
Tájékoztató az országgyűlési
képviselő-választásról

Az országgyűlési képviselők 2018. évi választásával kap-
csolatban az alábbiakról tájékoztatjuk a Tisztelt
Választópolgárokat.

A szavazás napja 2018. április 8. A szavazóhelyiségben
szavazni a szavazás napján 6 órától 19 óráig lehet.
Vépen a 001 számú szavazókör címe: Rákóczi utca 22.
(általános iskola régi épület, tükrös terem), a 002 számú
szavazókör címe: Rákóczi utca 22. (általános iskola régi
épület, rajzterem), a 003 számú szavazókör címe:
Kolozsvári u. 3/A. (művelődési ház, klubterem), a 004
számú szavazókör címe: Kolozsvári u. 3/A. (művelődési
ház, nagyterem)

Részletes tájékoztatásért forduljon a Vépi Helyi Vá-
lasztási Irodához (9751 Vép, Rákóczi utca 8. telefon:
94/543-067) vagy látogassa meg a www.valasztas.hu
weboldalt. Vépi Helyi Választási Iroda

Ünnepség március 15-én
A rend és szabadság nem választhatók 

el egymástól
Mélyen megérintette a hallgatóságot a március 15-i
ünnepség műsora éppúgy, mint Kovács Péter (kép)
polgármester ünnepi beszéde. A jelenlévők előbb
azonban megkoszorúz-
ták a 48-as hősök em-
lékművét a Templom-
kertben. Az ünnepségen
átadták a város kitün-
tetéseit (alsó kép). 

A Hatos Ferenc Ál-
talános Iskola és AMI
tanulói a szabadság és
függetlenség kivívását újszerűen, „dolgozatírásra
készülve” párbeszédes módon mutatták be. (képünk
a 3. oldalon) Petőfi és a márciusi ifjak ily módon
kerültek fel az okostelefonra és a netre. Közben
belénk ivódott Oláh Ibolya előadásában a Van egy
ország,..  - Ezer év óta várlak már Magyarország,
bújj hozzám kívánsága éppúgy, mint Katona: Bánk
bánjából a Hazám, hazám, te mindenem operaslágere
Simándi József előadásában. 
Unger Zsuzsanna és Novák Tamás tanárok összeál-
lítása élményt adó volt.

– A magyar forradalom a viták és nézetkülönb-
ségek ellenére is meg tudta védeni magát attól, hogy
kegyetlenségbe, vérontásba csapjon át, idézte fel a
’48-as forradalom történéseit Kovács Péter, nem-
zetközi történésekre fókuszálva. Ennek fényében
értékeljük és becsüljük meg a történteket, hogy vér
nélkül, törvényesen váltak valóra legmerészebb
álmaink, mondta. Megalakult az első felelős kor-
mány, megtörtént a jobbágyfelszabadítás, létrejött a
szabad sajtó. Utalt rá: ki-ki bátran vállalhatta az
ellentétes véleményét, és ezzel senki sem kockáztatta
szabadságát, életét. 
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VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
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Bölcsődeépítés: 
keressük a megoldást

Újabb lehetőségek merültek fel a városi bölcsőde meg-
építésével kapcsolatban, tájékoztatta a képviselő-testületet
március 8-án Kovács Péter polgármester. A gyűlés előtti
napon érkezett a miniszterelnökség válasza a polgármester
levelére. Ebben azt közölték, hogy – az érvényes rendelet
szerint –  30%-nál magasabb költségeltérés esetén a kor-
mány külön beterjesztésre egyedi döntést hozhat többlet-
támogatás megadására. Az épület bruttó építési költsége
ebben az esetben sem lehet magasabb a pályázati kiírás
szerinti 6 millió 200 ezer forint/férőhelynél, ami a mi
esetünkben mintegy 190 millió Ft. A képviselők egyön-
tetűen úgy gondolják, hogy a választásokig, illetve az új
kormány megalakulásáig ebben már nem várható érdemi
döntés, ezért további lehetőségeket is megvizsgáltak a
bölcsőde létrehozására.

KRÓNIKA

folytatás a  2. oldalon

folytatás a 3. oldalon
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Bölcsődeépítés: keressük a megoldást
Az egyik az, hogy az önkormányzat vásároljon egy olyan nagyságú helyi
családi házat, ha lehet a város központjában, vagy attól nem messze, mely-
nek átalakítása lehetővé teszi egy kétcsoportos, 14 férőhelyes mini-bölcsőde
létrehozását. Ha nincs ilyen épület, akkor harmadik variációban célszerű
megvizsgálni egy úgynevezett mobil elemekből készített minibölcsőde létre-
hozását. Erre már van példa az országban több helyen. Diósdon 16 éve áll
ilyen szerkezetből egy óvoda, Budapesten a II. kerületben pedig 2011-ben
adtak át egy hatcsoportos bölcsődét, de Szombathelyen a Waldorf iskolában
is ezzel a módszerrel bővítették a tantermek számát.

A kivitelező cég előzetes árajánlata szerint a kétcsoportos mini-
bölcsőde, mintegy 250 m2 bruttó alapterülettel, megépülhetne a jelenleg
rendelkezésre álló pénzből a Rákóczi utca 10. számú ház udvarában, a
Gamesz mögötti területen úgy, hogy amennyiben lehetőség adódik, az ere-
deti terv szerinti bölcsőde is elférjen. Annak megépülte esetén a mobil szer-
kezetű épület elemei más célra is felhasználhatók. A kivitelező részéről lí-
zingkonstrukciós megoldás is elképzelhető, ami azt jelenti, hogy három év
alatt kellene kifizetni az építési költségeket. A polgármester emiatt javasolta,
hogy a képviselő-testület tagjai látogassanak el a szombathelyi Waldorf is-
kolába, melynek területén hasonló megoldással bővítették a tanterem-
hálózatot. 

A gyűlésen lezárták a tavaly indított szabályozási terv partnerségi
egyeztetési eljárást.

A testület tagjai megtárgyalták azt is, hogy a 2016-ban beadott
sportpark (felnőtt tornapálya) pályázatra megérkezett értesítés alapján,
rövidesen megkezdődik a kivitelezés a víztorony környékén. Ez azt jelenti,
hogy mindenki által ingyenesen használható, felnőtt, időtálló sportszereket
telepítenek, mintegy 90 négyzetméteres területre. A költségeket 100 száza-
lékban finanszírozza az állam. 
A közgyűlésen arról is szó esett, hogy pályázati lehetőség van a város klí-
mastratégiai tervének elkészítésére és klímatudatos rendezvények szer-

vezésére, valamint ismét lehet pályázni közvetlen uniós támogatású test-
vérvárosi programokra. A képviselők úgy döntöttek, hogy ezek jobb meg-
ismerése után, a következő gyűlésen határoznak pályázatíró felkéréséről. A
klímastratégiai célokra mintegy 14 millió forint, a testvérvárosira 7 millió
pályázható. 

A Zöld Város projekt megvalósítása során jelenleg a kivitelezési pályá-
zatokhoz a közbeszerző személyének kiválasztása van folyamatban. Három
cégtől kérnek ajánlatot, melyek közül a legolcsóbbat fogadják majd el,
határozott a képviselők közössége. -gyz

Lezárult a hulladék-
gazdálkodási 

rendszer átalakítása
A hulladékgazdálkodási rendszer áta-
lakítása lezárult. Ennek köszönhe-
tően a hulladékszállítási közszolgála-
ti díj pontos beszedését lehetővé tevő
informatikai rendszer is működik. A
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Ko-
ordináló és Vagyonkezelő Zrt.
(NHKV Zrt.) célja a díjhátralékok és
a lakosság terheinek csökkentése. A
rendszert használók túlnyomó több-
sége a közszolgáltatási díjat kie-
gyenlítette. A lakosság töredékének
azonban még fennáll a fizetési köte-
lezettsége. A közbeszerzési eljárás
eredményeképpen, a felhalmozott
tartozások, díjhátralékok beszedésé-
vel, 2018. év első napjától a Közszol-
gáltatási Díjbeszedő Konzorciumot
bízták meg.

A megállapodás értelmében, az
adatbázis alapján az érintett ingat-
lanhasználókat díjbeszedők fogják
felkeresni, az esetleges díjhátralék
beszedésére. A személyes beszedést
végző munkatársak minden esetben
fényképes igazolvánnyal igazolják
kilétüket. A felkeresés alkalmával, a
„Beszedési értesítő” alapján, a
munkatársak jogosultak készpénz-
ben, a számla teljes összegének átvé-
telére. Részteljesítésre ez alkalom-
mal nincs mód. A díjbeszedőknél le-
hetőség van azonban arra is, hogy a
közszolgáltatással kapcsolatos vál-
tozásokat az érintettek bejelentsék,
illetve a díjbeszedők felvilágosítást
adjanak az ügyfeleknek a további
teendőkkel kapcsolatban, tájékoztat-
ta a települési önkormányzatok
vezetőit a NHKV Zrt. 

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

folytatás az 1. oldalról
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Ünnepség március 15-én
Kiemelte, hogy a magyar szabadságért életüket áldozva küzdöttek más nemzetségű vezetők is. – A mi múltunk,
és benne 1848/49 története arra figyelmeztet bennünket, hogy nekünk van kihez mérni magunkat. Vannak
elődeink, akikre felnézhetünk, akiktől megtanulhatjuk, hogy a szabadság önmagában nem, csak erkölcsi tar-
talmával együtt érték. Ezért a forradalom példája a bizonyíték arra, hogy a rend és szabadság soha nem választ-
hatók el egymástól. Mint ahogy a nemzeti hűség és a szabadság sorsa is szorosan összetartozó dolgok. 

A szabadságot ma is fontosnak tartjuk, és éppen ezért védenünk kell minden eszközzel. De mindez nem
képzelhető el annak a földnek szeretete nélkül sem, melyen élünk, tette hozzá.

A kitüntetetteknek szólt a Vépi himnusz
Az ünnepség a kitüntetések átadásával folytatódott. A város vezetői átadták a Vép Városért érdemérmet és az
oklevelet annak az öt hölgynek, akik huzamos ideje eredményesen munkálkodnak a közösség érdekében. 

Hende Lajosné a Weeb Színpad alapítója, mesemondó, a Nefelejcs Nyugdíjas klub aktív tagjaként kapta az
elismerést. Az ő szervezésében alakult meg a színjátszócsoport. Kiváló eredményekkel szerepel a nyugdíjasklub
rendezvényein. Tóth-Vásárhelyi Ilonával együtt alakították meg a Retronagyik nevű énekegyüttest.
Színházlátogatásokat, kirándulásokat szervez.  

Kovács Jánosné a Nefelejcs Nyugdíjas Klub aktív tagja. Alapítóként részt vett a Nefelejcs asszonykórus
munkájában. Jelenleg a  Retronagyik csapatát erősíti. Lelkes résztvevője a sütős-főzős rendezvényeknek. A nyugdí-
jas klub ünnepségeire versekkel , köszöntőkkel készül, a farsangi műsorok elmaradhatatlan szereplője.

Pusztai Krisztina 1987-ben kezdett tanítani a vépi általános iskolában. Kis megszakításokkal azóta is itt
dolgozik, mint tanító és fejlesztő pedagógus. Jó érzékkel teremt kapcsolatot problémás gyerekekkel is, akik közül
sokan még évekkel később is visszajárnak hozzá. Igazi közösségi ember, aki rendszeresen segít fellépő diákjaival
a város rendezvényein. A Retró ifjúsági klubtalálkozók és a jelmezes szilveszteri bálok szervezésében az
ötleteléstől a plakátszerkesztésig aktívan részt vesz.

Takács Józsefné a vépi óvoda kedves óvó nénije, aki 2009-től 2017 szeptemberéig volt a Vadvirág Művészeti
óvoda vezetője. Jó kapcsolatot ápolt a város intézményeivel, számos nívós programot indított útjára, a Vadvirág hét,
madarak és fák napja, víz világnapja, télbúcsúztató vagy az Orsolya–napi vásárok… Az élményközpontú
rendezvényekbe bevonta a szülőket és családokat. A Költészet napi közös versmondás az ő kezdeményezésére lett
hagyománnyá a kisváros főterén. A sószobával is az ő vezetése alatt gazdagodott az óvoda és városunk közössége.  

Tóth Henriette a vépi középiskola kollégiumának tanára, a vépi tekecsapat alapító tagja és 2012 óta a Karitász
helyi csoportjának vezetője. Már a tekében is Vép hírnevét öregbítette. Édesanyja, Margit néni, aki mellett is aktí-
van segítette a karitatív munkát. Az általa irányított közösség fő tevékenysége a hátrányos helyzetűek támogatása,
szociális ruhavásárok rendezése, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került családok segítése. Minden évben
Erzsébet nap táján jótékonysági teadélutánt rendeznek, melynek bevételével a rászorulókat támogatják. 

Az ünnepség a kitüntetettek tiszteletére rendezett fogadással zárult. - Gyz

NEMZETI ÜNNEPÜNKÖN VÉPIKRÓNIKA
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NŐNAP

Éljen minden bájos, szép nő!
A szép virágok és a vendéglátás mellé sok kedvességet és rengeteg, a hölgyeket dicsőítő verset kaptak ajándék-
ba a vépi lányok, asszonyok az egész városban március 8-án a nőnap alkalmából. 

A legnagyobb meglepetés vélhetően a Nefelejcs Nyugdíjas Klubban (alsó képünk) érte az ünnepelteket,
akiknek a férfiak felállva
énekelték el Pajer Lajos
vezetésével Giardini: Éljenek
a víg nők című kórusművé-
nek részletét. Így lett még
kedvesebb a köszöntés.

A már híres klubban –
miként a gondozási központ-
ban is – Kovács Péter pol-
gármester azt mondta: ünnep
ez a nap az egész városban.
Utalt arra is, hogy Vépen
nemcsak mostanában, hanem
mindig megtartották ezt a
hagyományt. Szólt arról,
hogy a nő és férfi egysége evidencia, vagyis egyik sem tud a másik nélkül létezni. Így kerek az egész világ.

Érdekességként kiemel-
te, hogy Európában is
vannak olyan országok,
például Svájc egyik kan-
tonjában ahol a 90-es
években lett  szavazati
joguk a nőknek.
Itthon mindig nagy
figyelem övezte a nőket.

Ez a figyelem most
igencsak megmutat-
kozott a férfiak és
hölgyeik műsorában.
Gál Pál, Bátorfi Tamás,
Kovács László, Kovács
János, Tóth Lajos, vagy
Pájer Lajos által
elszavalt versekben. „
Tudod a nő csoda, egész
lénye önfeláldozás, A nő
mind tökéletes, Általad

válhat csak boldoggá az ember, A szerethető nő, Életünket nekik köszönhetjük,  Egy szál virág, benne van a
köszönet, Benne kellem, báj van, náluk szebb a földön nincs, stb, stb. Ennyi szépet egyszerre nem mostanában
hallottak a jelenlévők. 

Lett is köszönet Ságiné Anci részéről, meg a koccintás után kérés, fricska is: – Figyeljetek ránk jobban több-
ször is… - 

Szép nap volt.                                                                                                         - gyz
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VÉPIKRÓNIKA

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánnak
az önkormányzat vezetői és a Vépi Krónika munkatársai.
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HÓFOGÓK

Miért nincsenek hófogó rácsok?
A hófúvások idején a gépjárművezetők hiányolják a hófogó rácsokat a Szombathely–Vép közti közúton. A sík
terepen a szél bőségesen hordja a havat
az útra, mely nemcsak nehezíti a
közlekedést (képünk), hanem bale-
setveszélyes helyzetet is okozhat. 

Horváth László, a megye közútjait
fenntartó ágazat vezetője kérdésünkre
elmondta: Vas megyében van orszá-
gosan a legtöbb hófogó háló kihelyezve,
ez 57 km hosszúságot jelent, de akár
200 kilométernyi hálónak is lenne létjo-
gosultsága. Tudni kell azonban azt is,
hogy az 57 km hossz kihelyezése ősszel,
bevonása tavasszal 1-1 hónapot vesz
igénybe, arról nem is beszélve, hogy a
mezőgazdasági területeken, az őszi-tavaszi munkák miatt, mindig sürget az idő.

Elmondható, hogy a pluszmennyiségnek nem pénzügyi akadálya van, egyszerűen fizikailag képtelenség többet
kihelyezni, hiszen úgy ősszel, mint tavasszal egyaránt van még sok egyéb feladatuk is. Emiatt a kritikus
időszakokban a leghatékonyabb megoldásként a havas, hófúvásos időjárás esetén a saját, mintegy 50 gépen felül
több mint 100 bérelt géppel dolgoznak éjjel nappal a balesetek megelőzése érdekében, a hó eltakarításán, hófúvá-

sok felszámolásán.
A közúti vezető szerint ezért a

leghatékonyabb megoldás a vépi
szakaszon is az, hogy megfelelő
időbeosztás szerint egy nagytelje-
sítményű kotrógépet oda-vissza
járatnak. De arra kéri a gépjár-
művezetőket is, hogy a síkos,
fagyos időben kellő figyelemmel
közeledjenek. 

Arról is essen szó, hogy a város
belső utcáit, a helyi önkormány-
zat munkatársai takarítják. Kiri-
csi Józsefnek feladata, hogy a
Gamesz gépével járjon, tisztítsa
és sózza a frekventált területeket,
elsőként és kiemelve a buszköz-
lekedési útvonalat.  Mint mondja,
ebben a munkában nagy segít-
séget nyújt Auer István és fia,
József által ingyen felajánlott régi

gyártású hevederes műtrágyaszóró (képünkön), mely nem dugul el, még a nagy szemű síkosságmentesítő vagy
tapadó anyagoktól sem. Köszönet érte.                                                                                               -gyz

VÉPIKRÓNIKA
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Haláleset: Balogh Józsefné sz. név:
Viszket Mária  (1946) Kolozsvári u. 6.    •  
Kiss Istvánné  sz. név: Szijj Piroska
(1942) Rákóczi u. 57.

Anyakönyvi hírek 

Születés: Takács Péter és Langa Alexandra leánya Izabell
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KÖSZÖNTÉSVÉPIKRÓNIKA

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 30. 10,00 Húsvéti tojáskeresés és ját-

szóház
Április 14-15. Vasfilm
Április 20. Táncest A Hatos Ferenc Általános
Iskola és AMI társastánccsoportjának gálaműsora
Április 21. HATOSFOGAT Művészeti
Fesztivál
Május 1. Retro felvonulás

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

Nefelejcs Nyugdíjasklub programjai:

Április 05. Játék a betűkkel /vetélkedő/
Április 12. Költészet napja
Április 19. Névnap, születésnap
Április 26. Püspöki palota látogatása

Idősek Klubja áprilisi programjai:
3-án 14.00. óra: Filmvetítés
4-5-én 14.00 óra: Tavaszi virághorgolás
9-12- én 14.00 óra: Nosztalgia napok – az
elmúlt évek során készített videó felvételek
megnézése
19-én 14.00 óra: Kirándulás Kőszegre
24-én 14.00 óra: György-napi hagyományok -
kertészkedés
26-án 14.00.óra: Tavaszi bőrápolás
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Haj ki kisze haj...! 

….Vidám zeneszóval, rigmusokkal, kolomppal búcsúztatták a
telet a Vadvirág óvodában. A bábok füstje reméljük valóban a
tél hidegét vitte messze tájakra és a melengető napsütést hozta
vissza!

Mándli Sándorné köszöntése
Kilencvenéves születésnapján oklevéllel köszöntötte Mándli
Sándornét Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő hangsú-
lyozta a szépkorúak iránti tiszteletét és háláját, majd jó erőt és
egészséget kívánt az ünnepeltnek. Kovács Péter polgármester
pedig virággal és kis ajándékkal köszöntötte Mariska nénit, aki
viszonylag jó egészségnek örvend. Ugyan lábfájása miatt
nehezen megy, de otthonában mégis aktív. Mint megtudtuk,
Teréz lányának sokat segít a konyhai munkákban, amit
bizonyára az is motivál, hogy jó az étvágya, vagyis mindent
szeret. Napközben gyönyörű gobelineket készít, kötöget, olvas,

keresztrejtvényt fejt. A templomba is eljár. Családja szerint szép
korának a mértékletesség a titka. Mindig nagy szeretettel gon-
dol két unokája mellett a Németországban élő két déd-
unokájára, Nikolasra és Kiliánra is. Olvasóink nevében is jó
erőt, egészséget kívánunk Mariska néninek! -  gyz
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PROGRAMOK VÉPIKRÓNIKA

Polgármesteri napló
2018. február–március

2018.02.13-14. TÖOSZ vezetőségi
gyűlés - Szarvas

2018.02.17. Sportbál
2018.02.24. Nefelejcs Nyugdíjas Klub

farsangi bál
2018.02.27. Szociális kerekasztal
2018.03.02. Tűzoltó közgyűlés
2018.03.07. Foglalkoztatási paktum -

Szombathely
2013.03.08. Nőnap az Idősek Klubjában

Nőnap a Nefelejcs Nyugdíjas
Klubban
Képviselő-testületi ülés

2018.03.12. Bölcsődeügyben az állam-
kincstárnál tárgyalás

2018.03.13. TÖOSZ vezetőségi gyűlés -
Budapest

2018.03.14. Bölcsőde ügyben egyeztetés
a megyei elnökkel

10:00 Ünnepély a középiskolában
Látogatás a Waldorf iskola tanter-
meibe 

2018.03.15. Ünnepség, kitüntetések
átadása

Új autó a polgárőröknek
Új autót kaptak a vépi polgárőrök a Vas Megyei Rendőr-
főkapitányságtól. A képen látható Opel Astrát Takács Csaba

alezredes, a főkapitányság műszaki osztályvezetője március 12-
én adta át, a helyi polgárőrök képviseletében Szalai Lajos
parancsnoknak és Horváth Józsefnek. A parancsnok hangsúly-
ozta: – Már nagy szükség volt egy biztonságos gépkocsira, mert
az 1998-óta használt Skodájukat nagyon drágán lehetett
üzemeltetni. Nemcsak sok benzint fogyasztott, hanem sokszor
kellett javíttatni is. Ezzel a mindössze 6 éves Opellel minden
bizonnyal sokkal biztonságosabban és gyorsabban tudják
ellenőrizni a város és városkörnyéki területeket.              –gyz
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Ügyfélfogadásról tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy április 21-én (szombaton) nem lesz ügyfélfogadás a Vépi Közös
Önkormányzati Hivatalban. 
(A járási hivatal szervezetébe tartozó települési ügysegéd sem tart ügyfélfogadást.)

A Hatos Ferenc Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola programjai

• Április 7. 10:00 - Iskola előkészítő foglalkozás
• Április 9-13. – DIGITÁLIS TÉMAHÉT
• Április 11. – Anyák Napi fotózás
• Április 11. – Költészet Napi versmondó verseny
• Április 12. 8:00-19:00      és    Április 13. 8:00-18:00  

A 2018/2019. tanévben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskola 
első évfolyamába történő beiratkozása.

• Április 13. – Kirándulás Budapestre a 4. osztályok
• Április 16. – A Holokauszt emléknapja- megemlékezés a 8. osztályban
• Április 16. – Papírgyűjtés vidék
• Április 17. – Papírgyűjtés Vép
• Április 21. – 9:00- 15:00 XI. HATOSfogat Művészeti Fesztivál 

Tanítás nélküli munkanap április 30. – Pihenőnap, Május 1. a munka ünnepe

2018 MÁRCIUS_2017 maj  2018.03.23.  20:50  Page 7



TŰZOLTÓKVÉPIKRÓNIKA

Tilos megállni a
tűzoltószertár előtt!

Ha a gépkocsivezetőknek valami
miatt újra kellene jogosítványt
szerezniük, bizony a vépiek közül is
sokan megbuknának a KRESZ vizs-
gán. Ugyanis többen nem ismerik a
megállni tilos táblát. Ha viszont
ismerik, de nem veszik figyelembe,
az súlyos szabálysértés, ami komoly
pénzbüntetéssel járhat. 

Miért is mondom én ezt? Azért,
mert minden korábbi kérés, fi-
gyelmeztetés, felhívás ellenére sokan
vannak, akik rendszeresen beállnak
a tűzoltószertár ajtaja elé, vagy
mellé úgy, hogy a tűzoltóautóval nem
lehet kijárni a garázsból. 

„– Én csak a gyereket hoztam a
játszótérre. Én csak átmentem egy
gyors fröccsre a presszóba (?) Én
csak egy percre álltam oda. Én úgy
álltam oda, hogy szerintem kifér a
tűzoltóautó”. Ilyen válaszok voltak a
kérdőrevonáskor.

Nem kell magyarázni, hogy a
közlekedést szabályozó és tiltó
táblák be nem tartása miatt halálos
balesetek történhetnek, hatalmas
anyagi károk keletkezhetnek, melye-
kért az okozónak kell erkölcsi és
anyagi felelősséget vállalnia. És
ebbe a csoportba tartozik az is, aki
figyelmetlensége miatt akadályozza
például azt, hogy a vépi önkéntes
tűzoltók riasztás esetén azonnal meg
tudják kezdeni az oltást vagy a
műszaki mentést.

Ha nem lehet kijárni a szertárból,
a helyhiány okán, vagy nem lehet
teljesen kinyitni a kapukat, nem fér
ki a kocsi, az utánfutó, a felszerelés.
Ilyenkor a szabálytalanul parkoló
jármű elvontatása is sok időt vesz el
a segítségnyújtóktól. Lehet, hogy ez
a késlekedés valakinek az életébe
kerül, vagy leég a háza! 
A tűzoltók immár századszor kérik: -
ne álljanak meg a szertár előtt! Én
csak megsúgom okulásként: ezt a
teret is kamera pásztázza… – a szerk 
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Tűzoltók: régi-új vezetők
Újabb öt évre kaptak bizalmat a VÉP-Bozzai Önkéntes Tűzoltó Egyesület
korábbi vezetői. Március másodikán ismét Varga Lászlót választották az
egyesület elnökének, illetve Beke Szabolcsot titkárnak. Töretlenül foly-
tatódhat tehát a városszerte elismert önkéntesek munkája, mely nemcsak a
tűzoltásban, kisebb-nagyobb katasztrófák utáni helyreállításban, hanem a
városi rendezvények lebonyolításában is nélkülözhetetlenek. (képünk)

A szervezet vezetői beszámoltak a múlt évi tevékenységükről,
melyből kiderült: összesen 25 alkalommal kellett vonulniuk, s ebből
mindössze három volt tűzeset. A tendencia tehát a balesetek utáni, vagy
más jellegű műszaki mentések sokszorozódását mutatja. Ennek
megfelelően bővítették eszközállományukat, például nagyon értékes, de
hasznos, motoros roncsvágó- és ágvágó géppel, láncfűrésszel,
nélkülözhetetlen kézi szerszámokkal és védőruhákkal. Ezek beszerzésére
megvolt a fedezetük, a kétmillió forintot meghaladó éves bevételből, mely
az önkormányzati támogatáson kívül például magánadományokból,
pályázati forrásokból, szja-támogatásból és a minden évben meg-
szervezett vasgyűjtés bevételéből teremtődött meg. Az elszámolás alapján
még maradt 125 ezer forintnyi tartalékuk is. Az idei tervek szerint
szükséges bővíteni a raktárukat, kellenének szénmonoxid-mérő

berendezések, újabb védőruhák, a sátrakba padok, akkumulátoros
sarokcsiszoló vagy szirénaerősítő-berendezés.

A baráti hangulatú közgyűlésen Kóbor Attila tűzoltóparancsnok
megköszönte a régi-új vezetők és a tagság eredményes munkáját,  Kovács
Péter polgármester szerint ez a csapat az egyik legszervezettebb városi
egyesület, melynek tagjai minden tiszteletet megérdemelnek, mert ha kell,
nemcsak életet és vagyontárgyakat mentenek, hanem a város rendezvényei
sem valósulhatnak meg aktivitásuk nélkül.

Azt kérte, hogy a szükséges beavatkozásaikon kívül, továbbra is foly-
tassanak olyan felvilágosító munkát, melynek eredményeként meg-
előzhetők lehetnek például balesetek, vagy az egészséget és a természetet
károsító események. Ehhez továbbra is számíthatnak az önkormányzat
anyagi támogatására, mondta egyúttal jó erőt, egészséget kívánva az
egyesület tagságának.        –gyz-
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Helyreigazítás
A vépi posta nyitvatartását helytelenül
közöltük februári számunkban. 
A helyes időpontok:
hétfő 08:00–16:00, kedd 08:00–16:00, 
szerda 08:00–17:00, csütörtök 08:00–16.00,
péntek 08:00–15:00, szombat zárva. 
Pénz be- és kifizetése zárás előtt fél órával
már nem lehetséges. 
Cím: 9751 Vép, Szent Imre herceg u. 3. 
T: 06/ 94/ 353-028. 
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Vép–Bozzai
e-mail címe pedig helyesen: 
vep-bozzai o.t.e@freemail.hu. 
A hibás közlésért az érintettek és olvasóink
elnézését kérjük.                            -szerk

Sportbál a Haladás
öregfiúkkal

A hagyomány és a barátság szellemében
ezúttal is a Haladás öregfiúkkal együtt báloz-
tak a vépi sportolók február 17-én. Zátonyi
Zoltán köszöntőjében elmondta: jól indult az
idei év a sportolók számára. A teremtornán
legyőzték a kőszegi csapatot, korábban

pedig egy harmadik helyet is „bezsebeltek”. Folyamatos tehát a
15 éve működő egyesület sikere, melynek még jobb működése

érdekében szeretnék bevonni az
egyesületi tagok családjait, gyer-
mekeit.

Ezt a gondolatot erősítette ön-
kéntelenül is Takács Andrea éne-
kes, aki szerint „egy vérből va-
gyunk”, s még ”annyi dal van
benne, vagyis ez az út, amin járni
kell”. A tavaszi idény megkezdé-
séhez megvan tehát a jelszó.

A művelődési ház színháztermében aztán a Jáde Hastánc
Egyesület országosan jegyzett táncosai tették fel az i-re a pon-
tot. Bemutatójuk nagy sikert aratott, sportnyelven szólva
mellbedobással győztek a lányok. 

De nem lehetett panasz Tangóra és zenekarára sem: hangu-
latos nótáira, táncra perdültek a párok. A sikert megalapozta
Károlyi József és Tóth Árpi vacsorája, valamint a tombola is.   

– gyz  

A Vadvirág óvoda programjai
Április 11-én a költészet napját ünnepeljük,
Április 24-én a Föld napját tartjuk,
Április 25-26-27-én reggel 8-tól 16 óráig óvodai beiratkozás!

Ittas és szabályszegő
sofőrök

Februárban a vépi körzeti megbízottak
működési területén egy személyt a
Szombathelyi Rendőrkapitányságra előve-
zettek, mivel a kiszabott pénzbírságot nem
fizette be. 
Egy másik személyt elfogtak, és mintavétel
céljából a Szombathelyi Rendőrkapitány-
ságra előállítottak, mert gépjárművével
ittasan közlekedési balesetet okozott. Ellene
büntető eljárás indult. 
Egy harmadik személy ellen közigazgatási
eljárás indult, ugyanis ittasan vezette
gépjárművét. 
Volt olyan is, akit biztonsági intézkedésként
a Szombathelyi Markusovszky Kórházba
szállítottak, mivel öngyilkossági szándéká-
ról nem volt hajlandó lemondani. 
Egy gépkocsivezető 10.000 Ft helyszíni
bírságot kapott, mivel a 12 tonna. súlykorlá-
tozó táblát figyelmen kívül hagyta. 
Egy másik sofőr 10.000 forint helyszíni
bírságot kapott, mivel megszegte a nehéz
tehergépjárművekre vonatkozó rendelkezé-
seket. KMB

Sok locsolót kívánunk a
lányoknak, 

az anyukáknak
és a nagymamáknak!
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Impozáns nyugdíjas farsang
Minden komolyságot nélkülözött a nyugdíjasok farsangja február 24-én.
A főrendező Ságiné Anci egyesületi elnök szerint az ilyen rendezvény
megszabadít a stressztől, a fájdalmaktól,  elfelejteti  az élet nehézségeit,
és ha csak rövid időre is, de a szabadság eszménye uralkodik ilyenkor.
Ránk is fért mindez, mondhatnánk. 

A monstre rendezvény szereplői megmutatták tehetségüket,
humorukat, énektudásukat. Az életképek bemutatták a társadalmi
munkamegosztásban különböző helyet elfoglaló hölgyek napi élete közti
anomáliákat, s mégis receptet tudtak adni a mindennapok tennivalóhoz.
Szépen szólt a citera. De megmutatták a szomszédok közti viszonyt is,
melyben konflik-
tusokat okoz a
kölcsönkérés és
vissza (nem)
adás gyakorlata.
Megszólaltak e
generáció szá-
mára felejthe-
tetlen slágerek, s
megidézték a ré-
gi karneválok
h a n g u l a t á t .

Kiderült a vadász és a
lány szerelmének
története, recept lett a
fogyásra, s átadták a
pálinkafőzés jogát a
hölgyeknek is.

Hangulatosak vol-
tak az operettmeló-
diák, miként a mai
valóságot idézték a
rendszerváltás előtti
és utáni karrier közti

különbségek. Végül tanulságos lett az is, hogy mi történik akkor, ha egy magyar
nő találkozik Monte Carlóban egy orosszal, és nem tud a nyelvén beszélni. Aztán
kis késéssel megérkezett az a repülő is Vépre, mely az ABBA együttest hozta.
Ennek folytatása volt aztán az álarcosok felvonulása (képeink).

Köszönet tehát a szereplőknek: Szekeresné Erzsinek, Szabóné Rózsinak,
Sinkó Pálnak, Kovács Lászlónak és Bátorfi Tamásnak, Kovács Jánosnak,
Kovácsné Klárinak és Marótiné Évának, Hendéné Valinak és Oláhné Verának,
Tóth-Váráshelyi Icának, Pájer Lajosnak,  Németh Lászlónak és az ABBA együttest
megszemélyesítő Binder Lászlónak, Kovács Lászlónak, Gál Pálnak és Kiricsi
Mikósnak.   

Képeinken a vendégek között a feleségével érkezett  dr. Németh István orszá-
gos hírű gyógyvizes szakember, aki nyugdíjasként sem szakadt el sokrétű

tevékenyégétől.
Külön köszönet illeti klubunk támogatóit, illetve köszönjük munkáját a vacsorát főző Szabó Péternének, Kiricsi

Miklósnénak és Lakics Istvánnénak. Kovács Arnoldnak pedig a talp alá való zenét köszönjük.                       -gyz                        

EGYHÁZIVÉPIKRÓNIKA
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Egyházközségünk
programjai

Március 29-én, Nagycsütörtökön
este 1/2 7 órakor ünnepi szentmisé-
vel emlékezünk az utolsó vacsorára.
A szentmise után oltárfosztás lesz,
majd Szentségimádási órát tartunk
Jézus Olajfák-hegyi figyelmeztetésé-
re emlékezve: „Még egy órát sem
tudtok virrasztani velem?". Március
30-án, Nagypénteken délután 3
órakor keresztúti ájtatosságot tartunk
templomunkban. A Jézus keresztha-
lálára 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 böj-
ti nap! Ez azt jelenti, hogy a 18 és 60
év közöttiek ezen a napon húst nem
fogyaszthatnak, háromszor étkezhet-
nek, és csak egyszer lakhatnak  jól. A
hústilalom 14 éves kortól kötelező.
Itt felső korhatár nincs. Március 31-
én, Nagyszombaton Jézus sírja reg-
gel 8–12 óráig látogatható. A feltá-
madási szertartások este 1/2 7 órakor
kezdődnek. Kérem a kedves híveket,
hogy gyertyát mindenki hozzon
magával! Április 1-jén, Húsvét-
vasárnap Jézus Krisztus feltámadását
ünnepeljük. A reggel 8 órakor kezdő-
dő ünnepi szentmise után ételszen-
telés lesz.    Németh Tamás plébános
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KRÓNIKA

Szalagavató a DASzK-ban
Az FM DASzK Középiskola diákjainak sza-
lagváltóját február 16-án tartottuk az iskola
ebédlőjében.( képeink)

Az est Hollósi Éva Igazgatónő ünnepi
beszédével kezdődött.
Hat osztály 106 diákjának ruhájára tűzték fel
az osztályfőnökök a felnőttéválást szim-
bolizáló szalagokat. A nyitótánc után a
végzősök színvonalas műsora következett:
vetítettek, táncoltak és UV show-t adtak elő.
A finom vacsora után DJ Gaga zenéjére rop-
ták a táncot este 10-ig a bál résztvevői.

Ezen a napon minden volt, ami egy hangu-
latos rendezvényhez kell: csillogó tekin-
tetetek, ünnepi pillanatok, szórakoztató
műsorok és fergetegesen táncoló emberek.

Diákönkormányzat 

Nagy János:
Március tizenötödikén

A gyér lámpafényes téli esteken
nőttem fel a szép Petőfi-verseken.
Szerettem a versét jól mondani,
úgy mintha én találtam volna ki.
Március idusán a nagy színpadon
illet és kellett Petőfit mondanom.
Mellemen nemzeti szín kokárda,
a zászlókat a fényes szellő járja.
Álltam vigyázzban, mint bátor
nagy diák,
s a verset méltó áhítattal várták…
Zengnek-bongnak a költemény szavai:
„szolgaföld, lánc, kard, sehonnai,
magyar név, régi híre, áldó imádság”,
valamennyien visszafojtva hallgatják.
A végső sorokat szinte mindenki
velem együtt ünnepélyesen zengi:
„A magyarok istenére” – szól a refrén,
s a költő helyett tisztelettel hajlok meg én.
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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)  

K I F E S T Ő
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