter parancsnokhelyettest, hogy a tűzoltók jobb technikai feltételei érdekében pályáz-
zanak központi forrásokra. A közétkeztetéssel kapcsolatban Tolnai Zsoltné élelmezésvezető elmondta: a
szolgáltatást igénybe vevők kezdik elfogadni a több zöldséget, illetve már növelhették az óvodában a só
mennyiségét is az ételekben. Kérte viszont egy kombinált sütő-pároló berendezés beszerzését. Kovács
Péter bejelentette: nem változnak a közétkeztetés díjai. A testület tagjai egyúttal módosították a 2016-os
költségvetési rendeletet, melyet a folyamatos munka érdekében hozzáigazítottak a napi működéshez.

A legnagyobb vitát Derdákné Rózsa Hajnalka képviselőnő javaslata váltotta ki, miszerint
környezetvédelmi, lakosság - és útburkolat védelmi okokból meg kellene tiltani a nehéz mezőgazdasági
gépek áthaladást az Alkotmány utcában, ugyanis más irányból is meg lehet közelíteni az érintett területeket.
Ezt a javaslatot a testület ülésén elutasította Perl János gazdálkodó, aki szerint az érintett környékbeli
cégeknek munkavégzésük, valamint iparűzési adójuk befizetése okán joguk van azon az utcán közlekedni.
A testület arra az álláspontra jutott, hogy  az eddigi gyakorlatnak megfelelően csak a helyben lakók beköz-
lekedésére, a polgármester engedélyt adhat a behajtásra. –gyz

2017 jun._2017 maj  2017.06.28.  7:28  Page 2



3

OKTATÁSTECHNOLÓGIA

Agrodrón a DASzK-ban
Vidám hangulatban telt a tanítási év zárása az FM DASzK Vépi
Középiskolájában. Mindenki másképpen lehet „király”, hangzott el
Peterdi József tanár úr és Csapó Kristóf 10. C osztályos tanuló
felelgetős verselésében. Hollósi Éva igazgató évértékelését követően 12
tanuló igazgatói dicséretet és könyvjutalmat, 18 diák igazgatói dic-
séretet vehetett át tanulmányi eredménye, versenyeken való részvétele
és közösségi munkája elismeréséül. Az iskola kiemelkedő sportolóinak
Ujváriné Kántor Mária tanárnő, a diáksportkör vezetője adott át
könyvjutalmakat. Ugyan a tanítási év befejeződött, de a munka nem az
iskolában. Hétfőtől nyári szakmai gyakorlaton vesznek részt a 9-10.

évfolyamos szakközépiskolai és a 9-11. évfolyamos szakgimnáziumi
tanulók. Folyamatban van egy pályázat megvalósítása is. Az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett Útravaló Ösztöndíjpro-
gram Út a tudományhoz alprogramja keretében nyert 750.000.- Ft
támogatási összegből agrodrónt vásároltak. A program során megis-
merik a tanulók a drónok alkalmazásának lehetőségeit a
mezőgazdaságban. Fazekasné Marton Mónika tanárnő irányítása mel-
lett növényállapot és gyomosodás vizsgálatot, kárfelmérést végeznek a
tangazdaság szántóterületein. A kapott eredmények kiértékelésében,
elemzésében a Széchenyi István Egyetem mosonmagyaróvári
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karának oktatóival és
hallgatóival működnek együtt.

Ide kívánkozik az is, hogy Gyémántdiplomával tüntették ki Sinkó
Pált, az intézet ma már nyugdíjas tanárát, aki 60 éve végzett a
Gödöllői Agrártudományi Egyetem Gépészmérnöki Karán. Isten
éltesse sokáig. – a szerk 

ÚTON AZ ÖKO
VÁROS FELÉ

(3)  
Becslések szerint évente majdnem 180
kg élelmiszert pazarolunk el fejenként.
Az élelmiszer-pazarlás legfőbb felelősei
pedig a háztartások!

A hulladék megelőzés első lépcsője a
tudatos fogyasztói magatartás. Ha
elmész vásárolni, gondold meg és írd
össze előre, hogy mire van szükséged! A
legjobb, ha előre megtervezed a heti
menüt, így valóban azt és annyit fogsz
venni, amennyit el is fogyasztasz. A
megmaradt ételekből egy kis kreativitás-
sal, új fogások is készülhetnek, így nem
csak a környezetnek, de a pénztárcádnak
is kedvezel. (folyt köv.)

-öko-

KRÓNIKA
VÉPI

Napközis Tábor 2017
Tisztelt Szülők, kedves

Gyerekek!

Július 31-től ismét nyári napközis
táborba várjuk a gyermekeket két
turnusban.

5 éves kortól jöhetnek a kicsik. A
tervezett program kézműves
foglalkozások, mozgásos felada-
tok, filmvetítés és sok-sok játék. A
gyermekeknek meleg ebédet és
uzsonnát biztosítunk.

A részletes programot később
juttatjuk el a jelentkezőkhöz.

További információk és
jelentkezés a Vépi Művelődési Ház
elérhetőségein: 06-30-419-9799; 
mhkvep@netkabel.net.
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Erdődy László köszöntése
Méltó ünnepséget rendeztek Pecölben a 80. életévét betöltött gróf Erdődy László tiszteletére. Azért Pecölben,

mert a közszeretetnek örvendő történelmi főnemesi családot a második világháború után kitelepítették az ősi
vépi kastélyból. Erdődy Ferenc gróf és felesége Hunyady Terézia
grófnő azonban nem volt hajlandó elhagyni az országot. Varga
Gábor pecöli esperes adott számukra otthont, ahol az egykori kegyúr
harangozóként és sekrestyésként szolgált egészen haláláig.

Fiának, László grófnak szintén keserves, viszontagságos sors
jutott. Fiatalon emigrálnia kellett Németországba, ahol felkarolták,
egyetemet végzett, s egy világcég közgazdászaként vonult nyugdíj-
ba. De magyar állampolgárságát megtartotta. A rendszerváltást
követően aztán visszavásárolta és felújította az egykor szülei által
lakott épületet, s a birtokokat. München mellett ma is Pecölben tölti
éveinek nagy részét.

A vépiek azonban mélyen őrzik a család emlékét. Az ünnepelt
tiszteletére egykori általános iskolai osztálytársak is megjelentek a
pecöli ünnepségen, ahol Kovács Péter jelenlegi városvezető, Takács
Ernő egykori tanácselnök, majd polgármester (képünkön), illetve
Dömötör Gábor önkormányzati képviselő, a Vépi Értéktár Bizottság
vezetője is köszöntötte a jubilánst. Kovács Péter ajándéka stílusosan
a gróf által is ismert Erdődy kamarazenekar cd-je volt, míg Dömötör
Gábor, Óra Gyula egykori vépi plébános által a gróf nagyapjának
esküvői köszöntőjének utolsó sorait szövegezte a borosüvegre: „-
Isten tartsa, Isten boldogítsa, Isten éltesse az emberi kor legvégső

határáig”! Takács Ernő pedig finom pálinkát adott át díszpoharakkal.
Mándli János pecöli polgármester csodálatos embernek, mindenki által szerethetőnek nevezte az ünnepeltet,

melynek életútját Czibók Lászlóné ismertette. A gróf sorsát küzdelmesnek, de példásnak minősítette
köszöntőjében V. Németh Zsolt államtitkár. Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke gróf Batthyány
Lajosról, az első felelős miniszterelnökről elnevezett kitűntetéssel köszöntötte az ünnepeltet. Harangozó
Bertalan kormánymegbízott pohárköszöntőjében méltatta a gróf hűségét a családhoz, egyházhoz és népéhez. 

Györe Zoltán  Foto: Unger Tamás

A művészeti iskoláról
A művészeti iskola évzáróján önálló programmal mutatkozott be az iskola érintett 64 tanulója Ez a létszám a
negyede az iskola összlétszámának, ami bizonyítja, hogy mennyi különösen tehetséges diák jár a Hatosba.
Kitűnő verselők, mint Imre Fanni, sokan irodalmi színpadosok, akikből kiváló énekesek, táncosok, rajzosok,
festők, keramikusok lehetnek. Sőt, már most azok, miként vannak köztük első
osztályú tornászok, karatésok, ökölvívók a maguk korosztályában. (Most már
értem, hogy a művészeti iskolákból van utánpótlása a hazai művészeteknek.)
Tehát mindenki elérhet a vépiek közül is csúcsra.

Kiemelhetjük a bemutatón szerepelt társastáncosok bármelyikét, a
képzőművészetisek közül például Horváth Dzsasztint, Czeglédi Patríciát, Kiss
Leventét, Zátonyi Bencét, Varga Marcellt vagy Szijártó Dorkát (képünk), akinek
önálló kiállítása is nyílt az évzáróra. A táncosok közt Nagy Lilient, a sportolók
közül pedig Muhovits Milánt, aki a Skorpió Boksz Club színeiben, a Süllős Gyula
emlékversenyen országos bajnok lett. De ugyanilyen sikeres a tornában Őri Réka,
aki a West Hun Gymn sportegyesület kiválósága. Mindketten ott lehetnek a 2024-
es olimpián éppúgy, mint a bozzai Szabó Levente, Süle András és Süle Mihály a
Karte Do Klub szombathelyi karatésai.

Épp ezért jár köszönet a felkészítő tanároknak, Saly Ritának, Bálint Orsolyának és Novák Tamásnak.
Gyz
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Tanévzáró a Hatosban
A néphagyomány szerint három kívánsága lehet a magyarnak. Ennek megfelelően a Hatos Ferenc Általános

Iskolában is három kívánság teljesítését tűzték ki maguk elé az iskola vezetői. Ezek szerint jókedvű legyen a
diák, elégedett a szülő, és mosolygós a pedagógus.

Molnár Krisztina igazgatónő június 17-i tanévzáró értékelése szerint mindháromra megadták a választ a
tanévi eredmények. Vagyis a tanulók és
a pedagógusok is jó színvonalon tel-
jesítették a vállalt követelményeket,
melyek végrehajtásában, gyermekeik
nevelésében, tanulásának ellenőrzésé-
ben, szellemi és fizikai képességeik fej-
lesztésében a családok is kivették a
részüket. Mindezt bizonyítja a 231 tan-
uló 4,1-es tanulmányi átlaga, illetve fel-
sorolni sem lehet azokat a diákok által
elért kiemelkedő helyi, megyei és
országos tanulmányi, kulturális és
sportrendezvényi eredményeket, melyek tovább öregbítették az intézmény hírnevét. Köztük is kiemelkedik a 8.-
os Nagy Ivett bozzai diák, aki mindvégig kitűnő tanuló volt, így Molnár Krisztina
tüntette ki az iskola aranyérmével.(képünkön) Egyúttal átadta a pályázaton
győzteseknek a 25 ezer forinttal járó Tudás Díjat Kovávács Péter polgármester adta
át Czeglédy Balázsnak, Németh Áronnak, Tancsics Martinnak, Eredics Izabellnek,
Szíjártó Dorkának, Csontos Bálintnak, és Cseresznyák Dávidnak. Dicséretet és jutal-
mat pedig 48 tanuló ( köztük 31-en a LEG-ek ) kapott. 
Az ünnepélyen elbúcsúztak a ballagó nyolcadikosoktól.  Nagy Gergely 7-es tanuló

szerint - „minden üres lesz nélkületek, de le kell küzdenetek az új akadályokat, és
idézte Nagy Lászlót: töröljétek le könnyeiteket! A búcsúzó Szijártó Dorka válasza:
lezárult életünk egy szakasza, de otthon és biztonságban voltunk. Az emlékek
halványulnak, de nem tűnnek el, tette hozzá. Ezt szimbolizálták az elszállt léggöm-
bök is (képünkön).

Megható volt az a pillanat is, amikor 60 év oktató-nevelő munkáért átadták a
gyémánt díszoklevelet Zátonyi Imréné, Paula tanárnőnek,
Barabás Károly tanár úrnak, valamint Hatos Hubáné
Zsuzsa tanárnőnek az aranydiplomát ( képünkön) A
nyugdíjba vonuló Marthiné Tarlacz Erzsébetnek az isko-
la érmét nyújtották át köszönetképpen.  A Pedagógus
Szakszervezet pedig Eötvös József emlékérem ezüst
fokozatával tüntette ki Benczik Gyuláné tanárnőt. A
Szombathelyi Tankerület elismerését Zsikláné Kovács
Csilla, Saly Rita Veronika és Gábrielné Balikó Beatrix
érdemelte ki. Helyi jutalmat kapott a tanárok közül
Tancsics Gáborné Ági, Beke Péterné Bori, Soós Eszter,
illetve Süveges Péter rendszergazda. De megköszönték az
iskola munkáját támogató Eredicsné Horváth Lenkének,
Süléné Bánfalvi Eszternek, Peterdiné Nagy Erzsébetnek,

Szijártóné Nyúl Tündének, Kárpátiné Farkas Mónikának, Takács Attilánénak, Horváth Dórának, Kiricsi
Adélnak, Vargáné Hábetler Viktóriának, Szabóné Szilviának, Fazekasné Marton Mónikának, Illésné Kolocz
Klárinak, Varga Eleknek, Kóbor Attilának és Kajcsos Istvánnak.

Ezzel megkezdődött a várva-várt vakáció, melyet sokan családjuk körében otthon, rokonoknál, kirándulá-
sokon, vagy például 110-en táborban töltenek. Tartalmas nyaralást, szép élményeket kívánunk és azt, hogy
vigyázzatok magatokra és egymásra!                    - szerk

KRÓNIKA
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JÓTÉKONYSÁGKRÓNIK
VÉPI

Csaknem egymillió forint gyűlt össze 
Csonka Áron gyógyítására

Megmozdult az egész város, hogy anyagilag is segítse a súlyos betegségben szenvedő Csonka Áron 5/A. osztá-
lyos kisfiú gyógyulását. A Hatos Ferenc Általános Iskola Szülői Közössége által szervezett május 19-i
jótékonysági akció eredményeként 660 ezer forint gyűlt össze ezer forintonként. Ehhez még 300 ezret küldött a
település szülötte, a fővárosban élő nagy
mecénás, Táncsics Sándor.

Szem nem maradt szárazon, amikor
május 30-án az iskolában átadták a
csaknem egymilliót rejtő dobozt Csonkáné
Jánosi Enikőnek és súlyos beteg kisfiának.
Kovács Péter polgármester, Molnár
Krisztina iskolaigazgató, Bándoliné Pájer
Éva igazgatóhelyettes, Eredicsné Horváth
Lenke, a Szülői Közösség elnöke, valamint
a Németh Dávid, a szomszédos táplánszen-
tkereszti PNR rock-zenekar vezetője is
törölgette a szemét (képünkön) . Látszott
rajtuk, hogy nemcsak remélik, hanem
hiszik is, hogy a három éve betegeskedő 12
éves kisfiú meggyógyul csontvelő
daganatossá fejlődött betegségéből, melyet 2016 óta a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem II-es
Gyermekklinikáján kezelnek.

Édesanyja meghatottan mondott köszönetet a város és az iskola, a Szülői Közösség, valamint minden
adakozónak, akik elősegítik a gyermekük gyógyulását. Megtudtuk, hogy korábban ízületi betegségre
gyanakodtak az orvosok, melyből azonban csontvelőgyulladás lett egyik vállában, ami daganattá változott.
Emiatt rengeteg fájdalmas vizsgálaton esett át, majd kemoterápiás beavatkozásokat kellett kapnia Dávidnak.
Ezután a záró vizsgálatok következnek. De addig is tanul ez a fiú, s remények szerint meg lehet záróvizsgája is,
tette hozzá az iskolaigazgató.

Örömmel vettük, hogy Áron optimista, és nagy küzdő. Ezt arra alapozzuk, hogy azt mondta: - jól vagyok, öt
kilót híztam. Ugyan még sok kezelés, gyógyszer, vizsgálat van hátra, de meg fogok gyógyulni. És ezt hiszik hoz-
zátartozói is, akik közül most édesapja munkája miatt nem lehetett jelen. Az édesanya hozzátette: azért jelent
nagy könnyebbséget az összegyűjtött pénz, mert minden kezelésre gépkocsival utaznak a fővárosba. Ám, mivel
közösségbe nem mehetnek, a parkolástól kezdve, némely gyógyszerig és a kiegészítő készítményeken keresztül
mindent fizetni kell annak ellenére, hogy az OEP térít némi utazási költséget. Bár Áron étkezése természetesen
biztosítva van, de a kemoterápia alatt édesanyja mégis próbálja kedvenc ételeit megadni. Ehhez ugyan még
megemelt családi pótlék is járul, de hát a pénz sohasem elég ilyen esetben, arról nem is beszélve, hogy az anya
fodrász vállalkozása sem tud működni rendesen.

Kedves pillanat volt, amikor Áron kérte, hogy felmehessen osztálytársaihoz, akik éppen matekórán voltak.
Közös, kölcsönös örömben volt része mindenkinek. Kapott is biztatást, s mintha várták volna a tanterem falai is.
A dekorációra ugyanis ez volt írva: Hajrá Vépi fiú!!

S ehhez még bíztatásként jön a PNR zenekar pólója, melynek feliratát is magán viselheti: „Csak előre, min-
dig előre, figyel rád a világ!” És természetesen testvére Ábel is, aki ugyanott 4. osztályos.

Köszönet mindenkinek, szülőknek, támogatóknak, fellépőknek, diákoknak, tanároknak, akik bármilyen
módon segítették a rendezvény megvalósulását! Györe Zoltán

6

Július 10-21-ig a Vépi Művelődési Ház és Könyvtár szabadság miatt zárva lesz!

Nyitás július 24-én.

Megértésüket köszönjük!
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Tréfás népi komédiák a WEEB Színpadon
A félreértések vígjátéka jelenik meg abban a három népi komédiában, melyet óriási sikerrel adott elő a WEEB  Színpad
május 27-én.
Az első darabban mely a „Bőg a tehén, nincs kalap a fején” kupléval kezdődik, a félreértés arra épül, hogy a büszke anya, a

nem éppen serdülő korban levő, nem
éppen takaros menyecske leányát,
szeretné miharabb férjhez adni, míg
gazduram a nem éppen jó karban levő
tehenétől szeretne megszabadulni.
„Előbb a tehén aztán Helén”, mert
éppen egy marhakupecre várnak. A
problémát fokozza, hogy egy kérő jön
a házba, aki rossz címre érkezett és a
vezetékneve éppen megegyezik a várt
marhakupec nevével. Vele kezdődnek
a bonyodalmak az alapkérdésről,
hogy Helén, vagy a tehén. A kérő a
lányt meglátva, inkább a tehenet
választja. A helyzetet tovább élezi az

igazi marhakupec megérkezése, aki akár a leányt is elvenné, de neki már van felesége. A sok félreértés aztán az ilyenkor
szokásos módon megoldást nyer a gazda fogathajtójának személyében, aki örömest feleségül kéri a leányzót. Így a komé-
dia vége, hogy elkelt Helén is, a tehén is.

A második színben egy dicsőséges kandisznó kényszervágása körül alakult ki a bonyodalom. A derék jószág csak
kókadozik és még a farka sem kunkorodik felfelé. A ház ura pedig, a vágástól menekülve betegnek tetteti magát. A gazdához
a cseléd hív csontkovácsot, míg a disznóhoz a feleség böllért. Itt is, az előző darabhoz hasonlóan a félreértés oka, hogy a
csontkováccsal beszélik meg a disznóölés feladatait, a böllérrel, aki nem mellesleg alaposan a pohár fenekére néz, a gazda
meggyógyítását tárgyalják meg egészen a darabokra szedés részleteibe
menve. Szaftos beszólások teszik még humorosabbá a történetet. A böllér
kitér a disznó szétbontásának apró részleteire, a különböző szervek legzama-
tosabb felhasználására, miközben a gazdával szorosabb kapcsolatot is ápoló
szolgáló lány azt hiszi, hogy a gyógyítás menete van részletezve. 
Természetesen a történet itt is jól végződik, hisz a sírásó múlttal rendelkező
csontkovácstól és a részeg böllértől rettegve, meggyógyul a falu kandisznó-
ja és a ház ura is. A gazda is lábra állt és a disznónak is megindult a farka
felfelé.

A harmadik szín a pletyka ősidők óta meglevő természetéről ad a mai
korra lefordított képet.   A Nekeresd Rádió bemondja: a polgármester bem-
egy a kocsmába és megvonja a szociális segély azoktól, akik az italra költik
Makkosbükkösön. Ezzel elindul a pletyka láncolata, mely minden továbbadó
szájon súlyosabb szavakkal egészül ki, terebélyesedik, a valódi hírt elfedve.
A karakterek a mindennapi életből jól ismert típusok. A temetőbe indulóban
találkozó asszonyok, a folyton egészségügyi panaszaival másokat traktáló
hölgy, vagy a mindennapi élet problémáit egekbe emelő ifjú anya, aki egy vagyonával és sikereivel kérkedő asszonysággal
fűzi tovább a kezdeti hírt. Mindenki elvesz-hozzátesz valamit, a karakterének megfelelően. Így tekeri a történetet az a két
gazda is, akik közül az egyik hallgatózva jut a pletykához, amit mindjárt megoszt szomszédjával a kerítés fölött, megint csak
csavarintva egyet rajta. A végső változat aztán már egészen elképesztő: a polgármester, azért megy a kocs-mába, mert leitatja
az ott levőket, hogy rá szavazzanak, a szociális segélyt pedig elsikkasztja, hogy helyette kocsmát nyisson. Bölcsőde sem lesz,
mert a polgármester azt is elsikkasztotta. S a darab slusszpoénja: Kovács Péter polgármester, a forgatókönyv szerint felkiált:
- Most már elég, s felrohan színpadra számon kérni, helyesbíteni. –  Azonban a lavina elindítója megnyugtatja, hogy a hír
teljesen kifordult és különben is Makkosbükkös polgármesteréről szól.

Állva szólt a tapsvihar, s a kacagás, melyet pezsgőzés kísér a teraszon. Így köszönte meg a teltház a komédiások -
Hendéné Vali, Horváthné Marika, Kajtár Tamás, Kajtárné Gabi, Kovács János, Kovács László, Lakics István, Pájer Lajos,
Ságiné Anci, Savanyó Rebeka, Szekeresné Erzsi, Tóth-Vásárhelyi Ilona - hibátlan színészi játékát. Gratulálunk a darab írójá-
nak, Gerencsér Péternének, a rendező Sövegjártó Andreának és Kovács Attila műszaki vezetőnek. -KoPé-

SZÍNHÁZ VÉPIKRÓNIKA
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VÉPIKRÓNIKA

Forró mácsikfesztivál
A világ közepeként ismert Vépet ezúttal is megtisztelte a romániai testvérváros, Tasnád küldöttsége
Kiskasza Balázs alpolgármester vezetésével (képünkön Kovács Péterrel) és küldöttségük díszével, a
népviseletbe öltözött tánckarral. 

Az ünnep alkalmával Kovács Péter polgármester a nagyszínpadon hangsúlyozta: az újdonsült nyírségi
Nagykálló mellett ez a kapcsolat
hosszú ideje kölcsönös és
gyümölcsöző. A látogatások alap-
ján egyre jobban megismerik egy-
mást a felek. Ajánlotta, hogy
minél többen látogassanak el a
partiumi térségbe ahol Ady és
Kölcsey emlékhelyei vannak.
Kiskasza Balázs tasnádi alpol-
gármester köszönetét fejezte ki a
meleg fogadtatásért, majd azt
mondta: az a 600 kilométer távol-
ság, mely a két kisváros között
van, soha sem lesz akadálya baráti
kapcsolatok további fejlesz-
tésének. Egyúttal meghívást adott
át a képviselő-testületnek két
nagy tasnádi nyári programra.

Se szeri, se száma nem volt a programoknak az idei, már nyolcadik alkalommal rendezett fesztiválon,
melyen másodszor főttek, sültek a tészták a Gyermelyi Tésztagyár szponzorálásával, de kínáltak kézzel

készített házi má-
csikokat is. 

A minőséget azon-
ban nemcsak a hazai
ízek és csapatok – a
tűzoltók, a Nefelejcs
Nyugdíjas Klub,
karöltve a Kari-
tásszal, illetve az
önkormányzati kép-
viselők feleségeinek
– főztjei adták. Ezt
egészítették ki  szer-
teágazó kulturális
rendezvények péntek
délutántól, szombat
estig egymást váltva.

A műsor gyermek,
és sportprogra-
mokkal, könnyűzenei
bemutatkozásokkal
indult. Kiemelkedő

volt a péntek esti záró Balkán Fanatik együttes mellett, az Agg Ákos - Péntek Ottó Akusztik, és a Háklár
Band. 

folytatás az 1. oldalról

FESZTIVÁL

8

Forró mác
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FESZTIVÁL VÉPIKRÓNIKA
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Forró mácsikfesztivál
Szombaton aztán beindult a nagyüzem: kutya- és kisállat szépségverseny, lovaglási lehetősség a Pata-tanya

pónijával és békés pacijaival, kispályás focibajnokság, melyet a Beke-csapat nyert meg, illetve a 11-es rúgó-
verseny Habda Bálint és Zsoldos Bálint győzelmével. Időközben elkészültek a forró tészták is. S repült a
bálna a fővárosi Jamp Rock Band előadásában, s a levegőben pedig a Csillag Születik sztárjai, a sokszoros

fesztivál győztes szegedi Flip Unit Team akrobatikus show szereplői is (képünkön)
Az est egyik fénypontja a tasnádi ifjúsági táncegyüttes bemutatója mellett természetesen a Retró Nagyik,

a legújabban is országos aranyérmes énekes Tóth Vásárhelyi Ica, a Jáde Hastánccsoport, Savanyó Rebeka és
Dávid Luca
dalénekes volt.
Arról nem is
beszélve, hogy
a Szent Iván
éjjelén  szoká-
sos tűzátugrás
sem maradt el a
már említett
a k r o b a t i k u s
show tagjai
révén. 

Azt pedig
tűzijáték, illetve
Bódi Csabi és
az Unikum buli
követte az ak-
kor már elvi-
selhető időben.

Szép volt, jó volt. Jövőre ugyanitt, együtt.                                                 gyz 

sikfesztivál
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KRÓNIKA
VÉPI KONFERENCIA

Településkép- védelmi rendelet
A kormány tavaly alkotott jogszabályt a településkép védelméről. Az erről szóló 2016. LXXIV. törvény célja a
települések esztétikus lakókörnyezetének kialakítása, illetve védelme. A cél megvalósítása érdekében az önkor-
mányzatoknak idén október 1-ig meg kell alkotniuk a helyi Településképi Arculati Kézikönyvet, közölte a május
30-án tartott előadásában Rápli Pál, az Altus  Savaria Tervező Iroda Kft vezetője.

A szakember kiemelte: a helyi kézikönyv elkészítése hiánypótló módon teremt lehetőséget a jellegzetes
települési karakterjegyek meghatározására és társadal-
masítására. Vetítettképes prezentációjában egyúttal be is mutat-
ta azokat a vépi építési örökségi példákat, melyekre felépíthető
a helyi rendelet. Így például megelevenedtek a ház és
utcaképek, műemlékek, a kastély, a kastélypark, a templom, a
táji, vízfolyási és temetői értékek, síremlékek, melyek
védelméről eddig is megfelelően gondoskodtak. Tehát ez, és a
helyi értéktár léte  megkönnyítheti a kézikönyv elkészítését.

A jövő zálogaként mutatott rá az M86-os autópálya
megépítésével és „kertek alatti” létével  lényegesen bővült a
Szombathely,  Bozzai, illetve Porpác felőli megközelíthetőség.
Ez a bővülés meghatározza azt az arculatváltozást is, mely a
szolgáltatások és ipari területek fejlődését nagyban tágíthatja,
tette hozzá.

Az okleveles építészmérnök szerint ( képünkön) a leendő
kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készül. Elsősorban a
települési döntéshozók és a lakosság tájékoztatását segítő,

szemléletformáló kiadvány, mely a jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegre törően, és mindenki
számára érthető módon mutatja be egy közösség környezetalakítással kapcsolatos elvárásait.

– a szerk

Vasi tanítók konferenciája
A Vasi Tanítók  Konferenciáját, június 20-án, Vépen rendezték a Hatos Ferenc Általános Iskolában. A téma a
művészeti nevelés volt.  A megye minden részéről érkezett 114 pedagógust Fodor István szombathelyi, illetve
Rozmán László sárvári tankerületi igazgató köszöntötte azzal, hogy a művészeti
nevelés megalapozása az általános iskolákban kezdődik, ha úgy tetszik Kodály után
szabadon.
A főszervező dr. Barityné Házi Ottilia (képünkön) szaktanácsadó elmondta: az immár
ötödik találkozó fő célja a közösségépítés volt, ugyanis a pedagógusok magányosnak
érzik magukat az osztályajtó bezárásával. Ez azonban szerinte nincs így, hiszen nagy

közösséget alkotnak a
tanítók. Hozzátette: az
oktatáspolitika változ-
hat, de az eredendő
pedagógiai értékek nem,
azokra mindig rá kell
erősíteni. Ugyanis ha a
tanítók elrontanak valamit, azt a „gyerekek” még az
egyetemen is megérzik, mondta. Mivel ezúttal a
művészeti nevelés volt a fő téma, úgy vélte: kel-
lenek a sarok-, vagy a súlypontok a munkában. A
személyiségformálásban e területen nem a bebi-

flázandó tananyag a fontos, hanem az élménynyújtás. Ennek jelentőségére, és az irodalomtanítás művészetére
hívta fel a figyelmet dr. habil. Fűzfa Balázs egyetemi docens is. Mindenhez méltó hangulatot teremtett a konfe-
rencia nyitásakor az Ungaresca Senior csoportjának nyitótánca.                                                             -gyz  
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KIHÍVÁS

Vadvirág nap az oviban
Éppen egy évtizede hagyományos a Vadvirág nap az óvodában.
Ez az ünnep most június 26-án mutatta meg, hogy miként
fejlődtek a kicsik, akik egyre önállóbak lesznek. Négy csoportban
vannak a gyerekek, akik ezúttal tulipános tánccal is megmutattak
nevelőikkel közösen is, hogy mit tudnak. Mindent! Énekelnek,
verset mondanak, táncolnak. Az alkalomból volt mesenap és asz-
faltrajzverseny is. Mindezt büszkén konferálta az óvodavezető
Takács Józsefné Terike. 

Kis műsorukat természetesen kis jutalom is követte, mely a
jégkrémtől a popcornon és a teáktól a szörpökig vagy a sütikig
tartott. Mindezt a szülők és a Bóbita Óvodai Egyesület kínálta
mind a 110 gyereknek. Jó kis délután volt, melyet egy német
kisfilm is szinesített, mely megtanította a gyerekeket örülni. A
záró közös produkció pedig a muzsika hangján címet viselte. A
napot együtt élvezte a gyerekekkel és nevelőikkel Kovács Péter
jelenlegi és Varga Gyula korábbi városvezető. -gyz

KRÓNIKA
VÉPI

Bronzérem a Kihívás Napján
Vép a sportok városa, ugyanis a megyében csak itt csatlakoztak az országosan meghirdetett Kihívás Napjához. Meg is lett
az eredménye: az országos verseny negyedik kategóriájában bronzérmet szerzett a település. Ezzel 110 ezer forint jutalmat
érdemeltünk ki, melyből sportszereket lehet vásárolni. Tehát jó volt a szervezés május 31-én Iszakné Koszorús Judit és
munkatársai által.

– Reggel 9 órától este 21 óráig számos programban vehettünk részt, dehogy a kerékpározás se maradjon ki a
sporteseményből, ezért egy rövid, de intenzív tekerésre vártuk ( képünk) a vépi sportbarátokat. .Közel 70 fővel este 19.00

órai kezdettel a Művelődési Ház elől indultunk 13 utcát érintve kerekeztünk Sportközpontig,
ahol a „FutaVép” tagjai már vártak és vastapssal fogadtak bennünket. Volt olyan aktív
sportember is, aki a kerékpározás után elindult a futókkal is a 4 km-es távot teljesíteni. S, akik
még mindig nem fáradtak el a kerekezés és futás után, 20.30 órai kezdettel kispályás
labdarúgást is népszerűsítették. 

Külön öröm volt, hogy a kerékpáros „túrán” minden korosztály képviseltette magát. Igazi
kihívás volt, hogy az eső ellenére is kitartottunk! A célunk nem volt más, mint, hogy minél
többen vegyünk részt ebben a programban, hogy mi legyünk a legsportosabb város, foglalta
össze a napot Derdákné Rózsa Hajnalka képviselőasszony. 

Százakat mozgatott meg a zumba például Horváth Ádám Szombathelyi, illetve a helyi Dávid Luca oktatókkal, majd
volt  erobic Ildivel kétszer is. Bővítette a programot társastánc bemutató-sorozat a színpadon a Novák-féle iskola tehet-
ségeivel vagy séta a városban megtekintve a nevezetességeket, illetve babakocsis túra, hogy a babás-mamák is mozog-
janak egy kicsit csemetéikkel együtt. Közben több focipályán rúgták a bőrt a srácok. Az U 12-13 csapat tagjai közül Marsai
András, Rimbauer Máté, Lanicsek Bálint és Kaiser Dániel szombathelyi focisták úgy vélekedtek, hogy ez a nap fel-
szabadulás a mindennapi feladatok alól. Szép és mozgalmas nap volt résztvevőknek és látogatóknak egyaránt. 

11

„Szépítsük a lakókörnyezetünket”
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Partnervárosok teketornája
Bővülnek Vép önkormányzati kapcsolatai. Ezúttal Grieb Csabának, a
partiumi Tasnád polgármesterének vezetésével, illetve a nyírségi
Nagykállóból érkezett delegáció Vépre dr. Bereczky Mária jegyzővel
az élen. A május 27-28-i háromoldalú találkozó célja a korábbi
nyírségi sportrendezvény viszonzásaként közös tekebajnokság
megrendezése volt.(csoportkép)  A vendégeket Kovács Péter pol-
gármester köszöntötte, majd a DASzK tekézőjében Szijj Vilmos
alpolgármester, sportági bíró vezetésével tartották a három csapat
bajnokságát.

A vándorkupát Kovács Péter polgármester és Szijj Vilmos alpol-
gármester ajánlotta fel. Az elképzelés szerint három győzelem esetén
véglegesen a nyertes csapat birtokába kerül a kupa. Tasnád,
Nagykálló, Vép négyfős csapatai mérték össze tudásukat negyven
vegyes gurítással, pályánként 10 teli-10 tarolással. Egy képvi-
selőkből álló, és egy önkormányzati dolgozókból álló csapat
képviselte a városokat.

A csapatversenyt a Vép csapata nyerte: 828 fával, ezüstérem jutott
Tasnád csapatának 820 fával és a bronzérem a Nagykállói csapat
versenyzői nyakába került 813 fával.  
Az  eredményhirdetés során o-klevelet és különdíjat kapott a legtöbb

üres gurításért Lovas Mária Tasnád versenyzője. A  legszimpatikus-

abb tekés címet Bereczki Mária, Nagykálló versenyzője kapta, a leg-
eredményesebb tekés Szijártóné Nyul Tünde lett Vép színeiben. A
legjobb teliző pedig Szabó János, Tasnád versenyzője. Az
eredményhirdetést követően közös vacsorával pótoltuk a verseny
során felhasznált energiát. Közös városi sétánk a művelődési házhoz
vezetett, ahol megtekintettük a WEEB színpad különös élményt
nyújtó előadását. Köszönjük a képviselő-testület tagjainak
közreműködését, felajánlásait. Külön köszönjük Hollósi Éva igaz-
gató asszonynak az ingyenes szállást és tekepálya használatot.
Nagyon szép napot tölthettünk együtt partnervárosok képviselőivel
és az önkormányzat dolgozóival.                       Szijj Vilmos alpolgármester

Diáknap a 
DASzK-ban

A  középiskola vezetése, nevelőtestülete
a diákönkormányzat közreműködésével
szervezte meg a tanulók részére a diák-

napot. Reggel 8-tól az osztályok részére
akadályversenyt rendeztek az iskola
területén. Kilenc állomáson kellett
elméleti, gyakorlati, ügyességi felada-
tokat megoldani. A várakozó  osztályok
tanulói részére pedig a Szombathelyi
Toborzó- és Érdekvédelmi iroda dolgo-
zói tartottak fegyveres bemutatót,
valamint előadást a drogokról, veszélyes
anyagokról. 14. órától TANÁR--DIÁK
labdarúgó mérkőzés, megyék közti lab-
darúgó torna és a páros asztalitenisz
verseny színesítette a programot. A kol-
légiumban pedig élménybeszámolót
tartott Hajdu Gergő 12/A oszt. tanuló
SZKTV I. helyezettje, illetve Barátth
Balázs 14/A osztályos tanuló az
Országos Szakmai Tanulmányi verseny
V. helyezettje. A végzős kollégistákat
Szijj Vilmos kollégiumvezető búcsúztat-
ta és örökös kollégista emlékplaketteket
adott át minden végzős kollégistának
majd Hollósi Éva igazgatónővel együtt
közös vacsorán elevenítették fel a három,
négy vagy hat év emlékeit.

Horváth Gábor 11/C
Diákönkormányzat-Elnök
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Gyereknapi örömök
Szem, száj tátva maradt a mintegy 300 gyereknél, akik mindent
megkóstolhattak, kipróbálhattak a gyereknapi jó időben a
sportcentrumban. Egy időben egyszerre talán Czirók Tamás
bábszínháza vonzotta őket a Paprika Jancsi történetével. Emellett a
legérdekesebb volt belebújni a felfújható buborékba, ami olyan

hatású lehetett, mintha a Holdon járnának a súlytalanság
állapotában.(képünkön)

Igazán jól felkészültek a művelődési ház munkatársai, hiszen a
gyerekek - főleg a fiúk - megismerkedhettek a különféle lövészeti
módszerekkel: íjazhattak, paintball- és lézerharcot is vívhattak a
láthatatlan ellenséggel. Talán a légvár, a kézműves foglalkozás, az
arcfestés és lovaglás volt a legnyerőbb. No meg a nyugdíjas klub
kifogyhatatlan palacsintája és a fagyi, a hot-dog és a szörpök. De
jutott inni és harapnivaló az anyukáknak és apukáknak is. A

hároméves Szép Flórának gyönyörű cicát festettek az arcára, s a
palacsinta a mindene, meg a Miki egér (képünkön) Egyszóval
gyönyörű időben boldog családi szabadprogram volt.       – gyz 

GYERMEKNAP VÉPIKRÓNIKA
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Takács János
Labdarúgó
Emléktorna

Május 31-én a Vép VSE Sporttelepe
adott otthont a hagyományos Takács
János Labdarúgó Emléktornának.
Immáron 22. alkalommal került megren-
dezésre, ezúttal a 2004/2005-ben
született gyerekek részére. A tornán 5
csapat vett részt: Hatos Ferenc Általános
Iskola, Vép, Béri Balog Ádám Általános
Iskola, Kőszeg, Reményik Sándor
Evangélikus Általános Iskola,
Szombathely, Dési Huber István
Általános Iskola, Szombathely,
Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola,
Bük.

A tornát színvonalas, izgalmas
körmérkőzéseken játszották. A Vépi
csapat kiemelkedett a mezőnyből, kapott
gól nélkül, 22:0-ás gólkülönbséggel lett
a torna győztese. A mérkőzések jól
szolgálták a gyerekek fejlődését.
Minden csapat kapott serleget, üdítőt és
csokoládét. Az első három helyezett
érmet is. Különdíjak helyett minden
csapatból a legjobb teljesítményt nyújtó
játékos, oklevél-díjazásban részesült, így
bekerült a torna All Star válogatottjába.
A díjak költségeit a Vép VSE, illetve a
Tudás Fája Közalapítvány támo-
gatásából tudtuk biztosítani. Köszönjük
a támogatásukat! A díjakat Molnár
Krisztina az iskola igazgatója, valamint
Németh Attila a Vép VSE elnöke adták
át.
A hazai csapat eredményei:
Vép – Reményik 6:0, Vép – Dési 7:0,
Vép – Kőszeg 5:0, Vép – Bük 4:0 

A csapatban több jó teljesítmény is
volt, az oklevelet Németh Áron kapta. A
győztes csapat tagjai: Auer Áron,
Ceglédy Balázs, Cseresznyák Adrián,
Komláti László, Németh Áron, Nyári
György, Szijártó Bálint, Varga Marcell.
Felkészítő: Takács Csaba            

-tcs 
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Férfinap a nyugdíjas klubban
Kitettek magukért a Nefelejcs Nyugdíjas Klub hölgy tagjai, akik –

az oladi társklub tagjait és a csöngei asszonykórust is estebéddel
megvendégelve - szellemes műsorral köszöntötték a férfiakat május
18-án.

Az alkalomból Ságiné Anci kedves, csipkelődő szavakkal mél-
tatta a férfiakat, akiket a hölgyek „szeretve utálnak, és utálva
szeretnek”.  – Ha nőnap van, akkor miért ne lenne férfinap is, hiszen
ők is megérdemlik, tette hozzá, ugyanis milyen unalmas lenne
nélkülük. Idézte Karinthyt, aki szerint a férfi és nő hogyan is érthetné
meg egymást? Hiszen mindkettő mást akar: a férfi a nőt, a nő a férfit.

A műsorban Kovács Jánosné Klári verset mondott, Kovács János
pedig szokás szerint vicceket adott elő. Színpadra léptek a Retró-
nagyik, majd Maróthyné Éva rímbe foglalta, milyen férfit is
szeretnének a lányok? Ezt követően Tóth Vásárhelyi Ica énekelt.

Szabóné Rózsi és Szekeresné Erzsi jelenete következett a szőke nőről
és a számítógépről, majd Horváthné Irénke méltatta az erősebbik
nemet, Sinkó Pál pedig egy balladával tisztelgett és Hendéné Vali is
megnevettette a közönséget. Sikert aratott a Csöngei Asszonykórus
is, akik után a helyiek roma-mixszel mulattattak. A jóízű program
finom falaltokkal és saját süteménnyel, majd zenével, tánccal ért
véget.

A következő klubfoglalkozásukon pedig Nagy János életével, ver-
seivel foglalkoztak, ismerkedtek. Az életéről, kimondott életrajz
nincs írva, de amit Ő  a verseiben leír, abból kiderül  életének minden
mozzanata.   -  Megismertük kötődését Lipárthoz Bozzaihoz, és
Véphez.  Könnyek a lant húrjain verses kötetében  végig vezeti életét.
Több verset is felolvastunk belőle. Lakicsné Éva, A közügyek
katonája, Mennyei nem és nincs, Apai tanácsok. Kovácsné Klári:
Hóember, Kovács János: Gólyalesen, Számvetésből, Savanyó
Miklósné: Leng  a zászló, Vasutállomáson, Vépi Himnusz, Egy
századnyi élet. Csajbi Imréné,  Horváthné Irénke is felolvasott egy-
egy verset. 

Nagyon szép délutánt töltöttünk el együtt, közölte Ságiné Anci.

Haláleset: Szemes Károly (1955)
Széchenyi u. 30.
• Sümegi Istvánné  sz. név.: Németh
Anna  (1924)  Arany János u. 24.
• Andóczi-Balogh Ferenc (1944)
Petőfi u. 5.
• Dávid Györgyné  sz. név.:
Horváth Erzsébet  (1927)  Kassai u.
23.
• Kajcsos Józsefné sz. név.: Németh
Anna  (1931)  Dózsa u. 31.
• Nyári István (1948) Petőfi u. 41.

Anyakönyvi hírek 
Házasság: Kopácsi Dóra és
Czibók Balázs  •  Varga Elek Balázs
és Tamás Eszter 

Születés: Szabó Krisztián és
Csécs Ramóna leánya Panna
•  Milkovics András és Horváth
Margit fia Tamás András   
• . Németh Tamás és Dóka
Alexandra leánya Nikolett 
• . Kiricsi Krisztián és Horváth
Regina leánya Hanna Flóra   
• . Zubrits Ádám és Varga Katalin fia
Milán 

Véradás

Június 15- én véradás volt
Vépen. Ezúttal 13-an nyújtották
karjukat, hogy így segítsenek a
súlyos betegeknek, balesetet
szenvedetteknek. 
Nekik pogácsával és kávéval
kedveskedtünk. 
Külön köszönjük Kovács Teréz
segítségét, aki a meghívók eljut-
tatásával járult hozzá az akció
sikeréhez.                                                                                                                              

-VALI-
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AKTUÁLIS

TÖOSZ Küldöttgyűlés
2017. június 8-án tartotta idei küldöttgyűlését a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége.
Megyénk küldöttségében én is részt vettem a rendezvényen, ahol az önkormányzatok irányításában
tevékenykedő állami vezetés képviselői is megjelentek, élükön Pogácsás Tibor önkormányzati
államtitkárral. Szóba kerültek aktuális települési kérdések, többek között a kötelező feladatok állami
finanszírozása, közalkalmazottak bérrendezésének szükségessége. - A kongresszus megválasztott, a
TÖOSZ önkormányzati-gazdálkodási tanácsnokának. Remélem, hogy ezzel a feladattal, mely anyagi
juttatással nem jár, megfelelően tudom képviselni a megye és településünk érdekeit a vezetőségben. -
mondta Kovács Péter.

15

KRÓNIKA
VÉPI

Nagy János: Rétek rétje

Nekem a Gyöngyös-rét volt az otthonom,
ismertem-bújtam minden zegét-zugát,
égboltján hű emlékek sora húz át,
szívem ágaira ülnek szabadon.

Ó, te virág- és szénaillatú rét!
reményeimnek itt nőtt színes árnya,
s röppent ki  fészkéből a nagy világba;
szerelmes szívemnek ő volt menedék.

Tarka madárként repült el gyermekkorom!
Mert sürgönyt kapott a villanydrótokon,
ágyazni kezd lassú ködökkel a rét.

Ringat ölén egy ottfelejtett álom,
most szívem lapjairól lekottázom
egy fecskeraj utolsó üzenetét!

Kék fény 
Májusban a Vépi Körzeti Megbízottak működési területén

egy fő ellen büntető feljelentést tettek lopás miatt, egy másik
ellen szabálysértési feljelentés történt garázdaság okán. Egy
renitenst a Szombathelyi Büntetés-végrehajtási Intézetbe, egy
másikat pedig a Szombathelyi Rendőrkapitányságra vezették
elő, mivel a kiszabott pénzbüntetésüket nem fizették be.

Az intézkedést nem igénylő telefonhívások visszaszorítása
érdekében tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2016-os évben
a hívásfogadó központok 4 651 496 hívást kezeltek összesen.
Ezeknek közel 70 százaléka rosszindulatú, szabálysértést
megvalósító és egyéb intézkedést nem igénylő hívás volt.
Ezért a rendőrség célul tűzte ki az ilyen hívások számának
csökkentését. Ennek érdekében a vépi körzeti megbízottak
bűnmegelőzési témájú előadások keretében igény szerint
adnak tájékoztatást a 112-es segélyhívószám jogszerű
használatáról.   –vépi kmb

Egy 800 éves okiratról
2017. június 9-re Vasvárra hívták össze azokat a
településeket, amelyek szerepelnek a Vasvári Káptalanról
fennmaradt 1217-ben keletkezett okirat hiteles másolatában.
Az ünnepélyen ismertetésre került az okirat és a történelmi
kor, amikor még Vasvár volt a megye székhelye. Ebben az
okiratban Vép, mint a Vasvári Káptalan birtokaival szomszé-
dos település szerepel, de sok falunak valóban ez az első,
leírt megnevezése a létező dokumentumok között. Ez azt
jelenti, hogy innen számolva most ünnepelhetik 800 éves
évfordulójukat. Hogy miért harmadik személyben írom,
annak az oka, hogy Vép már egy ennél korábbi okiratban is
szerepel, 1186-ban III. Béla király számba vette a vépi és
szöllősi udvarnokokat, vagyis Vép, ekkor szerepel először
leírva.

Dömötör Gábor képviselővel vettem részt ezen az ünnepé-
lyes konferencián, ami mindenképpen jelentős és felemelő
esemény volt számos, az oklevélben említett település, így
Vép számára is.

Aki többet szeretne tudni ezekről és Vép történelméről, az
a www.vep.hu honlapon tájékozódhat. - polgármester -

Felhívás
Rövidesen megkezdődik a város területén az
utcák felújítása. Az utcák nem lesznek lezárva,
de kérjük az érintett lakókat, hogy a
munkavégzés idején ne hagyják autóikat az
utcán, figyeljenek a munkák során keletkező
akadályokra, segítsék a kivitelezőket, annak
érdekében, hogy egy megújított útfelülettel
hosszú időre megszűnjön az utak állapota miat-
ti bosszankodás.

Az érintett utcák: Ady Endre utca, Kinizsi
Pál utca, Alkotmány-Jókai utca vége közti
útszakasz, Táncsics utca a Pacsirta vendéglőtől
a Kossuth utcáig, Széchenyi utca, Batthyány
utca, Rákóczi utca a Lisztes tanároktól a
végéig, temető melletti út, Berzsenyi utca,
Arany János utca és Toldi utca csatlakozása. A
992. hrsz. (Vadász utca) a pályázat során csak
kátyúzva lesz, mivel az út alapjának hiánya
nem teszi lehetővé aszfalt burkolat elkészítését.
Az érintett lakókat az ütemezésnek
megfelelően külön is értesítjük. – önkormányzat -
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Foci: ingadozó 
teljesítmény

Csapataink tavaszi szereplése ingadozó
volt.  Az első tíz fordulóban nem találtunk
legyőzőre és szárnyalt a társaság. Ám, ami
tíz meccsen keresztül tökéletesen működött
és mellettünk állt Fortuna is, az utolsó öt for-
dulóban vereségeket szenvedtünk. Igaz min-
den meccs szoros volt, de a kis hibák, a
sérülések és  eltiltás miatt a dobogó
eltávolodott tőlünk. Mindenestre biztató a
csapat játéka és szereplése. Őszre próbáljuk
még egységesebbé tenni a társaságot és
lehetőségeinkhez képest erősíteni. Pályánk
környéke is szépülni fog, aki kijön mecs-
cseinkre, örömmel fogja tapasztalni a vál-
tozásokat.  Hajrá Vép!                     -pajor

KÖZLEMÉNY
Értesítjük Vép város lakosságát, hogy
Gazdaboltunk nyitvatartása
2017. 07. 01-től – 2017. 09. 03-ig szünetel!
Addig is szíves türelmüket kérjük.
Nagy József ev.
Nagyné Dankovics Katalin üzletvezető
Tel: 94/ 353-193

Horgászverseny 
Kétfordulós horgászversenyt rendeztek május 21 és június 11-én a Vépi Horgász Club helyi horgásztaván.

A nem kedvező időjárás ellenére
fordulónként 25-30 természet- és
halkedvelő nevezett a versenyre.
Az összesített végeredmény
szerint két kategóriában a
gyermekek közt az első  helyezett
Vilics Márk  lett/1.88kg /. Második
Szijáró Bálint  /1.8 kg/, míg a har-
madik Fazekas Bertalan /0.68kg/.

A felnőttek közt első helyezett
Bezdi Balázs /15.6 kg/, a másodok
Sóskuti András /11.24kg/, a har-
madik pedig Szibler Szilárd
/9.8kg/ lett 
A helyezettek jutalmul ajándék-

utalványt kaptak. Gratulálunk.
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