
Vépi újszülöttek polgárrá fogadása a Tündérkertben

Tavaly 41 gyermek született Vépen. Szép hagyomány, hogy az újszülöttek részére minden évben polgárrá fogadási
ünnepséget rendez az önkormányzat.

Épületenergetikai
fejlesztés a DASZK 

kollégiumában

Ünnepélyesen felavatták az FM DASzK Vépi
Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma épületenergetikai fejlesztés keretében
megújult kollégiumát. A március 27-i rendezvényen részt
vett Ágh Péter országgyűlési képviselő, Simonné Szerdai
Zsuzsanna, az FM Dunántúli Agrár-Szakképző Központ
főigazgatója, Botka-Kovács Judit, a szaktárca főosztály-
vezetője és Kovács Péter helyi polgármester (képünkön az
avatás pillanata).

A diákok műsorát követően Simonné Szerdai
Zsuzsanna főigazgató (képünk a 2. oldalon) beszédében
utalt rá: nagyon büszke arra, hogy a KEHOP-5.2.10
azonosító számú pályázati kiírás keretében három tagin-
tézmény részesült energetikai fejlesztésben.
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VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA

4. Filmfesztivál  •    5. Pályázatok •   6.  Köszöntés   •    9.  Pedagógusokról   •    11.  Egyház

Rendben zajlott Vépen az
országgyűlési képviselők

választása április 8-án
A szavazásra jogosult helyi lakosok a Vas megyei 2-es

országgyűlési választókerület egyéni jelöltjeire, illetve a
pártok listájára négy szavazókörben adhatták le vok-
sukat. Az 1-es szavazókörben 733 választásra jogosult
közül 429-en voksoltak, valamint 20-an voltak az átje-
lentkezettek. A szavazók aránya 58,53 százalékos volt.
Az átjelentkezettek közül pedig 18-an voksoltak. A 2-es
szavazókörben 653-an szerepeltek a névjegyzékben.
Közülük 431-en éltek választási jogukkal, ami 66 száza-
lékos arányú volt. 

KRÓNIKA

folytatás a  2. oldalon

folytatás a  3. oldalon

folytatás a 2. oldalon
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Épületenergetikai fejlesztés a
DASZK kollégiumában

Ezek közt volt a vépi iskola is, mely a nyílászárók cseréjére, a homlokzat
és födém hőszigetelésére 137 millió 200 ezer forintos támogatást kapott.
Emlékeztetett rá: a szaktárca 2017-ben lehetővé tette a napelemes rend-
szer felszerelését öt tagiskolára. A vépi tag-
intézmény 43 millió forintos vissza nem
térítendő támogatással tudta megvalósítani a
tanügyi és tangazdasági épületek ellátását
megújuló energiával. Ezáltal lényegesen
csökkent az intézet energiaszámlája, és az
üvegházhatás negatív hatása. Az iskola már
2015-ben is kapott 150 milliós vissza nem
térítendő uniós támogatást energetikai
korszerűsítésre. Összességében tehát 330
millió 400 ezer forint jutott a több mint 50 éves agrár-szakképző intézet
energetikai korszerűsítésére. Ezek a beruházások nagymértékben hoz-
zájárulnak a több évtizedes múltra visszatekintő, a Nyugat-Dunántúlon
az agrárszakképzést meghatározó intézményben folyó minőségi
oktatáshoz, valamint az iskola alapfilozófiájához, miszerint a Vépről
kikerülő fiatal szakemberek megfeleljenek a munkaerőpiac kihívá-

sainak, alkalmasak legyenek a modern tech-
nológiák elsajátítására, tette hozzá a
főigazgató.  
– A tanárok és diákok most vették birtokba

ezt a megújult épületet, rajtuk, rajtunk múlik,
hogy milyen otthonná válik, fűzte hozzá
Hollósi Éva intézményvezető. 

Egy életfa- hasonlattal élt, mely szerint az
elágazások, kereszteződések és találkozások
határozzák meg az élmények sorozatát. Saját
tapasztalatai szerint az öregdiákok talál-
kozásának első momentumai nem az iskolai,
hanem főleg a kollégiumi élményekről szól-

nak. Ennek tükrében azt kívánta az épületben lakóknak, hogy a megújult körülmények közt még jobban érezzék
magukat, még szebb élményeik legyenek. Az igazgatónő egyúttal köszönetet mondott mindenkinek: az
agrártárca vezetőitől, munkatársaitól, a projektmenedzsmenti feladatokat végző Hermann Ottó Intézeten át a
kivitelezőkig éppúgy, mint az intézet dolgozóinak azért, mert mindent megtettek a projekt sikere érdekében. 

Ágh Péter, a terület országgyűlési képviselője, Vas megye fejlesztési biztosa szerint Észak-Vas megye
szempontjából ismét előbbrelépés a vépi agrár-szakképző kollégiumának felújítása. Ezáltal lényegesen javult a
diákok tanulásának és elhelyezésének színvonala. Szerinte az intézmény az elmúlt évtizedekben olyan nevet
vívott ki magának, melyet ma is joggal visel. Erre büszke Vép is és a megye is. 
–  Az a tapasztalatom, tette hozzá a fejlesztési biztos, hogy azok az intézmények tudnak sikeresek lenni, melyek-
ben megvan az a menedzserszemlélet, melyet itt az igazgatóasszony képvisel. Ez hozta meg azt a 330 milliós
forrást, melynek felhasználásával megújulhatott az iskola és a kollégium épülete. A diákok elhelyezési
feltételeinek javulása kihat a tanulás minőségére, ami a feltétele annak is, hogy majdan szép élményekkel hagy-
hatják el az iskolát, a kollégiumot. A nyugat-dunántúli mezőgazdasági képzés színvonala biztos alapot ad az itt
tanulóknak arra, hogy piacképes tudással felvértezve bárhol helytálljanak az életben, mondta Ágh Péter.

-gyz 

AKTUÁLIS
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VÉPIKRÓNIKA

Rendben zajlott a
választás 

április 8-án
Érvénytelen szavazat 1 volt. A 3-as
szavazókörben 690-en szerepeltek a
névjegyzékben: közülük 517-en vok-
soltak, mely 75,07 százalékos megje-
lenési arányt jelentett. Érvénytelen
szavazat 1 volt. 

(Képünkön Kovács Péter pol-
gármester családtagjai körében kora
délelőtt adta le szavazatát.) A 4-es
szavazókörben 614 választásra jogo-
sult közül 451-en adták le szava-
zatukat, mely 73,45 százalékos meg-
jelenést jelent. Érvénytelen szavazat
ott is 1 volt. A szavazókörök reggel 6
órától este 19 óráig tartottak nyitva.
Rendbontás vagy tumultus sehol sem
alakult ki.              – a szerk.

folytatás az 1. oldalrólfolytatás az 1. oldalról
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VADVIRÁG ÓVODA VÉPIKRÓNIKA

A víz világnapján
A Vadvirág Művészeti Óvodában érdekes kísérleteket mutattak be
az óvónők a víz világnapján a kicsiknek. Előbb a témához kap-
csolódó találós kérdések és válaszok hangzottak el, majd fehér
papírcsíkokat színes vízbe tettek, hogy azok felszívják a piros,
kék, sárga és zöld ételfestékes folyadékot. Aztán csodák csodájára
az átvezetett áramlat segítségével elszíneződött a következő
üvegben lévő tiszta víz is. Ámulatba estek a gyerekek akkor is,
amikor egy tojást tiszta vízbe, egy másokat pedig nagyon sós
vízbe merítettek. A sós vízben lévő tojás a víz színén lebegett, míg
a tiszta vízben lévő tojás az edény alján maradt. De vajon miért

nem folyt ki a víz abból a műanyagzacskóból, melyet ceruzákkal
szúrtak át, illetve miért aludt el a meggyújtott gyertya lángja, amit
egy tál alján lévő vízbe tettek, majd egy üvegpoharat fordítottak
rá?  Ezekre is megvolt a gyermekek számára érthető válasz. A
legjobban talán annak örültek, amikor egy lavórba vizet, majd
mosogatószert töltöttek, hogy szívószál segítségével megfújva
buborékok keletkezzenek. (képünk)

A kísérletek célja nemcsak az volt, hogy a mindent éltető víz
és más anyagok tulajdonságaira rámutassanak, hanem arra is,
hogy a felkeltsék az érdeklődést olyan jelenségek iránt, melyek
magyarázatával nemsokára az iskolában ismerkednek majd meg a
kicsik, mondta Szalai Katalin óvodavezető.     –gyz

Köszönet a lakosságnak és a Karitásznak
Tisztelt Szerkesztőség!
2017-ben nagy veszteség ért minket édesanyánk halálával.
Szeretnénk köszönet mondani a Karitász vépi csoportjának és a
város lakosságának önzetlen segítségéért. Nagyon boldog és
örömteli húsvéti ünnepet szereztek nekünk a kicsi karitász-
dobozokba gyűjtött összeg átadásával, valamint az élelmiszercso-
magok többszöri eljuttatásával, melyet a Karitásztól kaptunk.
Hálás szívvel köszönjük a jóságukat!
Tisztelettel: Bolla Márk és Bolla Krisztián

Vépi újszülöttek 
polgárrá fogadása a

Tündérkertben
Az ünnepelteket a kicsik szülein,
nagyszülein és távolabbi hozzátartozóin
kívül nemcsak az önkormányzat vezetői,
hanem Kovács Péter polgármesteren kívül
Ágh Péter (közös kép) országgyűlési
képviselő is köszöntötte. Műsorral a
Vadvirág Óvoda Csillagvirág csoportja
kedveskedett.  Március 25-én ezúttal a
legkisebbeknek szólt a vépi himnusz.
(Nagy képünkön az ünnepelt családok.)

Kovács Péter beszédében örömét fejezte
ki a születési szám növekedése miatt. Ez
nemcsak a családok, hanem a város
ünnepe is, hiszen bővül a város lakossága.
Saját példáján keresztül vágyait idézte,
miszerint, mikor óvodás volt, iskolás akart
lenni. Aztán 8. osztály után továbbtanulás-
ra, majd jó munkahelyre vágyott. S ha az
megvolt, akkor autót, lakást, megfelelő
élettársat, majd gyermeket kívánt. 

– Bizonyára önöknek is felemelő érzés,
hogy a vágyaik teljesülésének egyik sza-
kaszán már túl vannak a gyermekeik
születésével – mondta: Utalt arra is, hogy
a lakosság számának gyarapodása egyúttal
a város jövőjének alapköve, mely az
épülést, a fejlődést is szolgálja. A
városvezető egyúttal megköszönte a
védőnőknek, Horváth Anitának és
Horváthné Csillának az állandó törődést a
kicsik egészségéért. 

Azt követően átadták az érintett csalá-
doknak az önkormányzat oklevelét és kis
ajándékát. A szokásoknak megfelelően a
művelődési ház Tündérkertjében a hideg
idő miatt néhány apuka elültette a város
vezetőinek jelenlétében azokat a felsza-
lagozott gyümölcsfacsemetéket, melyek
évtizedekig almát és kajszibarackot terem-
ve jelképezik az újszülöttek növekedését
és a családok bővülését. A kicsik neveit
ezúttal is megörökítették azon a faszobron,
melyet még 2011-ben készített Bene Tibor
fafaragóművész. 

Az ünnepségen süteménnyel és üdítővel
látták vendégül a jelenlévőket.          - gyz

folytatás az 1. oldalról
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Országos amatőr filmfesztivál Vépen
Vas-Film néven országos amatőr filmfesztivált rendeztek április 14-15-én Vépen a művelődési házban.
A 2005-ben Táplánszentkereszten, Meskó Krisztián (képünk) népművelő által kezdeményezett akkori filmes
találkozó az évtizedek múltán országossá, sőt határokon is túlnövő művészeti fesztivállá vált. A cél a találkozás,

s megmutatni a sokezres
tábor műhelymunkájának
eredményeit, a mozgókép
hatását és a látványát, amit
az alkotók és nézők egy-
aránt elismernek, mondta
az alapító. Iszakné Koszo-
rús Judit, a művelődéi ház
igazgatója hangsúlyozta:
igyekeznek felnőni a fela-
dathoz.

A Vépre most átkerült
monstre rendezvényen 66
ismeretterjesztő, játék,
dokumentalista, és animá-
ciós alkotást mutattak be
két napon át. Kísérő ren-
dezvényként egy kiállítás
bővítette a két nap kíná-
latát. A filmek által ihletett
kiállítás Rónaszéki Linda

ötlete volt. A tablókon 21, a mozgóképek által ihletett alkotás volt látható, melyeket főként diákok készítettek. 
A szombathelyi művészeti szakközépiskola zsűrije, művésztanárok – Vágvölgyi András és Masszi Ferenc –
kiemelt díjat adományozott Mézes Barnabásnak, Darányi Arnoldnak és Bognár Bálintnak.

Kovács Péter polgármester megnyitójában arra emlékeztetett, hogy a művelődési ház nagytermében a ’60-as
években mozi működött, melynek széksorait az akkori fiatalok sokszor kivitték a teremből, hogy bulizni tud-
janak. Aztán a hátsó széksorok néha össze-összeomlottak vetítés közben, majd az évek során megszűnt a mozi.
Örömét fejezte ki a rendezvény kapcsán a filmművészet nagy alkotásait említve, melyek generációkban hagytak
mély nyomokat. – Reméljük, hogy az itteni alkotások csírái lehetnek a filmművészetnek, és egykoron
klasszikussá válhatnak, tette hozzá.

A közönség egyperces és hatvan perces filmet is láthatott, melyeket Kaczmarski Ágnes médiaművész,
Németh Károly, a Weöres Sándor Színház produkciós menedzsere, Mészáros Márton újságíró és Vecsei Márton
filmtörténész, az iASK Felsőfokú Tanulmányok Intézetének kőszegi kutatója értékelt.  

Csodálatos filmeket láttak, és köszönetét fejezte ki az alkotóknak és Vép városának Vecsei Márton zsűritag.
Mint mondta: a Vas-Film jövője meg van írva. Lényeg, hogy a rajongók minél fiatalabb korban ismerkedjenek
meg a filmművészettel. Ezt követően átadták az emléklapokat, illetve a 14 díjat (képünk). A fődíjat, mely idén
az Arany Vaddisznó nevet kapta,  zsűri döntése alapján idén, Csibi László erdélyi alkotó kapta meg. Meskó
Krisztán bejelentette: a következő fesztivált 2019. április 13–14-én, szintén Vépen rendezik. Egyúttal
megköszönte a Jáde hastáncos egyesület színvonalas előadását.
Bennünk mély nyomot hagytak a magányosságot, a szerelmet bemutató alkotások éppúgy, mint a cigánysorsot
vagy a szegénységet, és a belőlük szerencsepatkóval kitörési kísérleteket bemutató alkotások. Életünk folyama,
a halál és elengedés, a megélhetés, a kettős én, a családi idill, a szerelem viszontagságai, a sör és kenyér szük-
ségessége, a nyugtatók és kábítószerek problémája, a gyermekek nevelése és szeretete, a kivándorlás gondolatai
éppúgy nyomot hagytak, mint a méhek élete, a Rum-kastélyi Boszik bosszúja vagy az ottani fiúk sikertelen
horgászatának eredménye a halkonzerv ebéd.

A rendezvény főtámogatója a Nemzeti Kulturális Alap, Vép Város Önkormányzata és a Hegypásztor Kör
(EFOP-1.3.5- 16- 2016-00761)                             - gyz

KULTÚRA
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VÉPIKRÓNIKA

Testületi ülés: újabb pályázati lehetőségek
Bővíteni lehet a kiállítóteret egy galéria megépítésével, az úgynevezett komplex turisztikai
pályázaton nyerhető ötmillió forinttal, tájékoztatta a képviselő-testület tagjait Kovács Péter

polgármester az április 11-i
testületi ülésen (képünkön  a
képviselők). A Leader program
pályázata utófinanszírozott, a
megvalósítás a jövő évre fog
átcsúszni, melynek segítségével
megnövelhető a kiállítótér.
Konzorciumban Bozzai, Doz-
mat, Gencsapáti, Perenye és
Vép nyújtja be a pályázatot, a
térség közös bemutatására. Az
önrész 20 százalékos lesz Vép

és Gencsapáti esetében. Iszakné Koszorús Judit tájékoztatása
szerint,egy milliót kell hozzátenni. A művelődési ház vezetője
elmondta, egy félprofi videokamerát is szeretnének vásárolni, a ren-
dezvények rögzítéséhez. A testület elfogadta a „ Helyben vagyunk”
pályázathoz való csatlakozást is, mely kétmilliós támogatást jelent-
het a helyi értéktár fejlesztésére, a helyi értékek élményszerű
népszerűsítésére. Vép múltjához visszanyúlva egy Erdődy-nap
megszervezését, kiállításokkal, előadásokkal, egy középkori hármas
esküvő reprodukciójával. Az említett rendezvények lebonyolításához
mindössze 500 ezer forintos önerő kell a jövő évi költségvetésből,
mellyel kétmilliót lehet nyerni.

Kovács Péter bejelentette, hogy a komplex városképi fejlesztés,
vagyis a Zöld város megvalósításához elkészültek az engedélyezési
és kiviteli tervek, így kiírják a közbeszerzési pályázatot, melyre öt
céget hívnak meg. A munkálatok a tervek szerint októberben
elkészülnek. 

A bölcsőde építésével kapcsolatban az önkormányzat póttámo-
gatási igényt jelentett be a 24 kisgyermek ellátásához szükséges
épület megépítéséhez. Az Államkincstár befogadta a póttámogatási
igényt azzal, hogy a terv tételes kidolgozását kérik. Mint korábban
írtuk, 80 milliós állami támogatás már rendelkezésre áll, de ez jelen-
leg nem elégséges a kétcsoportos bölcsőde megépítésére.    

-gyz

A Vadvirág óvoda programjai
A madarak–fák napját ünnepeljük május 11-én.
Május 22–25-ig a hagyományos Vadvirág Hét programjai lesznek, 25-én
pénteken a Vadvirág Nappal zárjuk a hetet, színes programokat, zenés
előadást szervezünk.

Egyúttal örömmel számolunk be az óvodai csoportszobák megújulásáról.
Minden csoportot sikerült leparkettázni, amellyel szebbé, otthonosabbá tet-
tük a gyermekek környezetét. 
A megvalósításban segítségünkre volt Németh Károly, aki nagyon szép,
precíz munkát végzett. Köszönjük neki! 

Szalai Katalin óvodavezető

Nagy János:Választó

Vagy a bágyadt hervadó ősz
vagy a tavasz a friss erős

vagy az élet bolond zaja
vagy csend őszinte otthona

vagy a tisztes férfi munka
vagy a vállad robot húzza

vagy hűen hinni halálig
vagy csak kételkedni váltig

vagy cipelni kőtáblákat
vagy földre sújt gőg gyalázat

vagy reménység szivárványa
vagy a semmi semmit várva

vagy szeretni szerelemmel
vagy vágy nélkül vét az ember

állni helyben vak vágányon
vagy zöld utat nyit az álom

s elindulni jöhet bármi
a félúton nem megállni

vagy felnézni fel az égnek
eszmék vágyak elkísérnek

vagy hunyorogva le a földre
szemlesütve mindörökre!
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A Vépi Művelődési Ház és Könyvtár
Hétfő:
13.00–17.00 Ügyvédi fogadóóra (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:
Május 1. 10.00 Retró felvonulás
Május 12. 15.00 Horváth Andrea 

kézműves kiállítása
17.00 A Jáde Hastáncklub 
műsoros estje

Május 30. A Kihívás Napja 

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

Nefelejcs Nyugdíjasklub programjai:
Máj 03: Anyák napja
Máj 10: Szalonnasütés
Máj 17: Férfinap
Máj 24:  Egy kis mozgás 
Máj 31: dr Garda Károly eladása a Kneipp- 

módszerről

Idősek Klubja májusi programjai:
3-án 14.00. óra: Horgolás - edényfogó
8-án 14.00 óra: Játékos vetélkedő
14-én 14.00 óra: Mese délután - felnőtteknek
16-án 14.00 óra: Jeles napok, népszokások
22-én 14.00.óra: Kézimunka – origami
24-én 14.00 óra: „Egy kicsi mozgás minden-

kinek kell” – torna
29-én 14.00 óra: Egészségmegőrző előadás
31-én 14.00 óra: Hasznos dolgok varrása - 

tűpárna

97 éves Novák néni

Korán kel, későn fekszik, ellátja magát: egyszóval korához
képest egészséges a 97 éves Novák Lajosné, Ili néni, aki még
gyógyszert sem nagyon szed. Az alkalomból Kovács Péter pol-
gármester virággal és kis ajándékkal köszöntötte az idős höl-
gyet, akinek titka a mérsékletesség. Ezt mondja róla családja,
vagyis fia Tamás és menye Marika, akik szeretettel gondozzák.
Ili néni nemrégiben még biciklizett, s nevetve teszi hozzá, hogy
olyankor a buszsofőrök réme volt. Mostanság sem nagyon
csökkent vitalitása, de már csak a főzésben segít. Hogy is hagy-
hatná abba, hiszen egykoron szakácsnő volt. Étvágya jó,
különösen a húslevest, zsemlemártást, párolt karfiolt, lecsót és
az uborkasalátát szereti. Napi elfoglaltsága a séta, újságolvasás,
otthoni imádkozás, és hetente kétszer templomba is elviszik.
Gondolatai úgy jönnek, mint régen, de annak ellenére nehéz az
élet, hogy nem fáj semmi, teszi hozzá.

Születésnapján többek közt nemcsak testvére, Rózsi néni
köszöntötte, hanem az Ausztráliból Hollandiába költözött
unokájának családja is. Annak külön örült, hogy két dédunoká-
ja, az öt és féléves Flóra és a hétéves Fanni is sok puszit küldött
neki az interneten. 
További jó egészséget kívánunk Ili néninek!  

6

JÁDE HASTÁNCEST
Sok szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 

2018. május 12-én 
a Vépi Művelődési Házban tartandó

HASTÁNC-ESTÜNKRE!
Kapunyitás 17.00 órakor

A belépés díjtalan, a támogatásokat szívesen fogadjuk!
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MOZAIK VÉPIKRÓNIKA

Haláleset: Kovács József  (1938) Vasút u.
27.  •  Pados István (1947) Vasút u. 41.  •
Pogácsásné Németh Zsuzsanna (1959)
Vasút u. 25.  •  Kovács István (1939) Dózsa
u. 61.

Anyakönyvi hírek 
Születés: Lukács Attila és Olasz Teréz fia Dominik   •
Zsizsik Gergely és Kajtár Petra fia Dániel   •  Nyári Róbert és
Bogdán Ramóna fia Rikárdó   •  Őri Gábor Ákos és Pogácsás
Cecília fia Nándor

Polgármesteri napló
2018. áprilisi

2018.03.18 Mándli Sándorné - Deák 

utca 8. - 90. éves

2018.03.19-21 Látogatás az Európa 

Parlamentben

2018.03.25 Tündérkert

2018.03.27 Energetikai beruházás 

avatása a középiskolában

A szavazásban közreműködők eskütétele

2018.03.28 Vas-Film Fesztivál 

megbeszélése

2018.03.30 Tojáskereső

2018.04.08 Szavazás

2018.04.09 Vas-Film Fesztivál 

sajtóreggeli

Zongor Gábor kiállítása Pápán

2018.04.11 Költészet napja

13:00 Sportpark helyszíni bejárás

Rendkívüli képviselő-testületi gyűlés

2018.04.12 Novák Lajosné 97. éves

2018.04.14-15 Vas-Film fesztivál

2018.04.16 TÖOSZ vezetőségi gyűlés

7

Tavaszt hozott a költészet napja
Ahogy rárepültek a fákra virágaik, úgy nyíltak meg a lelkek a
költészet és József Attila iránt április 11-én. Iszakné Koszorús
Judit bevezetőjében hangsúlyozta: Vépen 1964 óta ünneplik a
költészet napját. 

Ez alkalommal mintegy 350-en, óvodások, iskolások és verset
szerető felnőttek együtt mondták el (képünk) a városháza előtti

téren József Attila Altató, majd Kertész leszek című köl-
teményét. A Vadvirág óvoda kicsinyei pedig a Nyitnikéket
szavalták.  Ezt követően a Hatos Ferenc Általános és Művészeti
Iskola másodikos diákjai rukkoltak ki Gyárfás Endre:
Mackóébresztő című versével Pusztai Krisztina tanítónő
vezetésével. Egyéni versmondóként, a nemrég zajlott Finta
Sándor szombathelyi versmondó versenyen ezüstminősítést
szerzett versenyző, Dömötör Hanna szavalta el Az ifjúság
találkozott az ősszel című költeményt.

Lassan a hagyományhoz tartozik az is, hogy Kovács Péter pol-
gármester sem marad ki a sorból, ezúttal Osváth Erzsébet: Itt a
tavasz! című versével nyugtázta, hogy mennyire fontos a város-
nak ez a rendezvény, mely aztán folytatódott az iskolai szavaló-
versennyel és a Nefelejcs Nyugdíjas Klub versnapi
foglalkozásával.                                                              -gyz    

Kék fény hírek
Márciusban a vépi körzeti megbízottak
működési területén egy személyt fogtak el
országos körözés miatt. Előállították a
Szombathelyi Rendőrkapitányságra. Egy
másik személy ellen szabálysértési eljárás
indult lopás miatt. Egy járművezető pedig
10.000 Ft helyszíni bírságot kapott, mivel a
12T. súlykorlátozó táblát figyelmen kívül
hagyta. Vép KMB.
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KÖRNYEZETÜNKRŐLVÉPIKRÓNIKA

Kitavaszodnak az ökoiskolai programok
Büszkék vagyunk arra, hogy ökoiskolaként működünk, ami azt jelenti, hogy nemcsak a tanításban érvényesülnek a
környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet több területén is. 
Márciusban különleges tanórán vett részt iskolánk valamennyi diákja. Kis konferencia keretében tettek tanúságot arról,
hogyan formálódik környezettudatos szemléletük. A bolygónk legégetőbb problémái között szereplő édesvízkészlet
védelmének fontosságára hívták fel mindenki figyelmét március 22.,  a Víz Világnapja alkalmából. 

A szakma egyre inkább figyelmünkbe ajánlja az „Év élőlényeinek” megismerését. Rajzpályázatot hirdettünk ennek
jegyében, ahol a vizes élőhelyekhez kapcsolódva az óriás szitakötőt, mint az év rovarát festették meg a tanulók. Szemet
gyönyörködtető alkotások születtek: Varga Marcell 7/a, Varga Liliána 3/b, és Zátonyi Bence 4/b osztályos tanulók műveit
találta a zsűri a legszebbeknek. 

A rábahídvégi Csodaszarvas Tájpark és a Szombathelyi Tankerületi Központ pályázatot hirdetett a környezettudatos
életformára érzékeny diákok számára. Iskolánkból 25 felsős tanuló vállalta a többszintű megmérettetést: egy írásos
pályamunka és egy művészeti alkotás beadásával. A sikeres belépő után részt vettünk a Tájparkban megrendezett második
fordulón, ahol egy ökodélután keretében diákjaink ismét összemérték tudásukat. A környék iskoláiból érkező 400 versengő
gyermek közül, tőlünk hét tanuló, az első húsz helyezést elérők között szerepel. 2. hely: Takács Eszter, 3. hely: Németh Liza
Anna, 5. hely: Tancsics Martin, 7. hely: Imre Fanni, 12. hely: Nagy Zsófia, 18. hely: Kiss Rebeka, 19. hely: Varga Jázmin. 

Az áprilisi programokkal a föld napjához is kapcsolódunk: április 16–17-én papírgyűjtés szervezésében és meg-
valósításában veszünk részt, udvarrendezést, tisztítást végzünk, igyekszünk megbecsülni ezt a csodálatos, természetközeli
környezetünket. Ezt követően pedig kis sziklakertünket ültetjük be tavaszi virágokkal. A szelektív hulladékgyűjtésre visz-

szatérve, a tanév végéhez közeledvén, májusban lezárjuk a műanyag flakonok, a használt elemek és a műanyag kupakok
gyűjtését, amelyre az egész tanév során nagy gondot fordítunk, és gondoskodunk a megfelelő helyre szállításukról. A
gyűjtőmunkákért a tanulók zöldkártyákat kaptak, amik egy jutalomkirándulásra válthatók.

Egy hamisítatlan tavaszi kirándulás keretében erdőismerettel, hegymászással, játékkal, kilátóba feljutással, kis tu-
risztikai ismeretekkel leszünk gazdagabbak májusban.

Kovácsné Csákvári Beatrix
természettudományi munkaközösség vezetője

8
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KÖZÉRDEKÜ VÉPIKRÓNIKA

Pedagógusok: kiszámítható jövőt!
- Megfelelő életpályát csak megfelelő bérezéssel lehet elérni, mondta Horváth Péter (kis kép), a Nemzeti

Pedagógus Kar elnöke Vépen, a Hatos Ferenc Általános Iskolában, a pedagóguskar vasi küldöttei és a
nevelőtestület jelenlétében tartott előadásán, március 27-én. A győri Révai Gimnázium igazgatójaként
tevékenykedő, széles látókörű szakember szavai szerint, nem a politikának akar megfelelni, hanem annak a mint-

egy 160 ezer kollégájának, akiknek érdekeit képviseli. Az egyeztetési folyamat azonban
nagyon bonyolult, hiszen például a jobb, illetve a rosszabb helyzetben lévő önkormányza-
tok által fenntartott iskolák egészen máshogyan élték meg az állami szerepvállalást. A
helyzetet nem segítette az sem, hogy különösen eleinte, a Klebelsberg Intézményfenntartó

Központ működése is nehézkes volt. Úgy véli, hogy a nagyobb önállóság, nagyobb felelősséget adna az
intézményeknek, akik így jobban figyelembe tudnák venni a helyi sajátosságaikat. Tehát több önállósággal, jobbá
válna a rendszer. Kitért arra, hogy tíz év múlva nagy problémát okozhat, hogy ma a pedagógusok 12 százaléka
60–65 éves korú, míg az 50–60 év köztiek aránya 35 százalékos. 
A pedagógus–munkaterhekről szólva megemlítette: egy időmérleges szakszervezeti felmérés, valamint egy a
jogszabályok alapján meghatározott feladatokból számolt Nemzeti
Pedagógus Kar szerinti számolás szerint is nagyjából 50 órányi munka
adódik hetente a szerteágazó feladatok miatt. Magas a diákok heti
óraszáma is: például a 10. osztályban heti 36 óra.  Sürgette a talán
májusban megjelenő Nemzeti Alaptanterv módosításában a célok pon-
tos kijelölése mellett azt, hogy mit és hogyan akarunk elérni. Arra is
gondolva, hogy az alap- és ráépülő képzéseket követően, a mai korban
az iskolának és a családnak is arra kell fókuszálni, hogy a továbbta-
nulók olyan pályát válasszanak, melynek eredményeként képesek
legyenek legalább saját magukat eltartani.
Az előadás után Molnár Krisztina, a Hatos iskola igazgatója hoz-
zászólásában elmondta: nem tudja motiválni a pedagógusokat, vagyis
nem jelentkeznek a pedagógusminősítésekre, nem szeretnék
minősíteni magukat. 2022-ig azonban kötelező lesz mindenkinek
átesnie a minősítésen, de mégis úgy vélekednek, még kivárnak. Mit
lehet tenni? – kérdezte.
Horváth Péter válaszában kifejtette:  a jelenlegi jogszabályok alapján,
egyszer mindenkinek át kell esni a minősítésen. A Pedagógus II-be
való eljáráshoz több egyszerűsítő javaslatot tettek, hogy ne legyen
annyira adminisztratív jellegű. Az egyre méltányosabb feltételekkel
megpályázható mesterfokozat megszerzéséhez vezető út már sokkal
életszerűbb. Biztat mindenkit, bátran vállalkozzanak, ugyanis a
törvényt be kell tartani – tette hozzá.  –gyz

A Hatos Ferenc
Általános Iskola és
AMI programjai:

• Május 1. – A Munka ünnepe /tanítási 
szünet/

• Május 7. 17:00  – Szülői értekezlet  a
leendő első osztályos szülőknek

• Május 10. – Hittanos kirándulás 3. 
osztályosoknak /Vasvár/

• Május 10. 16:30-18:00 – 
FOGADÓÓRA

• Május 16. – Országos idegen nyelvi 
mérés a 6. és 8. osztályokban

• Május 22-24. – Erdei Iskola az 5. 
osztálynak /Csömödér/

• Május 23. – Országos Kompetencia- 
mérés

• Május 29. – ÖKO–kirándulás 
/”zöldkártyagyűjtő”/- Ölbő

9
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HÚSVÉTIVÉPI

Húsvéti tojásfa, tojáskeresés, kézműves-foglalkozás
Hát csaknem gumicsizmában jött a nyuszi a sok eső miatt az idén. De lelkiismeretére hallgatva mégis meghoz-
ta az ajándékokat a kicsiknek és nagyobbaknak. A művelődési ház
fedett udvarán, illetve a kisebbeknek egy belső teremben, mégis

szépen lerakta a csokitojásokat,
hogy megkereshessék a csábító
ínyencséget. Volt is nagy öröm.
A hatéves Nagy Regina Anna
és kétéves tesója, Zalán Samu
kis kosárkába gyűjtögette a
kincseket, s közben elmondták:
nekik biciklit (egyik piros lesz)
hoz majd a papamama nyúl.
Persze a sok tojás sem hiányozhat, tették

hozzá. Az egyéves Császár Ajsa Dorottyát viszont a kocsiban lepte meg egy
tojással a nyuszi. Ráczék 8 hónapos babája még csak csúszva-mászva
nézelődött, hol is csillog villog az a valami.

A nagy izgalom után
a nagyobbak megmu-
tathatták kreativi-
tásukat is, hisz kéz-
műves-foglalkozás
keretében színesre
festették az igazi tojá-
sokat, tulipánt hajto-
gattak papírból, raj-
zoltak, festettek szü-
leik, nagyszüleik se-
gítségével. 

Úgy láttuk, hogy a rossz idő ellenére is jól szórakozott a mintegy 50 fős társaság.
Köszönjük a csokitojás-adományokat a húsvéti tojáskereséshez!

Támogatóink: Agrocom 2000 Kft. (Franz Helmut Gründl
ügyvezető), Bezdi József, Kajcsos György, Kóbor Attila,
Kovács Péter, Kispál Tünde, Salvator Gyógyszertár, Süle
Viktória, Szijj Vilmos, Tóth István, Varga Elek, Vép Város
Önkormányzata.

A Vadvirág óvoda udvarán, egy fára „tojta” a nyuszi a tojá-
sokat (kép). Sokan megcsodálták a különlegességet, amely-
nek feldíszítéséhez a tojásokat egy-két év alatt a gyerekek és
a szülők gyűjtötték. A fa gyümölcseinek megváltoztatását a
gyerekekkel együtt az óvoda dolgozói végezték létrára állva.

Ezzel  is húsvéti hangulatot kívántak teremteni, és szép
ünnepet kívánni a családoknak, mondta Szalai Katalin
óvodavezető. -gyz 

KRÓNIKA

10
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EGYHÁZ VÉPI
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KRÓNIKA

Egyházközségünk programjai
Április 27-én, pénteken délután 5 órai kezdettel lesz az
elsőáldozási szentmise próbája, április 28-án, szombaton délután
2 órai kezdettel pedig az első szentgyónásukat végezhetik el a
leendő elsőáldozók. 
Április 29-én a reggel 8 órakor kezdődő szentmise keretében
lesz, a hittanos gyermekek legbensőségesebb ünnepe, az
elsőáldozás. Egyházközségünk 18 gyermeke ekkor járul először
az Úr asztalához. Imádkozzunk az ünnepre készülő gyermekekért
és családtagjaikért! 

Május a Boldogságos Szűzanya hónapja. Május hónapban az
esti szentmisék után a loretói litánia imádkozásával köszöntjük
Mennyei Édesanyánkat. Május 4-én lesz a hónap elsőpénteke.
Engesz-teljük Jézus Szentséges Szívét szentgyónásunkkal és
szentáldozásunkkal! Május 6-án az este 1/2 7 órakor kezdődő
szentmise után körmenetben vonulunk a Szent Flórián-szoborhoz,
hogy a szent közbenjárását kérjük, városunk minden lakójának
épségéért. Május 13-án, vasárnap a Boldogságos Szűz Mária
fatimai kérésének eleget téve engesztelő napot tartunk.
Igyekezzünk egész nap böjttel, imádsággal engesztelni Szűz
Mária Szeplőtelen Szívét a bűnökért és megbántásokért! 
Az esti szentmise előtt 3/4 6 órai kezdettel rózsafüzért imád-
kozunk, majd a szentmise keretében ünnepélyes körmenettel
hordozzuk körül Szűz Mária Szeplőtelen Szívének kegyszobrát. 

Németh Tamás plébános

Foci: 
mindent bele fiúk!

Csapataink január második hetében
megkezdték a felkészülést a tavaszi
szezonra heti három edzéssel és egy
edzőmeccsel. Akkor még nem tud-
tuk, hogy az időjárás nem teszi
lehetővé a rajtot. Öt mérkőzés ma-
radt el, helyette is edzőmérkőzéseket
játszottunk műfüves pályán.

Ilyenkor van lehetőség kísérletezni
és taktikai elképzeléseket kipróbálni.
Játszottunk többek között Hegykő
csapatával, Bükkel, kétszer Cell-
dömölkkel, Lutzmannsburggal, Söp-
tével és Répcelakkal. Az, hogy több
mint nyolc héten keresztül zajlik a
felkészülés, elsülhet jól és rosszul is.
A bajnokság nagyon besűrűsödött,
két hónap alatt lemegy 15 meccs.
Biztos vagyok benne, hogy emiatt
születnek majd érdekes eredmények.
A felnőtt csapat keretéhez egy
játékost igazoltunk. Hankó Viktor
Ausztriából jött, és mindenképpen
erősítés lesz középpályán. Az U16-
os csapatunk eléggé létszámhiányos
volt, ám sikerült ide is igazolni 3
játékost, akik még U14-ben is játsz-
hatnak. Érkezett még Joó Dominik
Ikervárról. Nagy segítsége ő is az
U19-es csapatnak.

Egy játékos, Balikó Bálint távo-
zott: a Király SzE csapatában foly-
tatja. Az első bajnoki mérkőzést
Sárvárral játszottuk és kikaptunk
3:0-ra, aztán jött hozzánk Lukács-
háza, és az eddigi leggyengébb játé-
kot mutatva maradtunk alul, ugyan-
csak 3:0-ra. Itthon fogadtuk a
Celldömölköt, egy félidő játék után
0:3 volt már az állás a celliek  javára,
ám második félidei játékunk nagyon
feljavult, és pontért küzdött a csapat
Végül 2:3-as vereséggel ért véget a
meccs.

Számunkra most jönnek az igazán
fontos meccsek, a Vasszécseny, az
Ikervár, a Rádóc, a Rum és a
Rábapaty.  Hajrá Vép! 

-pajor

Robotok a Hatosban
Lego robotok szállták meg iskolánkat. Milyen céllal érkeztek? Játékos
és tudományos küldetést teljesítenek, amellyel diákjainknak segítenek
a programozás alapjainak elsajátításában. Az Abacusan Studio és a
General Electric (a világ vezető digitális iparvállalata) jóvoltából az
országban 5 iskola kapott lehetőséget. A robotok tíz héten keresztül

lesznek társaink a délutáni
foglalkozásokon. A bevont tanulók
nagy örömmel vágtak bele a
munkába. (kép) Talán a jövő infor-
matikai szakemberei is köztük
vannak.

Beke Péterné
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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)  

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2018. MÁJUS 7-ÉN (HÉTFŐN) 19 ÓRAKOR KÖZMEGHALLGATÁST TART

A VÉPI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁRBAN.
Napirendi pontok:
1. A vépi vasútállomáson 2017 szeptemberében bekövetkezett olajszennyezéssel kapcsolatos tájékoztató
2. Beszámoló az önkormányzat 2017. évi tevékenységéről
3. Az önkormányzat 2018. évi tervei

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal

Sportpark épül a víztorony mellett
Felnőtt sportpark épül a víztorony mellett. Ennek lehetőségéről is szólt március 25-én Ágh Péter, a térség
országgyűlési képviselője, aki a képviselő-testülettel együtt megszemlélte a helyszínt. Mint mondta, Vas

megyében több városban is
elkészül egy ilyen objektum,
melyek megvalósítását minden
országos fórumon, személyesen
sikerrel szorgalmazta.

Korábbi lapszámunkban már
beszámoltunk arról, hogy a
2016-ban beadott sportpark-
(felnőtt tornapálya) pályázatra
megérkezett értesítés alapján
rövidesen megkezdődik a kivi-
telezés a víztorony környékén. A
kivitelező szakembere az elő-
zetes felmérést már elvégezte a
területen. Mindenki által ingye-
nesen használható, időtálló
sportszereket telepítenek a

mintegy 90 négyzetméteres területre. A költségeket 100 százalékban finanszírozza az állam.
Az önkormányzatnak a terület megközelíthetőségét kell biztosítani. Tehát a meglévő sportpályák mellett a

városközpontban bárkinek lehetősége lesz szabadidejében korlátlanul végzendő testedzésre, mely hozzájárul a
testi és lelki egészség megőrzéséhez.                               -gyz

Szelektív hulladékgyűjtő napok a
II. negyedévben

április 24. május 22. június 19.
A hulladékszállítást érintő kérdésekben kereshető:
A Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.
Ügyfélszolgálat: 9400 Sopron, Mátyás király utca 34.

Telefon: 06-99-505-380
Email: ugyfelszolgalat@stkh.hu 

Véradás
Huszonöten adtak vért április 6-án
a DASzK-ban azok az önkéntesek,
akik fontosnak tartják, hogy a leg-
fontosabbal segítsék a betegeket
vagy balesetet szenvedetteket. 

Köszönet érte. 
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