
A magyar kultúra napján
A nyugdíjas-klub tagjai idén sem felejtették el a magyar kultúra napját. Az alkalomból felidézték Petőfi Sándor
költészetét (195 éve született) és Jókai Mór (193 éve) irodalmi munkásságát, valamint barátságukat, amely l841-
ben, az akkor patinás pápai református kollégiumban kezdődött.

Lakicsné Éva Petőfi Jókai Mórhoz írt versét szavalta el. Kovács János Jókai: Petőfi-keresők versét idézte,
Kovácsné Klári pedig szintén Jókai-verset választott Magyar divat címmel. Foglalkoztak Wass Albert
munkásságával is, aki 110 éve született. Ságiné Anci felolvasott egy idézetet tőle arról, hogy mi az otthon. –  „Az
otthon az, ahova hazatérsz. Ahol valaki vár este. Ahol ismered a fal kopásait, a szőnyeg foltjait, a bútorok apró
nyikorgásait. Ahol úgy fekszel le az ágyba, hogy nemcsak alszol, hanem pihensz. 

Csaknem 700 milliós 
az idei költségvetés

Vép Város Önkormányzata és Bozzai képviselő-
testülete együttes ülésén elfogadta a 2018-as költ-
ségvetést, melynek bevételi és kiadási főösszegét 693
millió 784 ezer 212 forintban határozták meg. A költ-
ségvetési rendelet továbbra is célirányos és takarékos
gazdálkodással számol. A bevételek legnagyobb
hányadát a működési bevételek jelentik, 389 millió
299 ezer 332 forinttal. Felhalmozási bevételként 231
millió 588 ezer 886 forinttal tervez az önkormányzat,
míg finanszírozási bevételként 72 millió 895 ezer
994 forinttal kalkulálnak. 

A kiadás főösszege 368 millió 886 ezer 538 forint
működési kiadásból és 324 millió 897 ezer 674 forint
felhalmozási kiadásból tevődik össze. Az önkor-
mányzat a 2018. évre tervezett kiadásokon felül 3,9
millió forint általános céltartalékot képzett, (amely
összeg a működési kiadás része) egyéb, váratlan
kiadásokra.

Eredicsné Horváth Lenke pénzügyi csoportvezető
előterjesztésében elmondta: a koncepció elkészítése
óta pozitívan változott a város pénzügyi helyzete, így
megvalósulhat az abban tervezett valamennyi
felújítás és beruházás.
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Művészeti iskola: 
nívós félévzáró

Idén, a Családok évében a Hatos Ferenc Általános Iskola
és AMI 220 tanulója közül 62-en választották a
művészeti szakokat. Hogy milyen sikerrel debütáltak az
első félévben, az megmutatkozik a kézműveskultúra
tanszak tablóin Saly Rita tanárnő vezetésével, illetve a
táncosok ritmusérzékében, a csípő és a kar mozgásában,
vagyis a kisujjtól a lábujjig ható testtartásban,
érzékeltette a fejlődést Novák Tamás táncpedagógus a
félévzárón február 2-án. – Igazán hálás feladatot kaptak
a gyerekek, hiszen erről, vagyis az életünk legfontosabb
szintjéről kellett tehetségüket megmutatni rajzban, fest-
ményben vagy mozgásban, mondta Molnár Krisztina
iskolaigazgató.

S valóban: a kézművesek sikert sikerre halmoztak a
különböző pályázatokon. Ezt bizonyítják például Nagy
Erik, Harami Felícia, Velladics Alíz, Takács Viktória,
Antal Ármin Éden, Darics Bence, Scheer Adél, Boldizsár
Beatrix, Harami Vanda, Forgács Piroska, Zátonyi
Bence, Németh Liza, Kiss Levente, Sárközi Fanni és
Németh Boglárka oklevelei és érmei. Mindenek alapja,
hogy megismerték az alkotásokhoz szükséges tech-
nikákat, melyek begyakorlásával és gondolataik, érzé-
seik megjelenítésével képessé váltak valóban szép
művek létrehozására.

KRÓNIKA

folytatás a  2. oldalon

folytatás a  2. oldalon

folytatás a 2. oldalon
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A magyar kultúra
napján

– És hogy ha ide este bejövök,
meglelem azokat, akik még hozzám
tartoznak. Ez az otthon. Ha mindezt
érezni tudod, nem vagy otthontalan
a világon” – vallotta Wass Albert.

Az alkalomhoz illő hasznos
délután ismét arról tanúskodott,
hogy nemcsak szorgalmasak, hanem
műveltek is a Vépi Nyugdíjas Klub
tagjai.                                    – vk

Művészeti iskola: nívós félévzáró
A táncosok pedig az alaplépések, vagyis a hinta-hinta, ti-ti-tátá rit-
musától eljutottak a tangótól (édes istenem!) a rumbán át, a cha-cha-
chától a latin táncokon át a bécsi keringőig. Ehhez pedig Tamás bácsi
zenei összeállítása, kedves intenciói, simogató humora, saját belépői

adták az alapot és a továbblépést.
A siker fokát a boldog gyerekeken kívül a boldog szülők és nagyszülők
vastapsa is jelentette.  -gyz

folytatás az 1. oldalról
folytatás az 1. oldalról

folytatás az 1. oldalról

Csaknem 700 milliós az idei költségvetés
Az év végén kihirdetett sikeres BM-pályázatnak köszönhetően lehet
megvalósítani a Vadvirág óvodában a csoportmosdók és a belső ajtók
felújítását, jut pénz az udvar rendezésére és parkettacserére is. A Gamesz
is el tudja végezni a játszótér és az újtelepi utcák végi összekötő út
javítását a működéssel kapcsolatos karbantartásokon és javításokon túl. 
De mi lesz a bölcsőde megépítésével? – kérdezte Török Sándor
képviselő. Kovács Péter polgármester elmondta: a pályázat útján erre e
célra kapott 80 milliót számlán tartják, miként megvan a vállalt 45
milliós önerő is. Hozzátette: levélben értesítette az Emberi Erőforrások
Minisztériumának államtitkárát a kialakult helyzetről, mely szerint az
építésre kiírt pályázatra nagyon magas árajánlat érkezett. (Mint a
sajtóból tudjuk, hasonló helyzet alakult ki országosan is az önkor-
mányzati tervezett beruházások kapcsán). Ugyan Nagy Katalin
államtitkár azóta bejelentette, hogy a kormány 11 milliárdot szán
bölcsődék építésére, de ebből a pénzből nem lehetséges a vépi projektet
kiegészíteni. Ennek ellenére nem mondanak le a beruházásról, melynek
érdekében minden követ megmozgatnak.

Szó esett arról is, hogy a hónapokkal korábban történt gázolajszál-
lító tehervonat kisiklása következtében hatalmas sár borítja a vasúti
megálló környékén a Kassai és a Toldi utcák érintett szakaszát. Ez a
szennyezett, hatalmas földmennyiség elhordása miatt van, melyet nem
takarítanak el a munkát végző cégek. A városvezető kijelentette: mind-
két érintett útszakasz a közútkezelőhöz tartozik, ezért megkereste a
területgazdát és a kárelhárítást végző GYSEV illetékeseket is azzal,
hogy az út megtisztítása halaszthatatlan, és ezt a tevékenységet a
munkák során folyamatosan fenn kell tartani. A képviselők javasolták,
hogy a szennyezettség jelenlegi állapotáról újra kérjünk információt a
Vízügyi Igazgatóságtól, valamint az áprilisra tervezett közmeghallgatás-
ra hívjunk meg tájékoztatásra az ügyben közreműködő szakembert.

-gyz

ÚTON AZ ÖKO-
VÁROS FELÉ (6)

Gyakran tapasztalhatjuk,
hogy a víztoronynál levő
hulladékszigeten az üve-
ges konténer megtelik. Ilyenkor
többen a legegyszerűbb módszert
választják, és a konténer körül a föld-
re helyezik a palackokat. Üveges
konténer van még kettő Vépen. Egy a
Petőfi utca elején, a Pacsirtánál, egy
pedig a Béke utcai bolt mellett. Ezek,
soha nem telnek meg addigra, mire a
víztornyi már tele van. Ezért szeret-
nénk, ha az, aki annyira környezet-
barát, hogy az üveget elhozza a kon-
ténerig, ha azt tapasztalja, hogy az
már tele van, keresse fel a másik
kettő közül az egyiket, és abba dobja
be szelektíven a hulladék üveget.
Ezzel elkerülhető, hogy a konténer
mellé helyezett üvegek összetör-
jenek, és üvegszilánk borítsa a hul-
ladékszigetet. (folyt. köv.) -öko-

Vadvirág óvoda 
programjai

Március 2-án Kiszézés, télbúcsúz-
tatás
Március 14-én ünnepség a szabad-
ságharc emlékére, megemlékezés a
Kopjafánál 
Március 21-én a víz világnapját
ünnepeljük játékos délelőtt kereté-
ben.            Szalai Katalin óvodavezető

2018 febr.._2017 maj  2018.02.17.  18:45  Page 2



Tisztelt ebtartók!
Az elmúlt hetekben több bejelentés érkezett hivatalunkba utcán kóborló kutyákkal kapcsolatban. Aki a felü-
gyelete alatt álló kutyát a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,
szabálysértést követ el, melynek elbírálása a járási hivatal hatáskörébe tartozik.
Kérjük, hogy a kutyák által okozott esetleges sérülések elkerülése érdekében fokozottan figyeljenek a fentiekre.

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal

Motorosok számvetése
Ha mocorognak a motorosok, hamarosan jön a tavasz, jósolhatnák a meteorológusok. Az viszont mindenképpen
örömteli, hogy jó évet tudnak maguk mögött a Vépi Nosztalgia és Hobbijármű Egyesület tagjai, hangzott el az

évzáró- évindító gyűlésen február 3-án a művelődési házban. (Képünkön) A
tanácskozáson jelen volt Kovács Péter polgármester is.

Legnagyobb attrakciójuk a november 26-i motorcsodák kiállítása volt. A
10. ilyen rendezvényen lépni sem lehetett az érdeklődőktől, mondta az
értékelő egyesületi gyűlésen Virágh Árpád elnök.  Az meg külön öröm volt,
tette hozzá, hogy megtisztelte a jelenlévőket Fóti Gyula, a hobbimotorosok
szövetségének országos elnöke, aki ezt a közösséget és munkájukat nagyra értékelte.  

A tavalyi programban előkelő helyen szerepelt felvonulásuk a Mácsikfesztiválon, melyen minden egyesületi
tag részt vett. Ezenkívül nagyon tanulságos volt burgenlandi kirándulásuk Pinkafelden, ugyanis ott oldtimer
találkozót tartottak, ahol szem-szájnak ingereként nemcsak sok-sok évtizede gyártott autók, motorok vonultak
fel újként csillogva, hanem más erőgépek, traktorok, gőzhajtású masinák is. Az elnök szerint elgondolkodtató az
a tisztelet és támogatás, melyet az ilyen egyesületek Ausztriában országszerte kapnak. Arról nem is beszélve,
hogy a motor-, és autócsodák tisztelete az országutakon is érezhető. 

A társaság tagjai Pécsett, Borgátán és Jánosházán is jártak. Utóbbi helyen nemrég alakult motorosegyesület,
melynek felvonulásába is bekapcsolódtak. Szlovén programjuk is csak azért maradt el, mert egyezett az időpont
a Mácsikfesztivállal. A jelenlévők egyúttal megemlékeztek a híres vasi  motorosokról, például Végh Sándorról,
Gyenge Tiborról, Szakonyi Lászlóról, Cseri Józsefről, akiket nagy elődeiknek tekintenek.

Idei terveik szerint természetes, hogy saját forrásaikból egyénenként vagy egymást segítve  karbantartják
üzemképes „vasaikat”, melyek tuningolását Pekker Györgynek köszönhetik. Így aztán biztonsággal látogatják
meg idén is a határ közeli egyesületeket és a hazai rendezvényeket, közölte Virág Árpád (kis képünkön).

- gyz

VASPARIPÁK VÉPIKRÓNIKA
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BÁLOK

Farsangi városi batyus-bál 
Városi, jótékony batyusbált rendeztek február 10-én a művelődési házban. A Derdákné Rózsa Hajnalka által
szervezett bálban igazán remek álarcokban jelentek meg a résztvevők. A retró hódított minden tekintetben. El is

énekelhettük volna a régi kisdobos és úttörő nótát a jelmezek láttán. Vagyis
„ Mint a  mókus fenn a fán, az úttörő oly vidám”  vagy a dakota indiánok,
netán a cowboy-indulók
valamelyikét. Az öltözetek
igazán régi, nemzetközi
hangulatot idéztek. Volt, aki
török pasának, katonának,
hippinek, KISS amerikai
hardrockosnak, tengerész
hölgynek, cselszton - disco
táncosnak, néger babának,
középkori boszorkánynak
vagy söröskancsónak öltözött. 
A cél természetesen az volt, hogy a 15-20 évvel ezelőtt egykor  megren-

dezett  szilveszteri, farsangi bálokat  újra felelevenítsék, illetve  e rendezvények  látogatottságát gyerekek, fia-
talok, civil szervezetek, valamint a
kikapcsolódni vágyó vépiek  bevonásával
bővítsék. Ezáltal újra létrejöhet egy olyan
közösség, mely nem megy el év végén,
vagy év elején a megyeszékhelyre buliz-
ni, hanem helyben találja meg a nívós,
sokszínű  szórakozási lehetőséget, hiszen
a vépiek részére szervezzük e rendez-
vényeket mondta a főszervező. Derdákné
az önkormányzat szociális bizottságának
elnökeként azt is hangsúlyozta, hogy a
bálok bevételéből támogatni kívánják a
szerény körülmények közt élő családok
gyermekeit. Ezért aztán például gyermek-
napon kis ajándékokkal kedveskednek

majd az érintetteknek. 
A hajnalig tartó buli hangulatát retro zenéjével Gál András dj teremtette meg.   -gyz

4

VÉPIKRÓNIKA

Velencei álarcban  
Az idősek klubjában 
Valódi velencei álarcban kezdték a helyi farsangi szezont az Idősek klubjának tagjai február 7-én. (képünkön)
Volt bőven kacagás és móka, melyet Kovács Viola intézményvezető egy

százéves jövendöléssel vezetett be,
majd olyan anekdotázás kezdődött,
hogy Petőfi nyomán az „Úristen is útra
kelt megnézni, mi van ott lent”. 

Volt mese arról, hogy mi történik
akkor, ha az asszony elmegy Tusnádra
1-2 napra, s aztán szabad a gazda a
komájának is. El is fogyott a káposztás
slaggal szívott összes bor. Az sem
csoda, hogy a szájukban meg is
keményedett a kolbásznak hitt kenderkötél, melybe beletört egy fog.
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SIKER

Sőt, mindezt látta a koma elbújt felesége is. A legmulatságosabb mégis a kecske fedeztetése volt. Egy asszony
már háromszor adta oda a fedeztetés árát az urának, aki mindig elitta a pénzt, sőt a kecske meg is döglött. Végül
a férj a nyújtófától való félelmében a padlásra menekült. Az istennek sem akart lejönni. Mire a neje: - gyere le
nem bántalak!  - Nem mék! Végül engedékenyebben szólt fel az asszony: - Gyere le mán hé, mer majd én is úgy
járok, mint a kecske….!

A szívből jövő kacagások után már csak finom ráadás volt a szalagos fánk és más sütemények, innivalók.
A mókamesterek pedig – Kiricsi Adél, Horváth Lívia, Kovács Viola és Szalainé Németh Erzsébet – joggal
söpörték be az elismeréseket. - gyz

Eszem-iszom, zene tánc 
A Hatos Ferenc Általános Iskolában is velencei módra karneváloztak február 9-én. Minden osztályban nagy izga-

lommal készültek, és szebbnél szebb öltözetekben jelentek
meg a nagyérdemű előtt a gyerekek.  A 2/B-ben éppúgy, mint
az 1/E-ben (képeink) igazán nehéz lehetett volna kiválasztani a
legszebb jelmezt, mert egytől egyig különlegesek és ízlésesek

voltak. A szülők pedig ugyancsak kitettek
magukért. Sütemények, üdítők és tombolatár-
gyak jelezték: szeretik ezt a közösséget. 

A délelőtti felvonuláson egyébként minden
osztály bemutatkozott az aulában, majd Novák
Tamás táncpedagógus vezetésével bemutatók
sora következett. Aztán megválasztották a karnevál hercegét és hercegnői, majd az iskola szépségkirálynőjét
Habda Janka, illetve Táncsics Martin személyében a királyát. Mindketten nyolcadikosok. Az egész napos öröm-
programban egyébként tantermenként vetélkedőkkel, mozgásos feladatokkal bővítették a programot, közölte a
főszervező Saly Rita tanárnő.

A Vadvirág óvodában
„Farsang van, farsang van, járjuk a táncot
gyorsabban”- volt a jelszó az oviban, ahol
minden csoportban tündérek és tündér-
királynők, pókemberek tűntek fel, és izgal-
masabbnál izgalmasabb jelmezekben pompáz-
tak a kicsik. (kép: Búzavirág csoport) A jóked-
vet a szülők is fokozták azzal, hogy különböző
finomságokkal látták el gyermekeiket. Ettől
aztán még nagyobb kedvük lett táncolni,
énekelni, bulizni az ovisoknak.  Külön köszö-
net illeti az egyik apukát, Kovács Zsoltot, aki
a talpalávalót szolgáltatta mindenki örömére.
Szalai Katalin óvodavezető szerint jóleső
izgalmat jelentett a gyerekeknek, hogy vajon
milyen ajándékot  nyerhetnek a tombolán. 

A felajánlásokért külön köszönet illeti a családokat, tette hozzá a vezetőnő.        

VÉPIKRÓNIKA
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26-tól–29-ig: minden nap 14.00 órától: Húsvéti készülődés
Hétfő - asztaldíszek készítése
Kedd - ajtó- és ablakdíszek készítése
Szerda - tojásfestés
Csütörtök - ünnepi recept csere-bere

PROGRAMOKVÉPIKRÓNIKA

A Vépi Művelődési Ház és Könyvtár
Hétfő:
13.00–17.00    Börzsönyiné dr. Kiricsi Szilvia 
ügyvéd fogadóórája (előzetes egyeztetés alapján!)
18.00–19.00    Gyógytorna Ildivel
Kedd: 
16.30–19.30   Foltvarrószakkör (páratlan héten)
17.00–18.00    Ovis torna Dórival
17.30–18.30    Karate
18.30              Református istentisztelet (a 

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

16.00–19.00    Sakkszakkör
17.30–18.00    Színjátszópróba
Csütörtök:
14.00–16.00    Nyugdíjasklub
18.00–19.30    Hastáncklub 
Péntek:
17.00–18.00    Hastánc kicsik Jáde Gyön-

gyöcskéi
18.00–19.00    Gyógytorna Ildivel 
19.00–20.00    Aerobic  

KÖNYVTÁRUNKBAN HÉTFŐTŐL
PÉNTEKIG 10.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG
VÁRJUK KEDVES OLVASÓINKAT!

Egyéb programok:
Március 2. Vép-Bozzai ÖTE közgyűlés
Március 15. 10,00  Megemlékezés az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc eseményeiről
Március 25. 10.00 TÜNDÉRKERT – A 2016-
ban született gyermekek polgárráfogadási
ünnepsége
Március 30. Húsvéti tojáskeresés és játszóház

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

Nefelejcs Nyugdíjasklub programjai:

Márc 1: Meridián torna
Márc 08: Nőnap
Márc 15:  Ünnepi műsor
Márc 22: Névnap, születésnap
Márc 29: Kreatív foglalkozás, húsvétra 

készülődünk

Idősek Klubja márciusi programjai:

5-én 14.00: Kézimunka – filcvirágok készítése
8-án 14.00: Nőnap
14-én 14.00: Megemlékezés 1848. március 15-ről
19-én 14.00: Kézimunkázás- nyuszi horgolás
21-én 14.00: Jeles napok, népszokások
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Véradásról
– Március 26-án megtartottuk a véradást. Nagyon nagy öröm
volt számomra, hogy 35-en nyújtották karjukat, ezzel segítve a
beteg vagy megsérült emberek gyógyulását. Az említetteken
kívül  egy műtétre váró helyi lakos is kért segítséget, tehát
írányított véradásra is szükség volt. Ezt a kérést öt újabb
véradónk segítségével oldottuk meg abban bízva, hogy
elősegítetjük teljes gyógyulását. Ezúton is köszönöm mindenki
önzetlenségét.

Időközben a Vöröskereszthez fordult a helyi gyermekjóléti
szolgálat vezetője egy helyi anyuka kérésére, ugyanis a család-
anya nem tudott ételt adni a hétvégén három gyermekének. A
Vöröskereszt elnökeként a Titok diszkont és a Katona pékség
segítségét kértem, melyek vezetői azonnal segítettek.
Köszönöm támogatásukat, önzetlenségüket!

- Cser Valéria

Itt kell megemlíteni, hogy Süle Istvánné aktivistánk sajnos
tévedésből kimaradt a Vépi Krónika 2017. november 10-i
véradóünnepségéről megjelent cikkből. Ő az, aki 20 éve
vöröskeresztes aktivista, s még 5-6 évvel ezelőtt vért is adott.
Segít a vöröskeresztes tagdíjak beszedésében, kézbesíti az
értesítéseket a véradásról. 

A tévedésért olvasóink elnézését kérjük.    - a szerk

A Hatos Ferenc Általános Iskola és
AMI programjai:

Március 8. 16 órától -  Fogadóóra
Március 8. 16.00 – Szülői értekezlet keretében tájékoztatás a
2018/2019. tanév hit- és erkölcstanoktatás megszervezéséről 
Március 10. – Munkanap /A hét péntek/
Március 12. 11.00 – Bábszínház 3. előadás
Március 14. 10.00 – Ünnepség a középiskola nagytermében
Március 15. – Ünnepély a művelődési házban
Március 22. 8:00-11:00 – NYÍLT NAP a leendő első osztá -

lyosoknak és szüleiknek az 1. és 4. osztályokban
Március 24. 10:00 – NYÍLT NAP a leendő első osztályosoknak

és szüleiknek a művészeti iskolában
Március 28. – Tanítás nélküli munkanap /Tavaszi nevelési 

értekezlet a pedagógusoknak/
Március 28. 18:00 – III.TÁNCest /Művelődési Ház/
Március 29-Április 3. Tavaszi szünet / Első tanítási nap: április

4. szerda/
Április 7. 9:00 – Iskola előkészítő foglalkozás
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MOZAIK VÉPIKRÓNIKA

Haláleset: Baloghné Virág Ilona (1953)
Rákóczi u. 77.   •  Horváth József (1933)
Kossuth u. 48.   •  Tar Sándor (1953)
Kossuth u. 14.    •   Balikó József  (1940)
Kinizsi u. 24.                   

Anyakönyvi hírek 

Születés: Koósz Gábor és Takács Viktória leánya Emili
•  Nagy Olivér és Nagy Gina fia Hunor László
•  Scheer Ádám és Dosztál Judit leánya: Dorka 

Polgármesteri napló
2018. február

2018. 01. 16.-17. TÖOSZ klímakonferencia
2018. 01. 20. Tasnád tetvérvárosi talál-

kozó
2018. 01. 23. Pénzügyi bizottság gyűlése
2018. 01. 24. Testületi gyűlés
2018. 02. 03. 18:00 Veteránmotoros gyűlés
2018. 02. 06.-07. TÖOSZ esélyegyenlőségi 

fórum
2018.02.10 Farsangi álarcosbál
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TUDÁS FÁJA KÖZALAPÍTVÁNY

Egyházközségünk programjai
Március 2-án lesz a hónap elsőpénteke. Engeszteljük Jézus
Szentséges Szívét szentgyónásunkkal és szentáldozásunkkal! 
Március 13-án, kedden 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 5 órai kezdettel rózsafüzért imádkozunk,
majd a szentmise keretében ünnepélyes körmenettel hordozzuk
körül Mária Szeplőtelen Szívének kegyszobrát. Nagyböjti lelki-
gyakorlatunk idén is kétnapos lesz. Március 19-én, hétfőn és
március 20–án, kedden délután 1/2 5 órától gyóntatás lesz,
majd a 1/2 6 órakor kezdődő szentmise keretében hangzanak el
a lelkigyakorlatos szentbeszédek. Kedden délután 3 órai kezdet-
tel 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 Horváth István rumi plébánosatyát kértem fel.
Buzdítom a kedves híveket, hogy példás buzgósággal vegyenek
részt minél többen a lelkigyakorlaton. Március 25-én,
Virágvasárnap ünnepli Egyházunk Jézus Krisztus jeruzsálemi
bevonulását. A reggel 8 órakor kezdődő szentmise keretében
lesz a barkaszentelés és a körmenet. Virágvasárnap hajnalban az
órákat egy órával előbbre állítjuk. Ettől a naptól kezdve az esti
szentmisék 1/2 7 órakor kezdődnek. Március 29-én,
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 vir-
rasztani velem?". Március 30-án, 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. Március 31-én,
Nagyszombaton Jézus sírja reggel 8–12 óráig látogatható. A
feltámadási szertartások este 1/2 7 órakor kezdődnek. Kérem a
kedves híveket, hogy gyertyát mindenki hozzon magával! 
Április 27-én, Húsvétvasárnap Jézus Krisztus feltámadását
ünnepeljük. A reggel 8 órakor kezdődő ünnepi szentmise után
ételszentelés lesz.                             

Németh Tamás plébános

Véradás 
Április 6-án 8–11 óráig lesz véradás. A
helyszín az FM DASZK Vépi Iskola   -vk
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ÜNNEP ELÖTTVÉPIKRÓNIKA

A pszichiátria
jogsértéseit 
vizsgálják

Mennyire lehet kiszolgáltatott egy
olyan ember, akit válófélben lévő
házastársa juttatott kényszerrel a
pszichiátriára, hogy előnyhöz jus-
son a gyermekelhelyezésben? És
valaki, akit oly mértékben legyógy-
szereznek a pszichiátrián, hogy
ebben a kémiai kényszerzubbony-
ban képtelen saját érdekeit
képviselni? 

Ilyen és ehhez hasonló ügyek-
kel foglalkozik egy civil szervezet,
amely kifejezetten a pszichiát-
riákon történő jogsértések felde-
rítésére specializálódott.

Egyáltalán megtörténhetnek ma
ilyen esetek Magyarországon?

Az Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért (CCHR) több
mint 20 éve foglalkozik az ilyen
ügyek feltárásával és az áldozatok
segítésével, egy nemzetközi szer-
vezet hazai csoportjaként. Ingye-
nes jogsegélyszolgálatát az elmúlt
két évtizedben több ezren keresték
meg sérelmekkel. Az alapítvány
munkájának eredményeképpen ma
már szokványos, hogy a hivatalos
szervek megbüntetik vagy elma-
rasztalják a visszaélést vagy bűn-
cselekményt elkövető pszichiátert
vagy intézetet.

Ha családtagja, ismerőse embe-
ri jogait megsértették a pszichi-
átrián, felveheti a kapcsolatot az
alapítvánnyal a következő elér-
hetősége-ken:
Telefon: 06 (1) 342-6355 vagy 06
(70) 330-5384, 
E-mail: panasz@cchr.hu,
Weboldal: www.emberijogok.hu

8
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KÖZÉRDEKÜ VÉPIKRÓNIKA

Intézmények, elérhetőségek 
– központi segélynyújtó telefon: 112

Vép Közös Önkormányzati Hivatal
9751, Vép, Rákóczi u 8.
Telefon/fax: 06/94-543-067
e-mail: onkormanyzat@netkabel.net, info@vep.hu
Ügyfélfogadási idő:
HÉTFŐ: 13:00 - 16:00,
KEDD: 8:00 - 12:00
SZERDA: 8:00-12:00
CSÜTÖRTÖK: 13:00-16:00
PÉNTEK: nincs ügyfélfogadás!

Hatos Ferenc Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola
9751, Vép, Rákóczi F. u. 22.
Tel.: 06/94/543-002
honlap: www.hatosiskola.hu
e-mail: hatosiskola@gmail.com, info@hatosiskola.hu
Nyitva tartás: 6:30 - 19:00

Vépi Művelődési Ház és Könyvtár
9751 Vép, Kolozsvári utca 3/a

Tel.: 06/94-543-052, 06-30/419-9799
e-mail: mhkvep@netkabel.net

Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ 
9751. Vép, Kolozsvári u 3. Tel.: 94/ 354-345
Nyitvatartás:
Hétfő: 7.30 óra-16.00 óra
Kedd: 7.30 óra-16.00 óra
Szerda: 7.30 óra-18.00 óra
Csütörtök: 7.30 óra-16.00 óra
Péntek: 7.30 óra-13.30 óra

Nyugat Takarékszövetkezet
9751 Vép, Szent I u 3.
Tel.: 94/543-020, Mobil: 30/294-3486
e-mail: gal.judit@nyugattakarek.hu
www.nyugattakarek.hu
Nyitvatartás:
H-Sz: 07:30- 16:00  pénztári órák: 07:45-15:45
CS:    07:30-17:00   pénztári órák: 07:45-16:45
P:      07:30-12:30   pénztári órák: 07:45-12:15

Vép (Urunk színeváltozása) plébánia 
9751 Vép, Kassai u. 2. 
Tel.: 94/543-045
e-mail: tamasvep@gmail.com
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GAMESZ
9751 Vép, Rákóczi utca 8.
Tel.: 06/94-543-063

Kábeltévé szolgáltató
9751 Vép, Alkotmány u. 11.
Tel.: (30) 426 5825, 94/ 445-701
Netkabel Kft.

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Vép-Bozzai
9751 Vép, Kolozsvári utca 1. 
Tel.: 06/94-353-377, 06/20-968-73-70.
e-mail: vep-bozzai o.t.e@freemail.hu
e-mail: tamasvep@gmail.com

FM Dunántúli Agrár-Szakképző Központ
Vépi Mezőgazdasági Szakgimnáziuma,
Szakközép-iskolája és Kollégiuma.
9751 Vép, Szent Imre u. 36-38. 
Telefonközpont: 94/543-200. Fax: 94/543-204. 
e-mail: titk@mezgazd-vep.sulinet.hu. 

Rendőrőrs
9751 Vép, Batthyány L. u. 2. 
A Vépi Körzeti Megbízottak szolgálati mobiltelefon
számai:
Kiss Ervin r. ftzls. 30-98-97-100
Bíró István r. tzls. 20-965-10-24
Pék Szilárd r. zls. 20-219-39-33
Gyimesi Gábor r. ftörm. 20-218-89-19
Telefon: 30/989-7100. 
E-mail: vepkmb@vas.police.hu. 

Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda
9751 Vép, Szent Imre utca 1.
Tel.: +36 94/353-822
e-mail: vadvirag_ovoda@freemail.hu
Nyitvatartás: reggel 6-tól 17 óráig.

Magyar Posta 
9751 Vép, Szent Imre herceg utca 3. 
Nyitvatartás:
Hétfő 08:00 -16:0, Kedd 08:00-16:00, 
Szerda 08:00-16:00, Csütörtök 08:00-16:00,
Péntek 08:00-16:00, Szombat ZÁRVA.
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MEGHÍVÓ
Vép Város Önkormányzata tisztelettel és

szeretettel meghív 

minden 
2017-ben született vépi kisgyermeket

2018. március 25-én 10 órakor 
a Vépi Művelődési Házban 

tartandó polgárrá fogadási ünnepségére.

Polgárrá válásod emlékére fát ültetünk a
Tündérkertben, 

majd kis fogadásra várunk 
családoddal együtt.

Névre szóló meghívót állítunk ki minden, 
a lakónyilvántartásban szereplő, 

illetve a helyi védőnők gondozása alá 
tartozó gyermek részére. 

Szeretnénk, ha mindenki itt lehetne, 
ezért kérjük, jelezzék, ha gyermekük,

unokájuk Vépen él, de nem ez a bejelentett
lakhelye, vagy nem a helyi védőnők 

gondozzák.

Részvételi szándékukat 
március 18-ig jelezzék 

a Vépi Művelődési Ház elérhetőségein:
mhkvep@netkabel.net, 

06-94/543-052 vagy a védőnőknél!

Testvérvárosi találkozó
Immár hagyomány, hogy az év elején meghívást kapunk a román testvérvárosból, Tasnádról egy disznótorral
egybekötött baráti beszélgetésre.

A két város kapcsolata az ilyen rendezvények és az ezek során kialakuló baráti szálak, tervezgetések során
tud fejlődni, egyáltalán életszerűen működni.

Egyeztettük az iskolás gyerekeink testvérvárosi útjának részleteit, mert a tavaly megnyert pályázattal a két
város iskolásai kölcsönösen meglátogatják egymást.
Tájékoztattuk egymást az idei év nagyobb volumenű eseményeiről, azok tervezett időpontjairól.

-pm-

Tűzoltók köszönete
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Vép-Bozzai
(adószám: 18887615-1-18) köszönetet mond
mindazoknak, akik a 2016. évi adójuk 1%-ának
felajánlásával egyesületünket támogatták. 

A kapott 355.188 Ft-ot egyéni védőfel-
szerelésekre és technikai eszközök beszerzésére
fordítottuk. Köszönjük a felajánlásaikat!

Valamint köszönetünket szeretnénk kifejezni
azoknak, aki a 2017. évi tűzoltóbált bármilyen
formában támogatták.

Ö.T.E. 
Vép- Bozzai tagsága

Kék fény hírek 
– Januárban a Vépi Körzeti Megbízottak
működési területén két személyt fogtak el, és a
Szombathelyi Rendőrkapitányságra előállítottak,
mivel ellenük országos körözési parancsot adtak
ki. 

Egy másik személyt szintén elfogtak, és
mintavétel céljából a Szombathelyi Rendőr-
kapitányságra előállítottak, mivel ittasan vezette
gépjárművét. Ellene büntető, és egyéb szabály-
sértés miatt feljelentés készült. Egy újabb sze-
mélyt a Sárvári Törvényszékre vezettek elő,
mivel a kitűzött tárgyaláson nem jelent meg. 

Egy személy ellen ugyancsak szabálysértési
feljelentés készült, mivel érvénytelen hatósági
jelzéssel vezette gépjárművét. Két személy pedig
egyenként 10.000 forint helyszíni bírságot kapott,
mert a 12T. súlykorlátozó táblát figyelmen kívül
hagyták. 

Egy gépkocsivezető 10.000 forint helyszíni
bírságot kapott mivel záróvonalon előzött
gépjárművével.

Vép KMB.
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Gyermeköröm, családi öröm
Gyerekzsivajra, kacagásra lettünk figyelmesek február 8-n délután. Először csak egy szánkót láttunk kanyarod-
ni az egykori Fészek mellett, balra eltűnve a bolt felé. Utánasietve azonban kiderült: van előbbre egy gyorsabb

is. Lám lám: három fiú és
anyukájuk élvezi a havat
(képünkön), mely igen-
csak hiányzott az elmúlt
években. Szerencsés pilla-
nat volt: a délelőtti hava-
zás már elállt, vajon ma-
rad-e holnapra a 10 centis
áhított fehérségből?

Jólesően csábította tehát
az idő egy kis virgoncko-
dásra a családot. De vélhe-
tően volt még egy fontos
cél is: így lepni meg a
negyedik kisfiút, akiért
szánkóval mennek az ovi-
ba. Ugyan útközben volt
hógolyózás, csúszkálás,
belefekvés a hideg gyö-
nyörbe, de már ott bújkált
bennük az előzetes öröm

is, hogy visszafelé öten lesznek a két szánkóhoz. 
Mindegy volt tehát, hogy hazafelé ki húzza, ki tolja, ki melyik szánkón ül.                                        - gyz       

i m p r e s s z u m

Vépi Krónika (Vép Város Önkormányzatának lapja)   •   
Kiadó: Vép Város Önkormányzata  székhelye: 9751 Vép, Rákóczi utca 8.  (onkormanyzat@netkabel.net)  

•   Digitálisan elérhetőa www.vep.hu oldalon   •  Felelős kiadó: Kovács Péter polgármester    •    Lapzárta: minden hónap 15-én •   ISBN 2060-1832    

Felelős szerkesztő: Györe Zoltán (gyorez@gmail.com)  

Nagy János
Az első hó

Nagyapám meséli,                   Amikor megnéztem,
kétéves lehettem,                    markomban nem látszott,
jött egy zord nap, téli,              meleget éreztem,
s hull a hó felettem.                 könnycseppé változott.

Ilyet még nem értem,               Milliónyi lepke
szememnek nem hittem,          belepte a tetőt,                                                                                                                
ragyogott fehérben                  hóemberek lettek
percek alatt minden.                mind a járókelők.

Azt hittem porcukor,               Hamiskás mosolya
s anyukám szitálja,                  titkába beavat,
kedvében pazarol,                   szép kerek gombócba
s nem fogy ki szitája.               gyúrja a friss havat.

Ég felé tartottam                     Elfordult nagyapám
hófehér tenyerem,                   s nevetett csudajót,
s figyeltem boldogan               megérezte hátán
száll-e rá hópehely.                 az első hógolyót.

Jobb, ha tudjuk…
A tavaly szeptemberi vasúti olajkocsik okozta szen-
nyezés elhárítása ügyében a következő tájékoztatást
kaptuk a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóságtól:

„A vépi vasútállomáson 2017. szeptemberében
bekövetkezett olajszennyezés elhárítása folyamat-
ban van.

A kárelhárítás célja a szennyezett talaj kiterme-
lése a talajvíz szintjéig, majd onnan olajlefölözés. A
cél eléréséhez a vágányok statikai megerősítése vált
szükségessé, így a szennyezett terület köré három
oldalról – 10-12 m mélységig – szádlemezek kerül-
tek lehelyezésre.

A szennyezett terület (talaj, talajvíz) elhe-
lyezkedését fúrásokkal mérték fel, a körbezárás
okán, a szennyezés terjedési lehetősége megszűnt.
A kárelhárítás műveleti irányítója a Nyugat-dunán-
túli Vízügyi Igazgatóság.”

A továbbiakban is figyelemmel kísérjük a
munkálatokat és a krónikában az erről kapott infor-
mációkat közzé tesszük. -vk-
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