
Közmeghallgatás: 
a gázolaj-katasztrófa területének rendbetétele

Jövő év márciusára áll vissza a teljes forgalom a vépi vasútállomáson, ahol 2017. szeptember 13-án két gázolajjal
teli tartálykocsi siklott ki, melynek következtében 126 köbméternyi gázolaj ömlött a talajra. A mentesítést a
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság felügyeletével a GYSEV eszközeivel és külső szakértők segítségével
folyamatosan végzik a szakemberek, jelentette be a május 7-i közmeghallgatás alkalmával Székely Edgár, a vízü-
gyi igazgatóság vízvédelmi osztályvezetője, valamint Iker Tibor, a vasúttársaság pályavasúti igazgatója. 

Elkezdődött az új
városközpont kialakítása

Május 16-án elkezdődött Vép új, zöld városközpont-
jának építése. Az alkalommal a kivitelezési pályázat

nyertese, a helyi GEOMÉ gépei a Városháza előtti
park területének előkészítését kezdték meg Erős
Miklós cégvezető, Ágh Péter országgyűlési képviselő
és Kovács Péter polgármester társaságában (kép).

– Új, 21. századi főtér alakul ki a posta épületétől
a temetői útkanyarulatig. Megvalósul az utak és zöld
területek felújítása, parkolók, egy kis színpad, egy
csobogó, valamint energiatakarékos közvilágítás
épül. A forgalom korlátozásával lényegesen csökken
a környezetterhelés, klímatűrő növényzet kerül tele-
pítésre, jelentette be Kovács Péter polgármester a
sajtótájékoztatón. Hozzátette: a megújítandó belvá-
rosi területen a helyi adottságokra is építve erősíteni
szeretnék a kereskedelmi és szolgáltató funkciót.

A modern városközpont megépítése 150 millió
958 ezer 277 forint európai uniós támogatással való-
sul meg a Széchenyi 2020 TOP pályázati program
keretében.
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HATOSfogat 
Művészeti Fesztivál

Vépre az is jellemző, hogy a kisváros térségi kulturális
központtá nőtte ki magát az elmúlt évtizedben. 

Szinte nincs hét, hogy valamilyen rendezvény ne lenne
valamely közintézmény vagy egyesület szervezésében. S
ebben a pezsgésben előkelő helyet foglal el a Hatos
Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, mely
idén 11. alkalommal is nagy sikerrel bonyolította le a
HATOSfogat Művészeti Fesztivált április 21-én.

A fellépőket és a zsúfolásig megtelt művelődési ház
közönségét Molnár Krisztina iskolaigazgató köszön-
tötte. Kovács Péter polgármester beszédében pedig arra
utalt, hogy a városban összetartozó fogalmak a tavasz, a
virágzás és a művészetek.

KRÓNIKA

folytatás a  2. oldalon

folytatás a  3. oldalon

folytatás a 2. oldalon



HATOSfogat Művészeti Fesztivál
Kitért arra, hogy e fesztivál előtt országos független filmszemlének
adtak otthont, egy nappal korábban pedig a művészeti iskola
táncestje zajlott. Ez is mutatja az aktivitást, a művészetek szeretetét,
mely elengedhetetlen feltétel a jövő nemzedék méltó
felkészítésében, tette hozzá.  

Ezúttal negyven produkció mutatkozott be a városi művelődési
központban a megye minden zegzugából. Sőt, még a romániai
testvérváros, Tasnád küldöttsége is megtisztelte a rendezvényt. Általános
iskolás tánccsoportjuk csárdás-összeállítása hatalmas sikert aratott.
Kitettek magukért a vasi iskolák, művelődési házak, egyesületek
csoportjai. A produkciókat hozzáértő és szigorú zsűri bírálta el. Az
ítészek elnöke Horváth Dávid táncpedagógus, a Savaria Tánc-együttes
edzője, tagjai: Molnár Virág, a szombathelyi Derkovits Gyula Általános
Iskola magyar-ének szakos tanára, valamint Dávid Luca, korábbi dráma
tagozatos Hatos-diák, aki ma már neves énekes és zumbaoktató, voltak.

A monstre műsorban versek, dalok, zeneszámok hangzottak el, illet-
ve különböző stílusú táncokban gyönyörködhetett a nézősereg. A magas
nívójú produkciók közül a szombathelyi Derkovits iskola tanulójának,
Szovák Kittynek a csellójátéka, a szintén szombathelyi Galaxy RRC
legkisebbjeinek rock and rollja emelendő ki. Felejthetetlen volt a kőszegi
Harkány Júlia, Kányádi: Meddig ér a rigófütty című meséjének interpre-
tációja, az ugyancsak kőszegi Be-Jó Történelmi Táncegyüttes mazsorett,
illetve angol reneszánsz tánca vagy a rumi negyedikesek énekkara,
illetve az ottani elsős, másodikos vers- és mesemondók produkciója.

Nem volt könnyű dolga a zsűrinek: 11 produkció kapott bronz, 15

ezüst és 12 arany minősítést.  A Hatos-vándorkupát ezúttal a TánCent-
rum AMI Körmend (kép), vagyis Novák Tamás csapata nyerte. A Hatos
iskola szülői közössége különdíjat adott ki Várnai Roland 3. osztályos
tanulónak, a Tudás Fája Közalapítvány pedig a JADE Gyöngyöcskéi
Hastánc csoportnak ítélte oda a különdíját. A vépi fellépők színvonalasan
szerepeltek: Nagy Regina Anna, Dömötör Hanna, a művészeti iskolánk
társastánc csoportja, a TRILLA Énekegyüttes. 

Köszönet a támogatásért a Szombathelyi Tankerületi Központnak, Vép
Város Önkormányzatának, a GAMESZNAK, a Tudás Fája Közalapítványnak,
a Szülői Közösségnek és a Vépi Művelődési Ház és Könyvtárnak a méltó
helyszín megteremtéséért. - gyz
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Elkezdődött az új
városközpont

kialakítása
A városvezető megköszönte mindazok
előkészítő és támogató munkáját, akik
lehetővé tették a városképi fejlesztő
munkát. Egyúttal bejelentette: a munkála-
tok elkészülésének határideje október 15.
Addig is a lakosság türelmét kérte az
esetleges építési kellemetlenségekért,
melyek után örömmel nyugtázhatják majd
az új környezet szépségét, hasznosságát.  

Ágh Péter emlékeztetett rá: az elmúlt
években Vép összesen 220 millió forint-
nyi támogatást kapott a kormánytól
adósságmentes munkájáért. Ennek kereté-
ben szinte minden utcát elláttak  új asz-
faltburkolattal. Ezúttal a városfejlesztés
újabb lépése valósul meg, mely igazán
városiassá és zölddé teszi a „világ köze-
pe” nevet viselő települést, mely megér-
demli a megújulást. Emlékeztetett rá,
hogy nemrég 20 milliós költséggel belül
is felújították a városházát, és a nyáron
indul az óvoda vizesblokkjának 12 millió-
ba kerülő felújítása is. Ezekkel a kis és
nagyobb lépésekkel Vép bekerül a vasi
városok azon sorába, melyek a külső meg-
jelenés alapján is széppé válnak, mondta.

-gyz
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Nagy János: Égigérő zenebona
Hosszan nyújtózik a friss rét,
ágaskodik a szálas fű,
benne elszórtan margarét,
futkos a napfény, sokszemű.
Körülötte nyárfasor fut,
s lenn kanyarog a gyalogút.
A rét közepén tölgyfa áll,
hol télen nyáron áll a bál.
Valóságos madártanya,
s rázendít a zene-bona;
a láthatatlan karmester
valahonnan itt vezényel.
Szívük tele muzsikával,
kéretlen hív, neked is vall,
vallomás van minden számban…



KÖZMEGHALLGATÁS VÉPIKRÓNIKA

Közmeghallgatás: 
a gázolaj-katasztrófa területének rendbetétele

A tájékoztatóból kiderült: a súlyos környezetszennyező balesetet egyrészt a vágány nem megfelelő műszaki
állapota, illetve a tartálykocsik helytelen töltése okozta. Kérdésünkre elmondták: a kár mértéke eléri a 600 mil-
lió forintot. A vasúti kocsikban keletkezett mintegy 200 milliós kárt a vasúttársaság állja. Iker Tibor elmondta:
- a biztosító nem fizet, de a teljes kárt szeretnék megosztani (képünkön elöl balról Iker Tibor, mellette Székely

Edgár). Ez akkor lehetséges, ha a rendőrségi
nyomozás megállapítja a műszaki balesetben
érintettek felelősségét. A közlekedés a teljes
helyreállításig egy vágányon működik.

A szakemberek hangsúlyozták: 1500 négyze-
méternyi területen hét méter mélységben szennye-
ződött a terület a talajvíz szintjéig érve. A tízezer
köbméter szennyezett föld mintegy felét elszállí-
tották már az almásfüzitői és marcali mentesítőbe.
Öt hónap alatt hétméteres mélységre hatolva a
pályát acél támfalakkal, úgynevezett szádfalas
megoldással erősítették meg. A következő hónap-
ban a talajvíz mélyégéig hatolnak, ahonnan feli-
tatják az olajat, kiszivattyúzzák a szennyezett vizet,

majd tiszta földdel töltik fel a hatalmas gödröt. Jó hír viszont, hogy az állomás területéről szennyezett víz nem
szivárgott ki a környékbeli házakhoz, így a lakók öntözhetnek is, tették hozzá. A teljes helyreállításig ideiglenes
peront is építettek, hangzott el.

A közmeghallgatáson Kovács Péter polgármester és Varga Gyula képviselő megköszönve a hatóságok azon-
nali kármentesítési munkáját, hangsúlyozták: nem volt pánikhelyzet a lakosság körében, mely annak is
köszönhető, hogy a környékbeliek azonnali részletes tájékoztatást kaptak a történtekről.

A tanácskozáson Kovács Péter polgármester részletes tájékoztatást adott a jelenlévőknek az önkormányzat
2017-es gazdálkodásáról, valamint a 2018-as év tennivalóról. A városvezető elmondta: az idei költségvetés
bevétele és kiadása 693 millió forint, melyben a leendő városközpont és a bölcsőde építésére 324 millió forint
központi támogatás van.

A bölcsőde ügye
A legnagyobb gondot a kétcsoportos bölcsőde megépítése okozza, melyre 80 millió forint pályázati pénz és 45
milliós önrész áll rendelkezésre. Ez azonban nem elégséges, ezért pótigényt nyújtottak be. Az irányító
hatósággal egyetértésben elkezdődött egy legalább 18 férőhelyes
mini bölcsőde kialakításának vizsgálata a Rákóczi utca 10. alatti,
jelenleg GAMESZ irodaként használt épület bővítésével. Ha az
épület december 31-ig nem készül el, akkor az önkormányzat
ideiglenes szerződést szeretne kötni környékbeli bölcsődei szolgál-
tatóval. Kovács Péter szólt az új városközpont építési munká-
latainak elkezdéséről is. (első oldalas írásunk)

Felvetések
Varga Gáborné (képünk) felszólalásában a kutyák temetőben való
sétáltatását, illetve a hulladékok temetői lerakását helytelenítette.
Kiricsi Miklós (képünk) az Alkotmány utca végén lévő autójavító
műhely rendetlen környékét, és a temetői síremlékek méretének
eltérő mértékét tette szóvá. Kifogásolta a gépjármű tulajdonosok
egy részének utcai parkolását abban az esetben, ha az illetők garász-
zsal rendelkeznek. Kovács Péter válasza szerint kutyákat vinni a
temetőbe tilos. Az utcai parkolást nem lehet kifogásolni, azonban
minden, a város rendjét és szépségét sértő törekvésekre figyelni
fognak.                              –gyz
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Kis mértékben emelkednek az
étkeztetési és bérlakás díjak

Közös testületi ülésen tárgyaltak Vép és Bozzai képviselő-
testületének tagjai az intézményi térítési díjak 3-4 százalékos szolid
emeléséről. Kajcsos István GAMESZ-vezető előterjesztése szerint
az étkeztetés díjainak emelése azért szükséges, mert tavaly 300 ezer
forintnyi élelmiszerköltség-túllépés volt az alacsony normakölt-
ségek miatt. Ugyancsak emelik a bérlakásban élők rendkívül
alacsony bérleti díját. Erről Derdákné Rózsa Hajnalka képviselő is
egyetértőleg nyilatkozott. (Az áremelkedések mértékét tábláza-
tunkban közöljük.) 

A vépi testület 18 napirendet tárgyalt. A közös önkormányzati
hivatal munkáját jónak ítélték meg. Varga Gyula képviselő szerint a
városháza épületének korszerűsítése minőségi, városhoz méltó
feltételeket teremtett az ügyintézők munkájához. Kovács Péter
városvezető és Héra-Csizmadia Fanni Bozzai polgármestere is
köszönetet mondott a munkatársak határidőre végzett, jog-
szabályszerű, de mégis emberközpontú és segítőkész feladat-
megoldásáért. A művelődési ház munkáját értékelve elhangzott:
rendszeresen nívós, élettel és programokkal teli, közérdeklődésre
számot tartó munkát végeznek, mondta Török Sándor és Varga
Gyula képviselő. Utóbbi szerint szükséges a nagyszínpad felújítása,
illetve nagyobb figyelmet kell fordítani a WEEB-színpad
működésére. A rendezvényeket segítő közmunkások szerződése
azonban hamarosan lejár, ezért további foglalkoztatásukat valami-
lyen pályázati formában biztosítani szükséges, kérte Iszakné
Koszorús Judit intézményvezető. A testület 50-50 ezer forint támo-
gatást szavazott meg az Országos Mentőszolgálat, illetve a
Medicopter alapítványok kérelmére.

Kovács Péter tájékoztatása szerint a „Komplex városképi
fejlesztés” keretében a Széchenyi tér, Szent Imre és Kolozsvári
utcák zöld területeinek, és a kereskedelmi-szolgáltató funkciónak
természetbarát felújítására szolgáló projekt pályázati kiírására öt
cég érdeklődése után négy jelentkezett. Kettő érvénytelen volt, mert
nem vállaltak még minimális kötbért sem. Két érvényes pályázatból
a legalacsonyabb ajánlatot a GEOMÉ tette 157 millió forinttal. A
rendelkezésre álló forrás azonban 150 millió. A különbségre
azonban póttámogatás kérhető az Államkincstártól, melyet meg is
kérnek, mondta Kovács Péter. (A munkálatok megkezdéséről 1.
oldalunkon szólunk)

A bölcsődeépítés teljes forrásának megteremtése érdekében tár-
gyalásokat folytatott a polgármester Ágh Péter országgyűlési
képviselővel és a megyei hivatal munkatársaival.  

Egyéb napirendi ügyek közt a tűrhetetlen idejű és mértékű kerti
égetés szankcionálásának szükségességét szorgalmazta Derdákné
Rózsa Hajnalka képviselő. Ebben az ügyben rendeletmódosítás
lesz, mely szerint ősztől csak hetente egyszer lehet égetni, később
ezt is tovább szigorítaná a képviselő-testület.        

-gyz

Tájékoztatás az áremelésekről
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
Vép Város Önkormányzat Képviselő-
testülete módosította az étkezési térítési
díjak és az önkormányzati lakások bérleti
díjának mértékét.
2018. június 1-jétől az étkezési térítési
díjak a következőképpen alakulnak:

Gyermekétkeztetés: 

1. Hatos Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

térítési díj
(bruttó Ft/nap)

tízórai 90
ebéd 270
uzsonna 85
ÖSSZESEN 445

2. Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda
térítési díj

(bruttó Ft/nap)
tízórai 80
ebéd 230
uzsonna 70
ÖSSZESEN 380

Szociális étkeztetés:

Intézményi térítési díj: bruttó 430 forint.

jövedelem (Ft) Az önkormányzati támogatás
mértéke az intézményi térítési

díj %-ában

14 251 alatt 100 %
14 251-28 500 68,6 %
28 501-57 000 45,3 %
57 001-71 250 18,6 %
71 250 felett 0%

Vendégétkeztetés:

Az ebéd ára: bruttó 650 forint.

A lakások havi bérleti díja 2018. július 1-
jétől a következőképpen alakul: 

komfortos lakás: 681 Ft/m2 
komfort nélküli lakás: 213 Ft/m2

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal

KÖZGYŰLÉSRŐL



Vép: retró felvonulás
Hagyományosan mintegy százan vonultak zászlókkal, régi indulókra masírozva a munka ünnepén Vépen, a
művelődési háztól a Kolozsvár, Rákóczi,
Deák, Alkotmány és Szent Imre  utcákon
át, a Sportligetig (kép). 

A felvonuláson az idősebbek ifjú-
ságukra, múltjuk felvonulásaira emlé-
keztek, a fiatalabbak babakocsit tolva
pedig örültek annak, hogy a mai ünnep-
nek hála nem kell dolgozniuk. A tömeget
vezető tűzoltóautó hangszórójából áradó
munkásmozgalmi dalok, indulók és
slágerek azonban egységet teremtettek
abban, hogy mindenki jól érezze magát. 

A szervezők ezúttal is forró virslivel kínáltak mindenkit. A gyerekek pedig a lufikon kívül labdát is kaptak,
hogy rúghassák a gólokat az edzőpálya kapujába.         gyz                             
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Világfutás a világ közepén át
Szófiától Portóig, vagyis Bulgáriától Portugáliáig futnak (Peace Run) azok a fiatalok és idősebbek, akik április
27-én Szombathely felől érkeztek városunkba, hogy hitet tegyenek a BÉKE mellett. A mintegy 50 fős

nemzetközi csapatot Ko-
vács Péter polgármesterrel
az élen helyi sportolók és
iskolások várták a város-
kapunál, hogy a csoport-
hoz csatlakozva együtt te-
gyék meg az utat a város-
központig.(képünk)

Oláh Endre magyar
csapatkapitánytól megtud-
tuk:1987-ben New York-
ból, Sri Chinmoy sportoló,
filozófus kezdeménye-
zésére indult mozgalom a
nemzetközi barátság és
megértés jegyében egy
békésebb világ megterem-
tése érdekében. Az olim-
piai stílusú váltófutás mai
tagjai februártól a világ
hat részén, összesen 24

ezer kilométert tesznek meg futva október 10-ig. Ez az önkéntes akció, az emberiség legnagyobb civil
szerveződése a békéért. A Vépre érkezett csapatban híres magyar sportolók mellett 13 külföldi, többek közt
angol, amerikai, szerb, orosz, osztrák és guatemalai résztvevők voltak. 

A város vezetői a művelődési ház belső teraszán ünnepélyes körülmények közt fogadták az óvodásokkal,
általános és középiskolásokkal, felnőtt érdeklődőkkel már mintegy 300 főre duzzadt csapatot. Oláh Endre rövid
beszédében ismertette az önkéntesek akciójának célját, mondván a sport, a futás összekovácsoló erő a nemzetek
tagjai közt. Megköszönve a méltó fogadtatást, azt kérte, hogy mindenki tegye jobb kezét a szívére, hogy csend-
ben maradva érezzék a csapatszellem, valamint a fáklya melegségét. A pillanatot meghitté tette a déli harangszó.
Ezt követően átadta a világfutás oklevelét Kovács Péternek, majd a melegséget hordozó fáklyát ki-ki kezébe
vehette. A jelenlévők közös játékban vettek részt, majd a helyi általános iskolások és óvodások énekkel és tánc-
cal mutatkoztak be a vendégeknek. A csoport rendőri felvezetéssel Ikervár felé haladt tovább.              

-gyz



EGYHÁZVÉPIKRÓNIKA

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
17.00-18.00  Hozd el anyát edzeni! Dórival
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:
Június 2. Városi gyermeknap 
Június 15. 18,00 Savanyó Rebeka kiállítása
Június 23-24. A Nefelejcs Nyugdíjas Klub
kirándulása Tatára
Július 6-7. Világ Közepe Mácsik Fesztivál

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

Nefelejcs Nyugdíjasklub programjai:
Jún. 07: Csóka András agysebész előadása /
videóról /
Jún. 14: Ölbőn a Karitász ház látogatása
Jún. 21: Névnapok
Jún. 28: Kerékpártúra

Idősek Klubja májusi programjai:
9-án 16.00 óra: JUNIÁLIS 
11-én 14.00 óra: Mesedélután – felnőtteknek
14-én 14.00 óra: Fűben - fában orvosság – népi
gyógymódok
19-én 14.00.óra: Kézimunka – horgolás
26-án 14.00 óra: Jeles napok, népszokások

Első találkozás Jézussal
Bensőséges ünnepe volt április 29-én 18 kisgyermeknek.
Először járulhattak szentáldozáshoz, először vehették
magukhoz Krisztus testét (kép). Izgalommal gyülekeztek a

templomkertben már jóval a szentmise kezdete előtt. A
próbák és az előző napi szentgyónás után a 8 órai
szentmisén lettek elsőáldozók. A templom megtelt szü-
leikkel, nagyszüleikkel, rokonaikkal, akik meghatottan
nézték az égő gyertyákkal bevonuló, fehérbe öltözött
csemetéiket. Többségében vépiek, de 1-1 bozzai, kenézi és
pecöli résztvevője is volt e szép szertartásnak. A szentmisén
Tamás atya a szeretetről, a hűségről, a hitben meg-
maradásról szólt, s biztatta kis elsőáldozóit rendszeres temp-
lomlátogatásra, a rendszeres szentáldozásra. Az ünnepség
végén versekkel köszöntötték társaik a most elsőáldozókat,
ők szintén mondtak köszönetet felkészítőiknek, Tamás atyá-
nak és Piroska néninek, valamint szüleiknek. Ezután rövid
agapé, szeretet-vendéglátás következett, majd fényképezés
és további ünneplés már családi körben. 
A vépi hívek nevében jó egészséget, szorgalmat kívánunk.
Legyetek jó keresztények!    -dömötör  -Tóth Fotó
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Tájékoztató!
A lakosság részéről már nagyon várt, 2018. évi lomtalanítás-
ra, a szolgáltató még nem tudott időpontot közölni.
Amennyiben ez a júniusi krónika megjelenése előtt fog lezaj-
lani, akkor a honlapunkon és a hirdetőtáblákon az akció
napját közölni fogjuk.

-önkormányzat-



TÉMAHÉT VÉPIKRÓNIKA

Haláleset: Tancsics Pálné sz. név: Gerencsér Irén
(1932)  Arany u. 11. • Dömötör Lászlóné sz. név:
Tamás Margit  (1943) Kossuth u. 31. • Gombkötő
Zsolt   (1974) Táncsics u. 30. •  Benczik Gyula
(1958) Dózsa u. 22. •  Kutasi Tamás  (1952)
Kossuth u. 47.

Anyakönyvi hírek 
Születés: Polgár Ádám és Czene Cintia fia
Ádám Róbert  • Németh Milán és Kovács Klaudia
leánya Larina  • Pájer András és Menyhért
Annamária fia Áron

Polgármesteri napló
2018. májusi

2018.05.17 19:00 Focigyűlés
2018.04.29 Információs biztonsági 

oktatás
2018.04.20 Táncest 

Tasnádi iskolások érkezése
2018.04.21 Hatosfogat Fesztivál
2018.04.23 Helytörténeti vetélkedő a 

középiskolában
2018.04.24 Ágh Péter képviselő 

munkalátogatása
2018.04.25 Zöld Város pályázat bontása

13:00 Helyi Védelmi Bizottság 
gyűlése

2018.04.25 Egyeztetés Porpác–Bögöt 
víz pályázata ügyében

Képviselő-testületi ülés
2018.04.27 Békefutás
2018.04.28 Szabó Józsefné Dózsa u 46. 

90. éves
2018.05.01 Retró felvonulás
2018.05.03 9:00 Tűzoltónapi ünnepély 

Szombathelyen
10:30   Fórum az arculati 

kézikönyvről a megyeházán
14:00 Polgármesterek Vas Megyéért

egyesület gyűlése Répcelakon
2018.05.04 Ballagás a középiskolában
2018.05.07 Közmeghallgatás
2018.05.08 TÖOSZ vezetőségi gyűlés 

Budapesten
2018.05.09 Járási egészségfejlesztési 

iroda avatója
2018.05.10 Járási rendőrségi fórum
2018.05.15 Zöld Város munkaterület 

átadás
2018.05.16 Zöld Város sajtótájékoztató
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Ismerd meg Vépet!
A Fenntarthatósági témahét keretein belül az FM DASZK vépi
mezőgazdasági szakközépiskolájában a helyi értékek megis-
merése volt a téma. A tanulók több évet, életük egyik
meghatározó időszakát töltik itt városunkban, ezért a témahét
lehetőséget kínált arra, hogy jobban megismerhessék. A hét
során a szakiskolában régi fotókból nyílt kiállítás. A helyi érték-

tárat Iszakné Koszorús Judit, a kultúrház vezetője mutatta be az
érdeklődőknek. Minden részt vevő osztály rövid kirándulást
tett, ahol felfedezhették, majd fotókon örökítették meg Vép
nevezetes épületeit, szobrait, emlékműveit. A program része
volt egy feladatlap kitöltése, illetve egy prezentációs előadás
megtartása. A feladatlapot 6 csapat töltötte ki. A legtöbb pontot
egy 9. c osztályos csapat: Gyűrű Benedek, Horváth Adrián és
Molnár András érte el. A legsikeresebb előadás is a kilencedike-
seké volt: Nagy Vivien, Orsós Adél és Csík Attila (kép) vehette
át az első helyezettnek járó oklevelet. Az előadások bírálatában
Kovács Péter polgármester, Szijj Vilmos alpolgármester és
Dömötör Gábor helytörténész is részt vett. A program sikeres
volt. Tanulóink színes előadásaiból mindannyian sokat meg-
tudhattunk a város múltjáról és jelenéről.           

Fazekasné Mónika 



Táncest tasnádi vendégekkel és képaukcióval
Harmadik alkalommal rendeztek táncestet, a művelődési házban a Hatos Ferenc Általános Iskola művészeti
tagozatának tanulói április 20-án. Az immár hagyományos bemutatók Horváth Dóra kezdeményezésére és
szervezésében valósulnak meg évről évre. 

Ebben nézőként partner az iskolán és alapítványain kívül szinte az egész város lakossága. A bemutatón min-

denki kíváncsi arra, hogy miként fejlődnek csemetéik társastáncban (képünk), illetve kézművességben. A bemu-
tatókon vendégek is voltak: egyrészt Tasnád, a romániai testvérváros delegációja, másrészt fellépőként a
Szombathelyi Latin-mix Táncegyüttes kiválóságai. Köztük táncolt a szintén Hatosban volt Novák-tanítvány, a
Bonc-testvérpár, illetve Varga Katalin frenetikus sikerrel.
Novák Tamás táncpedagógus gyermekszeretete, módszerei, kedvessége és humora évről évre nagy sikert arat.
Nincs az a ballábas, aki az iskolát elhagyva nem tud keringőzni, tangózni(!), vagy rumbázni. És akkor még más
modern táncokat nem említettünk. 

– Kedves apukák és anyukák! Tanuljanak meg bécsi keringőzni, mert hamarosan szalagavató lesz, s önöké
lesz az első tánc, figyelmeztetett a tanár, miközben a párok már jó ideje világszámokra rótták a köröket. Meg is
kapták kitüntetéseiket. A már említett Savaria Táncegyüttes pedig emelte az est színvonalát. Végül a tanár bácsi
is megmutatta akrobatikus tehetségét. 

A fergeteges hangulatot aztán a képzőművész palánták fokozták, akiknek egy verseny eredményeként három
győztes munkáját 50 forintról induló aukción vásárolhatta meg a közönség. 

Képeinken a III. helyezett Varga Marcell (5/A) Fiúval táncoló kutyája 5 ezerért kelt el. A II. helyezett Zátonyi
Bence (4/A)  50. születésnapot  ábrázoló festménye 6 ezret ért, míg az I. helyezett Németh Liza Családi idillje
már 10 ezret hozott a konyhára. 

A licitáló Kovács Péter polgármester ezt a képet a tasnádi csoportnak ajándékozta, hogy helyezzék el
emlékül, az iskolájukban. - gyz

KULTÚRAVÉPIKRÓNIKA
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HASTÁNC VÉPIKRÓNIKA

A mesés Kelet Vépen
A történelem és a táncok története elevenedett meg Vépen május 12-én a Jáde Hastáncklub estéjén. Mintha csak
az Ezeregyéjszaka meséit olvasnánk, látnánk. Azt előbb a gyermekek, majd a felnőttek, különösen a férfiak ked-
velték, és egyre jobban kedvelik a hölgyek is a kisvárosban. 

A ruhaköltemények láttán és a komplex táncbemutatón újra és újra felfedezték a jelenlévők az anya, a lány, a
nővér, a menyasszony, a feleség és a szerető egységét és különbségét. Izgalmas és tanulságos volt a látvány-
show, melyen részt vett Málovics Noémi táncklubalapító is. Nagy hiány lenne, ha ő nem hozta volna létre a
klubot, mely mára gyermekcsoporttal, a Gyöngyöcskékkel is büszkélkedhet, közölte Tóth-Vásárhelyi Ica kon-
feranszé.

Az önálló esten természetes, hogy szép, kecses, izgató, művelt, akár pimasz és harmonizált mozgású bemu-
tatókat is láttunk Déri Katalintól, Habda Viktóriától, Gyűrű Zsuzsannától éppúgy, mint az ifi kategóriás
Gyöngyöcskéktől, akik csaknem hasonló elismeréseket zsebeltek be országszerte, mint tanítóik. (Képünkön az
egész csoport) Egyszóval okosabbak és műveltebbek lettünk. Megtanultuk a hastánctörténelmet. Minden tánc-
nak megvan a maga meséje és valósága. De megláthattuk azt is, hogy a két vendégművész, Paizer Alíz harcos
törzsi funkciójú amazonja és Francsics Viktória indiai ihletésű mozdulatai mennyire másak, mégis ugyanolyan
varázslatosak. És még arra is volt erejük, hogy születésnapi ajándékokként tánccal kedveskedjenek egyik
vendégüknek, Szabó Tibornak. Mindebben benne volt az egész vastapsos tánctörténelem, melyet Szijj Vilmos
alpolgármester és Iszakné Koszorús Judit, a kultúrház vezetője köszönt meg.

Az est persze együttlétről, vacsoráról és tomboláról, majd egy kis mulatságról is szólt. Így is, úgy is szólt a
szív szava, öröme, és a lábak dobbanása Zsolnai Péter zenéjére. Szép és tanulságos este volt.                            gyz 
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JÁDE NYÍLT NAPOK
Szeretettel várjuk a hastánc iránt érdeklődő

hölgyeket júniusi nyílt óráinkra!

Június 7-én csütörtök 18.00 órakor a Jáde
Hastánc Klub (felnőtt),

június 8-án 17.00 órakor a Jáde
Gyöngyöcskéi (gyermek)

ingyenes foglakozásain tekinthetnek be a
Kelet varázsába

a Vépi Művelődési Házban!



Nyugdíjas klubtagok a Püspöki palotában
Nyugdíjas klubfoglalkozás keretében április 26-án a szombathelyi Püspöki Palotát látogattuk meg 25-en.(kép)
A látogatóközpontban az I. emeleti barokk részt néztük meg a tárlat vezetőjével. A bő egyórás tárlatvezetésen

ismertették az egyes termeket, hozzá kapcsolódó eseményeket, a termek funkcióját. Gyönyörű élményben volt
részünk. Befejezésül pedig megtekintettük a még nyitva tartó Brenner János-emlékkiállítást. Jó hangulatban telt
el a délután, még a rossz idő ellenére is.            Pájer Lajosné

TOBORZÁSVÉPI
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KRÓNIKA

Tartalékos katonákat toboroz a Magyar Honvédség
Hazánknak szüksége van olyan önkéntes tartalékosokra, akik civil foglalkozásuk megtartása mellett támogatják
a honvédelem ügyét. A honvédelem nemzeti ügy!”
Kipróbálnád magad katonaként? Ha baj van, szeretnél Te is ott lenni, ahol segíthetsz és számítanak rád?
Tanulmányaid és a munkád mellett is segíthetsz a Haza szolgálatában! 

Az ország valamennyi járásában a területi elven szervezett önkéntes tartalékos századok megalakításának
célja, hogy szükség esetén helyben álljon rendelkezésre egy kiképzett, felkészített, alkalmazható erő. A
területvédelmi tartalékos század tagjai a felkészítések alkalmával olyan kiképzést, tudást kapnak, mely a helyi
közösség védelmi képességét növeli.  Ne legyen megyénkben olyan település, amely nem rendelkezik bizonyos
létszámú kiképzett katonai erővel! Jelentkezz Önkéntes Területvédelmi Tartalékosnak! Amennyiben érdekel a
területvédelmi tartalékos szolgálat, első lépésként regisztrációra van szükség. Ez történhet a megyei toborzó
ügyfélszolgálatokon, a Kormányablakokban, illetve Interneten keresztül az Irány a sereg (www.iranyasereg.hu)
honlapon is. A regisztrációt követően - melyhez személyes okmányaid is szükségesek - a toborzó iroda
munkatársai felveszik Veled a kapcsolatot. Az alkalmassági vizsgálat sikeres teljesítését követően történik meg
a szerződés megkötése.

Az önkéntes tartalékos katonaként szerződéskötési díjra (2018. évben bruttó 32 333,-Ft), rendelkezésre
állási díjra (2018. évben bruttó 138 000,- Ft) jogosult. Továbbá laktanyai elhelyezésre, térítésmentes élelmezési
és ruházati ellátásra, továbbá utazási költségtérítésre jogosult. 
A tartalékosok felkészítése és az alkalmazása a megyén belül történik. A kiképzés évente összesen 20 nap.  

Elérhetőségeink: Cím:9700 Szombathely, Deák Ferenc u. 76. 
E-mail: vas.toborzo@gmail.com 
Tel.: 06-94/311-525



ROBOTOK VÉPI
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Tasnádi kirándulás
Vép testvérvárosi kapcsolata a
romániai Tasnád városával már
2009  óta tart. A kölcsönös láto-
gatások az idei évben kibővül-
tek. A két város általános is-
kolája az együttműködés re-
ményében egy-egy kirándulás
keretében ismerkedett egy-
mással.

A tasnádi iskola képviselőit –
diákokat és tanárokat - április
közepén fogadtuk Vépen. Két
hét múlva pedig már a vépi
delegáció indulhatott Tasnádra.
(kép) Az utazáson az iskola
énekkarát képviselő 10 tanuló
és karnagyuk, Bodáné Szabó
Andrea, az intézmény vezetője
és helyettese valamint a vépi
művelődési ház igazgatója vett
részt. 

Szívélyes vendéglátás, gaz-
dag program, sok-sok látnivaló
fogadott minket. A város egyik fontos eseményének, az Anyák napja megünneplésének lehettünk vendégei, ahol
a vépi gyerekek a Tavaszi szél c. népdallal kedveskedtek a helyieknek. Megismerhettük a patinás, 800 fős
általános iskolát, a város nevezetességeit, templomait, főterét és a modern építésű városházán is járhattunk.
Meglátogattuk Kölcsey szülőfaluját, Sződemetert, és jártunk Ady Endre szülőházánál, Érdmindszenten.
Diákjaink koszorút helyeztek el az emlékműveknél.                     Bándoliné Pájer Éva

Félidőben a robotok
Mint arról már beszámoltunk, váro-
sunk általános iskolájába az
Abacusan – GE VándoRobot Prog-
ramjának köszönhetően 6 darab
ArTeC robot érkezett. Az április végi
digitális témahéten a tanulók már
elkezdhettek ismerkedni a robotika
világával (kép). Az eltelt időszakban
pedig egyre jobban beleásták
magukat a robotépítés rejtelmeibe
is. Bori néni, Eszti néni és Peti bácsi
által vezetett foglalkozásokon,
hétről hétre újabb kihívásokkal
találják szemben magukat a tanulók.
Lelkesedésük azonban a foglakozás-
sorozat vége felé közeledve mit sem
csökkent. Sőt! Izgalommal és
érdeklődéssel tekintenek az előttük

álló feladatokra, s csapatként összedolgozva küzdik le az útjukban álló akadályokat. Szabó Eszter



FESZTIVÁLVÉPI

A Föld napján az
óvodában

Április 24-én tartottuk a Föld napi ren-

dezvényünket. A sikeres megvalósításhoz a

szülők segítségét kértük. Virágládába,

cserépbe beültethető növényeket kaptunk,

amiket a szorgos kis gyermekkezek, óvó

nénik, dajka nénik elültettek. Nagy öröm

volt nézni a sürgés-forgást, percről percre

szépült az ovi, a sok színes növény az igazi

tavasz hangulatát hozta el (kép). Köszönjük

a Szülőknek a segítséget, sokáig gyö-

nyörködhetünk majd a virágokban!

-SZK      

KRÓNIKA

VILÁG KÖZEPE MÁCSIK FESZTIVÁL 
2018. JÚLIUS 6-7.

július 6. péntek

16,00 Flipp Track Show Extrém sportbemutató

17,00 Fourtissimo 

„Négyen az élen” koncert

18,30 Skót Rock Band

20,00 Dirty Slippers zenekar 

21,00 DJ Szatmári és Jucus

július 7. szombat
9,00 Kutya- és kisállat- szépségverseny

Családi focibajnokság
Világ közepe futás

16,00 Holló együttes Vásárfia
17,00 Polgármesteri köszöntő

Díjátadások
Tombola

Helyi előadók produkciói
21,00 Éder Gabee
Tűzijáték
22,00 Alfa buli

A műsorváltoztatás jogát fenntartják a szervezők.
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SPORT VÉPI
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Foci: gyengébb szezon
Felemás szájízzel kell, hogy írjak csapatunk szerepléséről.
Nagyszerű meccsen múltuk felül a Vasszécseny csapatát, majd
itthon vertük az Ikervárt is. Így pozitív hangulatban utaztunk el
Körmendre, ahol a házigazda már az első félidőben eldöntötte a
három pont sorsát. A mi erőnkből csak a szépítésre futotta. Aztán
Répcelakon, egy gyenge meccsen Fortuna segítségével sikerült csak
az utolsó percben gólt szereznünk. Így 0:1-es végeredményt ünne-
pelhettünk. Jött hozzánk a Szentgotthárd csapata: ők mindig
mumusnak számítottak, bármikor képesek voltak minket meglepni,
sajnos ez most is így lett.  Vereséggel hagytuk el a pályát. Ezután
utaztunk el Rábapatyra, és szerettük volna kijavítani a csorbát.
Lendületesen, gólra törően fociztunk, és sok nagy helyzetet alakítot-
tunk ki, ám gólt nem szereztünk. A szakadó esőben aztán – ahogy
ilyenkor lenni szokott – egy szöglet után vezetést szerzett a
Rábapaty két perccel a vége előtt. 

Tehát erőltetett menet vár még ránk, ugyanis három hét alatt
fogunk hét meccset játszani. Ez komolyabb szinten is sokat tud
kivenni egy csapatból. Igyekszünk minél több pontot szerezni a
végéig, de az már látszik a tabellán, hogy a győzelmekhez szokott
vépi közönségnek az elmúlt évekhez képest gyengébb látvány
jutott. A célunk továbbra is az, hogy megyei szinten a legjobb csa-
patok között említsenek minket, tehát tennivaló van bőven! 
Hajrá Vép!     pajor

A Hatos Ferenc
Általános Iskola és
AMI programjai:

• Június 2. – Városi Gyereknap

• Június 4.  11:00 – A Nemzeti Összetar-

tozás Napjára emlékezés

• Június 5. – Osztálykirándulások

• Június 6. – Tejkaraván Roadshow az

iskola udvarán

• Június 7. 11:00 – Gyereknapi

komolyzenei koncert az aulában

• Június 8. 16:00 – A Művészeti Iskola
Zárórendezvénye /15 éves jubileumi/,
„OKOSLÉPCSŐ” avató

• Június 13. – TRILLA Énekegyüttes

ausztriai fellépése

• Június 14. – LEG-ek kirándulása

/Győr/

• Június 16. 9:00  – Tanévzáró, 

Ballagás

Óvodai programok 
A Vadvirág óvodában jún. 4–8. között
tartják a csoportok a családi napokat,
ekkor köszönnek el az iskolába menő
gyermekektől is.

– Óvodavezető

Kék fény hírek
Pénzbüntetések
Áprilisban a Vépi Körzeti Megbízottak
működési területén egy személyt a
Szombathelyi Rendőrkapitányságra
vezettek elő, mivel a kiszabott pénzbün-
tetést nem fizette be. Egy másik sze-
mély pedig 10.000 forint helyszíni
bírságot kapott, ugyanis megszegte a
nehéz tehergépjárművekre vonatkozó
rendelkezéseket. 

Vép KMB.

Gondolatok-érzések-hastánc
Gyülekezés. Kiváncsiság. Barátok. Beszélgetés. Minimális díszlet. Kezdés.
Köszöntés. Konferanszié. Érdekes. Első tánc. Egyiptom. Ízisz. Érzékiség.
Báj. Anyaistennő. Látvány. Parádés jelmez. Ízisz-fátyol-Pillangó. Taps.
Salsa és hastánc. Művészet. Jáde Gyöngyöcskéi. Kecsesség. Karakteresség.
Vízesés. Lágyság. Nyugodt szépség. Tehetség. Akarat. Sok munka. Sok
taps. Váltás. Balett-hastánc. Újra Egyiptom. Haza, ország, földi. Váltás.
Shaabi zene és tánc. Munkásosztály tánca. Szemtelenség. Pimaszság.
Kacérság. Folklór. Óriási munka, gyakorlás. Taps. Taps. Váltás. Dobok és
gyöngyök. Ismét a fiatalok. Látható sok munka. Érzékelhető táncszeretet.
Fokozódó hangulat. Taps. Váltás. Légies tánc. Érzelmesség.
Szenvedélyesség. Taps. Vendégfellépő. Tradicionális indiai mozdulatok.
Profizmus. Taps. Váltás. Dob. Dobszóló. Földi tánc. Erő. Dob.
Szívdobbanás. Ritmus. Ritmus. Tánc. Taps. Ismét vendégelőadó. Törzsi
tánc. Harcos Amazon. Erő. Független női szerep. Lélegzetelállító jelmezek.
Taps. Váltás. Fátyol. Legyezőfátyol. Istennők. Kívülállóság.  Érinthetetlen-
ség. Könnyedség. Lágyság. Reggeli fuvallat. 
Parádés előadás. Hatalmas koreográfia. Taps. Taps. S még mindig. Haj-tánc.
Khaligi-ruha? Arany. Hímzések. Díszek. Jelmez. Szép jelmez. Váll-tánc.
Nyak mozdulatok. Fej tánc. Haj-tánc. Haj-ritmus. Haj-beszéd. Taps. Taps.
Taps. Taps .... Taps.
( A Jáde-hastáncklub fergeteges estje a Művelődési Házban, május 12-én.
Színpompás előadás, óriási felkészülés, művészi előadás. Résztvevők: Jáde
Gyöngyöcskéi: Nagy Liliána, Nagy Vanda, Kuti Hanna, Tamási Elizabet,
Varga Gréta, Boncz Flóra, Horváth Kíra, a vendégfellépők: Francsics
Viktória, Paizer Aliz, és a vépi hastáncosok: Déri Katalin, Gyűrű Zsuzsa,
Habda Viktória. Konferansz: Tóth-Vásárhelyi Ilona.)      - dömötörg
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Horváth Andrea kiállítása
A hobbisták szeretik megmutatni, hogy mivel foglalkoznak, különösen akkor, ha művészei kedv-telésüknek.
Ilyen a szombathelyi Horváth Andrea (kép). Alkotásainak sokrétűsége lenyűgözte nemcsak saját korosztályát,
de még az idősebb nemzedék tagjait is. Május
12-i vépi kiállításán, papírcsík technikával
készített díszei, pirográfiái,  természetfotói és
virág- és más dekorációi, megihlették a láto-
gatókat. A mintegy 150 alkotást Németh
Margit, a Szombathelyi Őszikék Nyugdíjas
Klub és a Szív és a Szívért Egyesület tagja
ajánlotta a tárlatlátogatóknak.

Az eredetileg ruhaipari technikus virágait,
dekorációit, üdvözlőkártyáit és például fára
égetett motívumait, már a kistérség több bemu-
tatóján megcsodálhatták a látogatók. Különös
technikákról és szeretetről tanúskodnak az
olyan tárgyak, melyek közt például, egy kony-
hai vágódeszkán egy fába égetett, finom kézzel
rajzolt szív jelenik meg, hogy az anya, férj
vagy feleség a hús készítése közben is annak
szeretetére gondolhasson, akinek az ebédet
készíti. Hasonló élményt nyújtanak a balatoni
képek éppúgy, mint a névre szóló kis
ajándékok.                

-gyz  
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Ballagás a DASZK-ban
Az FM DASzK Szakközépiskola 2018. május 4-én tartotta ballagási ünnepségét. Hat végzős osztály 110 tanuló-
ja búcsúzott az iskolától (kép). A rendhagyó műsort Peterdiné Nagy Erzsébet tanárnő állította össze. 

Jelenlétével megtisztelte a ballagást Kovács Péter, Vép polgármestere, Szíjj Vilmos alpolgármester, valamint
Kiss Péter a Vas Megyei Katasztró-favédelmi Igazgatóság századosa. 

A színvonalas előadások közben
hangzott el Hollósi Éva Igaz-
gatónő beszéde, majd az alsóbb
évesek nevében Nagy Tifani
köszönt el társaitól. A hagyo-
mányokhoz híven nagyon sokan
részesültek könyv-, illetve tárgy-
jutalomban.

Különlegessége volt az
eseménynek, hogy Resch
Richárd, illetve Iván Bálint ta-
nulók saját ballagó rapjükkel
lepték meg a közönséget. Ezen-
kívül a hangulatot még Ákos és
Demjén Ferenc dalai is szí-
nesítették. Az újhullámos ünnep-
séget a Megasztár 3 búcsúdala
zárta Csapó Kristóf előadásában.

Ezután a diákok az osztályfőnökükkel közösen vettek búcsút iskolájuktól, osztálytermüktől.
Diákönkormányzat
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2018/05/10
FM Dunántúli Agrár-Szakképző Központ, Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
FM DASZK VÉPI MEZŐGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS
KOLLÉGIUMA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
MEGÚJULT AZ FM DASZK VÉPI MEZŐGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA,
SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KOLLÉGIUM ÉPÜLETE

Lezárult az FM DASZK Vépi Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma kollégium épületének energetikai korszerűsítése. A projekt 100 %-os támogatási
intenzitással 137,20 millió forint európai uniós támogatás segítségével valósult meg.

Az intézmény 2017-ben komplex épületenergetikai fejlesztést hajtott végre európai uniós támogatás
felhasználásával, mely a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)
„Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései” című pályázat keretében valósult
meg.
Az intézmény üzemeltetési költségei az iskola éves költségeinek igen jelentős részét tették ki, ezért
a fűtési energiaigény csökkentése céljából az épület külső határoló felületeinek hőszigetelését,
nyílászáróinak cseréjét végeztette el kollégiumi épületén. 
A fejlesztés eredményeként 172 db ablak, 13 db ajtó került kicserélésre. Továbbá 1548 m2 padlástér
(228 m2 közlekedő sáv kialakításával), illetve 961 m2 homlokzat került szigetelésre. A beruházásnak
köszönhetően a kollégium épülete új, szebb köntösben várja a diákokat. A 137,20 millió forint európai
uniós támogatás segítségével az intézmény sok energiát spórolhat meg, diákjai komfortosabban
érezhetik magukat ideiglenes otthonukban.

A projekt kivitelezése 2018.04.10-én lezárult.
A projektről bővebb információt a http://www.mezgazd-vep.sulinet.hu/hirek/hirek.html oldalon
olvashatnak!
Pályázati azonosító: KEHOP-5.2.10-16-2016-00124

További információ kérhető:
Hollósi Éva igazgató
E-mail: titk@mezgazd-vep.sulinet.hu, tel: 94/543-200
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"Legyen e pár sor köszönet Mindazoknak, akik feleségem, édesanyánk, kollégánk:

dr. Némethné dr. Makkos Katalin
szakfelügyelő szakgyógyszerész

elhunyta alkalmával együttérzésüket bármily módon kifejezték, temetésén

részt vettek, sírján a szeretet és megemlékezés virágait elhelyezték. 

Kérem, hogy derűs, segítőkész lényét őrizzék meg jó emlékezetükben.

Köszönettel:

dr. Németh Ákos, férje
Kata, Ákos, Anna, gyermekei

és a SALVATOR Gyógyszertár dolgozói"


