
Ágh Péter köszönete a
választópolgároknak

Május végén az észak-Vas megyei választókerület
székhelyére, Sárvárra invitálták a körzet pol-
gármestereit, ahol újbóli megválasztása alkalmából
Ágh Péter és miniszteri kinevezése kapcsán Kásler
Miklós, Sárvár díszpolgára, az Emberi Erőforrások
tárcájának vezetője (bal oldalt) köszöntötte a
vendégeket.

Csepregen avatták fel a
vépi naperőművet is

Áder János köztársasági elnök (képünkön) adta át a
Solar Markt Kft. vépi és csepregi naperőművét
Csepregen május 23-án. A
közös avatás oka az volt,
hogy a két erőmű-beruházás
együtt kezdődött még tavaly
június 22-én. Az ünnepségen
többek közt jelen volt Ágh
Péter, a térség országgyűlési
képviselője és Kovács Péter ,
Vép polgármestere is.

– Magyarországon a ter-
vezett energetikai beruházá-
sok megvalósításával a meg-
termelt elektromos áram 90 százalékát szén-dioxid-
mentesen állítják majd elő 2030-ra  – hangsúlyozta
Áder János. Az államfő szerint szükség van a megújuló
energiák termelésének fejlesztésére, de elkerül-
hetetlen az atomenergia-kapacitás bővítése, Paks II.
megépítése is. A megújuló energiák és az atomenergia
felhasználásának bővítése nélkül nem érhetők el azok
a célok, amelyeket a párizsi klíma-megállapodásban
kitűztek  – fűzte hozzá.
A tervek szerint 2014-hez képest 2030-ra húsz-
szorosára növekedhet a beépített naperőmű-kapacitás
– mondta egyebek közt Áder János. Szerinte
nemzetközi szinten sem könnyű feladat, hogy egy-
szerre kell csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátást és
kielégíteni a világ egyre növekvő energiaigényét, s
mindezt megfelelő áron.

A csepregi és vépi naperőmű-beruházásról szólva
Áder János kiemelte: ez a két első olyan erőmű, me-
lyek állami és uniós támogatások nélkül, tisztán ma-
gántőkéből és banki hitelek felhasználásával épültek
meg. 
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Közbiztonság és 
tervszerű munka

Szilárd közbiztonságról, a lakosság, a hatóságok és a
rendőrség évtizedesen jó együttműködéséről számoltak
be az érintettek, a város és a szomszédos Bozzai
önkormányzatának vezetői a testületek együttes ülésén
május 28-án. 
A körzeti megbízottak szóbeli kiegészítéséből kitűnt,
hogy az ismertté vált bűncselekmények száma az előző
évekhez képest nagymértékben csökken. Ezt bizonyítja,
hogy a statisztikák szerint a bűncselekmények száma
2015-ben 56, 2016-ban 21, 2017-ben pedig 20 volt.  –
Fontos cél, hogy az idén is hasonló eredményeket érjünk
el, mondta a tanácskozáson Kiss Ervin főtörzszászlós,
körzeti megbízott. Verasztó István alezredes, a
Szombathelyi Rendőrkapitányság osztályvezetője hoz-
zászólásában  megköszönte a kisváros és a szomszédos
Bozzai vezetőinek és lakosságának az együttműködését
a közrend és közbiztonság fenntartásában. Mint mondta,
mindez azért tudott megvalósulni, mert Önök
mellettünk, rendőrök, polgárőrök mellett voltak. 

KRÓNIKA
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Közbiztonság és tervszerű munka
A vitában előzőleg Varga Gyula képviselő emlékeztetett rá, hogy a
város vezetői már korábban megteremtették azokat a feltételeket,

melyek a rendőri munka elengedhetetlen részei. Szerinte az is
szükséges, hogy a rend őrei gyalogososan is járják az utcákat,
ugyanis jelentősen megnőtt az átmenő gépjármű- és idegenforga-
lom. Kovács Péter polgármester a zajszennyezésre, engedély
nélküli égetésekre, az éjszakai rendetlenkedőkre, a szeméthalmok
keletkezésének magakadályozására, a közlekedési anomáliákra
hívta fel a figyelmet. Ő is, valamint Héra-Csizmadia Fanni, Bozzai
polgármestere és Iszakné Koszorús Judit művelődési-ház igazgató
megköszönte a rendőrök munkáját, mely arra is kiterjedt, hogy min-
den rendezvényen jelen vannak.

A számtalan napirendi pontot tárgyaló két testület tagjai áttekin-
tették a teljes orvosi vertikumban végzett munkát, melyet
megfelelőnek értékelve, megköszöntek dr. Tüske Zsuzsannának,
Orgovánné dr. Szilágyi Mariannak, dr. Garda Károlynak és dr.
Szerémi Sándornak. Kovács Péter bejelentette: az orvosok korábbi
kérésére az önkormányzat elengedte az iparűzési adót, mely össze-
get, dr. Garda Károly felajánlotta a bölcsőde felépítéséhez. Napiren-
den volt a védőnői szolgálat, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
tevékenység és a Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ

értékelése is. Mindhárom területen dolgozók munkáját emberközpontúnak és lelkiismeretesnek minősítették.
Szerepelt az önkéntes tűzoltók, a polgárőrök munkája is, melyek a lakosság biztonságának szolgálatán túl
értékvédelmet jelentenek minden család számára, mondták a képviselők arra is utalva, hogy például a
szélsőséges időjárás okozta károk felszámolása nélkülük nem volna lehetséges. Dömötör Gábor képviselő
beszámolt az Értéktár bizottság munkájáról.

A közétkezetésről szólva Tolnai Zsoltné élelmezésvezető szerint „küzdenek” az olyan állami rendelkezés
betartásával, mely például 380 főre mindössze 80 deka sót ír elő a főzéshez. Ezt annak ellenére is kevésnek tartják,
hogy az étkezők kezdik megszokni, hogy több a zöldség és a gyümölcs. 
A képviselők döntöttek a Vadvirág óvoda csoportjainak létszámáról, melyet az is befolyásol, hogy idén ugyan 27-
en kezdik meg az iskolát, de a születések számának növekedése miatt 128 a várható igény, azonban csak 120 a
megengedett maximális létszám. Szalai Katalin megbízott intézményvezető elmondta: bírják a növekedéssel járó
munkát, mégis szükség lenne még két óvónőre és egy dajkára. Kovács Péter városvezető javasolta, vizsgálják meg
az ötödik csoport indításának lehetőségét, elsősorban a személyi feltételeinek megteremtésével. 
A testület tagjai az említetteken kívül megtárgyalták a vépi sportegyesület éves beszámolóját, az egyesület
terveit, gondjait a költségekről, elsősorban a személyszállító buszok árának folyamatos emelkedéséről. 
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Ágh Péter köszönete
A méltatásokat követően Ágh Péter
elmondta, hogy bár már 2006 óta tagja az
országgyűlésnek, a 2014 és 2018 közötti
időszak volt számára a legkedvesebb,
mert  – amellett, hogy ekkor született a
kisfia – ebben az időszakban arra
törekedtek, hogy minden észak-Vas
megyei településen jót és maradandót
alkothassanak. Az M86-os úttal itt készült
el az ország egyik legnagyobb közleke-
désfejlesztési munkája, és szinte minden
településen tudtak olyat létrehozni, ami
tanúja lehet annak, hogy Vas megye
fejlődésére szövetkeztek. Kiemelte, hogy
mindez nem tehet elbizakodottá, önelé-
gültté bennünket, hiszen sok még a
megoldandó feladat. Hangsúlyozta, hogy
amikor a választáson elindult, akkor nem
egy újabb mandátumra, hanem a munka
folytatására jelentkezett, majd hozzátette,
hogy nem csak akarni lehet, de jó tár-
sakkal eredményeket is el lehet érni
Észak-Vas megye 77 települése érdeké-
ben. Köszönetet mondott a választópol-
gároknak, a családjának és az aktivisták-
nak a választáson elért eredményért.
"Továbbra is vallom azt, hogy közös ben-
nünk: szeretjük ezt a csodálatos vidéket.
Mindannyian büszkék vagyunk rá.
Tegyünk érte együtt, összefogással. Én
ennek a szövetségnek a sikeréért dolgo-
zom a jövőben is!" – zárta gondolatait
Ágh Péter.                       - Béres Árpád

folytatás az 1. oldalrólfolytatás az 1. oldalról
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Civil szervezetek anyagi támogatása
Vép Város Önkormányzat képviselő-testülete a civil szervezetek, helyi önszerveződő közösségek és egyházak
támogatásáról szóló 5/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet alapján meghirdetett pályázatán az alábbi
szervezeteket részesítette támogatásban 2018. május 28-án:

Pályázó megnevezése Pályázó székhelye Támogatás
1. Vépi Öregfiúk Szakosztály 9751 Vép, Batthyány u. 19. 100 000 Ft
2. Tudás Fája Közalapítvány 9751 Vép, Kolozsvári utca 3. 100 000 Ft
3. Vépi Polgárőr Egyesület 9751 Vép, Rákóczi utca 8. 180 000 Ft
4. Vép Városi Sportegyesület 9751 Vép, Szent Imre utca 40. 5 550 492 Ft
5. Hatos Ferenc Általános Iskola 9751 Vép, Rákóczi utca 22. 100 000 Ft

Szülői Közössége
6. Önkéntes Tűzoltó Egyesület 9751 Vép, Kolozsvári utca 1. 500 000 Ft

Vép - Bozzai
7. Plébániai Karitász 9751 Vép, Kassai utca 2. 70 000 Ft
8. Magyar Máltai Szeretetszolgálat 9751 Vép, Szent Imre utca 9. 100 000 Ft

Egyesület Vépi Csoportja
9. Bóbita Óvodai Egyesület 9751 Vép, Szent Imre utca 1. 110 000 Ft
10. WEEB - Színpad 9751 Vép, Kolozsvári utca 3/a. 50 000 Ft
11. Nefelejcs Nyugdíjas Klub 9751 Vép, Kolozsvári utca 3/a. 300 000 Ft
12. Foltvarró Kör 9751 Vép, Kolozsvári utca 3/a. 50 000 Ft
13. Jáde Hastánc Klub 9751 Vép, Kolozsvári utca 3/a. 150 000 Ft

TÁMOGATÁSOK VÉPIKRÓNIKA

Csepregen avatták fel a vépi naperőművet is
A szakemberek szerint a beruházás 12 év alatt térülhet meg.  Pusztai Péter, a Solar Markt Kft. ügyvezető igaz-
gatója elmondta: a csepregi és a vépi naperőmű együttesen 2500 háztartást, 8-10 ezer embert képes ellátni elekt-
romos árammal. A két - együttesen csaknem 10 ezer MWp kapacitású naperőműbe 30 ezer napelemet építettek
be, 150 ezer négyzetmétert fedtek le, üzemeltetésével pedig évi 9800 tonna szén-dioxid kibocsátását spórolják
meg.
Ágh Péter örömmel szólt arról, hogy a választási körzetében két helyen, így Vépen is megvalósult a naperőmű.

Pusztai Péter pedig azt is kiemelte, hogy a két polgármesterre, a csepregi Vlasich Krisztiánra és a vépi Kovács
Péterre úgy emlékeznek majd, mint innovatív városvezetőkre.                     MTI

Csoporttalálkozó
Június 7-én az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával csoporttalálkozót tartottak a vépi
naperőműben a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. szervezésében. Az eseményen önkormányzatok képviselői mel-

lett egyetemek tanárai és hallgatói is részt vettek.
Polgár Tibor, a Nonprofit Kft. stratégiai igazgatója
röviden összefoglalta a projektet. Majd Kovács
Péter, a város polgármestere hangsúlyozta: Vép
számára óriási érték az erőmű. A korábban meg-
valósult beruházások eredményeként pedig
elmondható, hogy Vépen minden háztartás zöld
energiát használ. Király György üzemeltetésért
felelős szakember ismertette az erőmű paramétere-
it, melyek hazánk jelenlegi 4. legnagyobb
naperőművét jellemzik. A kivitelezés júliusban
kezdődött, 11 ezer napelempanel telepítése történt
meg. Az itt előállított áramot az országos rend-
szerbe táplálják be.        - gyz,  NyugatPannon Kft.

folytatás az 1. oldalról
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Tanévzáró a Hatosban
Simonffy Péter  Búcsúdalára és Caramel hangulatos Kísérj tovább című számára vonultak le a Hatos iskola
sportpályájára a június 16-i tanévzárón az osztályok, köztük a nyolcadikosok az osztályfőnökükkel, Szalay
Gabriellával. 
Fésűs Éva Csak ennyi című versét Nagy Liliána mondta el, majd Molnár Krisztina igazgató fogalmazta meg
gondolatait, Radnóti Miklós soraival kezdve beszédét: „Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent, nekem
szülőhazám itt e lángoktól ölelt kis ország, messzeringó gyermekkorom világa.” A gyerekekhez fordulva azt
mondta: „Itt nőttetek fel, itt vagytok és voltatok gyermekek, ide köt bennetek minden emlék.” A vendégekhez
külön szólt: a tudás ma már nemcsak hatalom, hanem egy alkotó életforma feltétele, a tudatos cselekvőképesség
alappillére, az emberi kapcsolatok normája, a jelen biztonsága és a jövő lehetősége. Hangsúlyozta: e komoly
feladatok eléréséhez a Hatos iskola a maga sajátos eszközeivel és lehetőségeivel járult hozzá.
Felidézte az iskolai programokat, a kirándulásokat, a Tudás Fája rendezvényeket. A ballagó 8. osztályosoknak
útravalóul azt kívánta: kísérje őket az elkövetkező évtizedekben az értelmes és tiszta gondolat, a hasznos és építő
cselekedet, a tenni és tudni akarás.

A hetedik osztályosok nevében Nagy Zsófi búcsúzott a nyolcadikosoktól, majd jutalmazták azokat, akiknek
nyolc éven át kimagasló volt a tanulmányi munkája, sporttevékenysége vagy példamutató a magatartása. (Az
iskola érmét Tancsics Martin 8. osztályos tanuló kapta – ő nyolc éven keresztül kitűnő bizonyítvánnyal
büszkélkedhetett. Kiváló tevékenységükért jutalmazták Pintér Gergőt,  Nagy Gergelyt, Olasz Emmát, Vilics
Dorinát, Tancsics Martint, Nyári Györgyöt és Pogácsás Andrást.
Vép város elismerésében Tancsics Martin részesült: Kovács Péter polgármester adta át a jutalmát. Héra-
Csizmadia Fanni, Bozzai polgármestere Nagy Gergelyt köszöntötte. Jutalmat vehetett át Nyári György. Kovács
István alpolgármester a pecöli tanulókat köszöntötte: Vekszli Tíciát és Pintér Antóniát.
A nyolcadikosok nevében Tancsics Martin búcsúgondolatait hallhatták az egybegyűltek, majd további jutalmak
kerültek gazdáikhoz: az 1. osztályban kimagasló tanulmányi eredményt ért el Harami Felicia, Kiss Boglárka,
Nagy Regina Anna, Polgár Lili és Velladics Aliz.

Hagyomány az iskolában,
hogy a pedagógusokat is
díjazzák. Molnár Krisztina
úgy fogalmazott: büszke a
teljes tantestületre, a 27
kiváló pedagógusra, a
nevelő-oktató munkát köz-
vetlenül segítőkre és tech-
nikai személyzetre. Ki-
emelte Benczik Gyuláné
Zsuzsa nénit, az 1. E
osztályfőnökét, aki ember-
séggel és alázattal tanította
a kisdiákokat írni, olvasni,
számolni. Ő az iskola

aranyérmét kapta. Tankerületi díjban a Hatos iskola két pedagógusa részesült idén: Benczik Gyuláné és Stifter
Lívia (képünkön), az elsősök tanítói.
Köszönetét fejezte ki az iskola vezetése Süléné Bánfalvi Eszternek, a Szülői Közösség vezető helyettesének,
Kiricsi Adélnak, a Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjének, ezenkívül Vargáné Hábetler Viktóriának és Szalai
Lajosnak, a polgárőrség vezetőjének. Megköszönték a munkáját Tancsicsné Nárai Anitának, Szöllősiné Szigeti
Melindának és Vilicsné Szuák Máriának is.
Végül a Tudás Díjra benyújtott nyertes pályázatokat ismertette Bándoliné Pájer Éva igazgatóhelyettes. Kovács
Péter adta át a díjakat Varga Marcell 5. a osztályos tanulónak, Dömötör Hanna 6.a-s , Takács Eszter és Németh
Áron 7.a-s és Németh Boglárka 5.b osztályos tanulónak.

218 tanulóval zárta az évet az iskola. A tanulmányi átlag: 4,2, harminc kitűnő tanulóval büszkélkedhetnek,
akiket név szerint felsorolt az igazgatóhelyettes, majd tartalmas, vidám nyári szünetet kívánt mindenkinek.

- VK
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Másfél évtizedes a művészeti alapiskola
Monstre műsorral ünnepelte a Hatos Ferenc Általános Iskola a művészeti tagozat megalapításának 15. évfor-
dulóját május 12-én. A nagy meleg ellenére sokan megtisztelték a rendezvényt, mely annak dacára sikeres volt,
hogy a műsort megszakította a várost érintő áramszünet. 

Molnár Krisztina igazgató hangsúlyozta: a művészet felelősséggel is tartozik, hiszen a tanulók lélektani,
kulturális fejlődéséért is felel.  – Iskolánkban nagy hagyománya van a művészetek oktatásának. Intézményünk
névadója, Hatos Ferenc is nagy művészetpártoló volt, kiválóan hegedült és a gyakorlati oktatás kitalálója,
bevezetője volt. Folytathatnám a sort Hatos Csaba művésztanárunkkal, aki vallotta, hogy a vépi gyerekek
kiválóan rajzolnak, csak „hagyni kell őket!” És iskolánk diákja volt Soós Nóra fiatal festőművész, aki már
világhírnévnek örvend  – tette hozzá. 

Szólt arról, hogy 15 évvel ezelőtt az
akkori igazgatónő úgy gondolta, ha
sok tehetséges tanulója van az
iskolának, alapít egy Művészeti
Iskolát, ahol intézményesített keretek
között tanulhatnak a kisdiákok. Az
akkori polgármester, Varga Gyula ezt
támogatta, s kellettek tehetséges
pedagógusok és szülők, akik támogat-
ták gyermeküket.

Az iskolavezető köszöntötte a
Művészeti Iskola megálmodóját, ala-
pítóját, Molnár Istvánnét, és az egyko-
ri pedagógusokat, egykori diákokat.
Külön köszöntötte Soós Pálnét, (ké-
pünkön az alapítóval) aki a kezde-
tektől a Művészeti Iskola kiváló taná-

ra, vezetője volt, Fukciusné Farkas Máriát, aki évekig tanította diákjaikat kézművességre, valamint Bálint
Orsolyát, aki az agyagozás világába vezette be őket. Megemlítette, hogy a Művészeti Iskola két tanszaka kiváló
lehetőségeket nyújt a tehetség kibontakoztatásra. A kézműves tanszakon kívül nagy siker a táncoktatás is.
A műsort az egykori diák, ma már ismert énekes, Savanyó Rebeka kezdte, s bemutatkoztak a társastáncosok, a
Jáde Gyöngyöcskéi, néptáncosok és
egyéni fellépők, a sárvári Gárdonyi
általános iskola kórusa Vörös Krisz-tina,
egykori Hatos-pedagógus  vezeté-
sével,  a vépi hegedűsök (képünk), de
volt például  rocky bemutató is.

A már említett áramszünet miatt
több szereplő sajnos nem tudott fellép-
ni. Ezt követően Saly Rita, a kézmű-
ves tanszak, valamint Novák Tamás, a
tánc tanszak vezetője átadta azokat az
elismeréseket, melyeket a legtehetsége-
sebb diákok kaptak térségi, megyei és
országos versenyeken, valamint díjaz-
ták a legjobb sportolókat is. 

Végül Kovács Péter polgármester-
rel együtt felavatták az alsó tagozatos
épület földszintjéről az emeletre vezető
okoslépcsőt.  A diákokat a Szülői
Közösség fagylalttal és süteményekkel lepte meg.   - gyz
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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
17.00-18.00  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:
Július 6-7. Világ Közepe Mácsik Fesztivál
Augusztus 6-17. Nyári Napközis Tábor

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

INTÉZMÉNYÜNK 2018. JÚLIUS 16. ÉS
27. KÖZÖTT ZÁRVA TART.

Megértésüket köszönjük!

PROGRAMOKVÉPIKRÓNIKA

Palacsinta, mászófal és bábszínház
Igazán nem panaszkodhatnak a vépi gyerekek, hogy a korábbi rengeteg
program miatt egy héttel később tartották a gyereknapi rendezvényt.
Minden szórakozási lehetőség a rendelkezésükre állt, sőt ingyen több
száz lekváros, pudingos, kakaós palacsintát vagy hot-dogot majszolhat-
tak az önkormányzat és a nyugdíjas klub tagjainak – Sági Józsefné,
Kiricsi Miklósné, Kiricsi Györgyné, Szabó Péterné, Pájer Lajosné,
Szabó Józsefné, Illés Anna, Takács Jánosné, Tóth Istvánné, Takács
Ildikó, Dónácz Ferencné – köszönhetően. Kovács Péter polgármester
cseresznyét hozott, amiből  a gyerekek szívesen szemezgettek. A hot-
dogot és a szörpöt pedig a szülői munkaközösség tagjai készítették –
Pékné Rita, Fekete Annamária, Süléné Eszti, Szabó Szilvia, Nagy
Emőke, Boldizsárné Gabi, Némethné Rita, Boldizsár József, Eredicsné
Lenke.
Nem mondhatja senki, hogy a szervező művelődési ház vezetői, vagy a
szülők és nagyszülők nem tettek meg mindent gyermekeikért,
unokáikért. 

Nem kellett tehát az örökmozgó nebulóknak mást tenniük, mint
felmászni a mászófalra, mely a megszokott kapaszkodóknál
egyszerűbb volt, gépkocsi-gumiabroncsokon lépkedve lehetett egy

hatalmas fa legerősebb ágaira jutni, célba lőhettek nyíllal. Az ugrálóvár
is rendelkezésére állt mindenkinek, hogy néhány másodpercig
legyőzzék a gravitációt, vagy nagyokat nevessenek Pető Frédi bábszín-
házi történetein. Jókat nevettek, és szurkoltak a harsány bábkomédián.
Volt popcorn és lufiözön. A leendő gépkocsivezetők és motorosok
pedig úgy raliztak a gokarttal, hogy már látszott, kiből lesz vagány, s
kiből lesz nyugodt típusú autóvezető. Akik nagyon félénkek voltak,
vagy már mindent kipróbáltak, megpihenhettek kicsit a játszóházban,
vagy leülhettek rajzolni, festeni, kézműveskedni az asztalhoz, vagy vár-
tak arra, hogy tetkót, arcfestést pingálhassanak rájuk a gyakorlott kezű
„művészek”. S akkor még a kispályás fociról nem is szóltunk.
Száz szónak is egy a vége: ez a gyereknap is jó mulatság, férfimunka
volt.  -gyz 

Anyakönyvi hírek
Házasság: Bokor Tibor és Kajcsos
Tímea Mária  •  Kiss János és Jónás Anikó
• Németh András és Szelenczei Zsuzsanna  

Születés: Tóth Marcell és Miklós Cintia
leánya Kinga Cintia •  Zombori Szabolcs
és Tancsics Krisztina leánya Lia  •  Husz
Balázs Gábor és Sebők Orsolya fia
Mihály József

Haláleset: Takács András   (1951)
Arany u. 20. •  Kovács János  (1939)
Jókai u. 38.  •   Takács János  (1940)
Kolozsvári u. 2.

6
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FELÚJÍTÁS VÉPIKRÓNIKA

Polgármesteri napló 
2018.05.23. Napelempark avató Csepreg
2018.05.24. 9:00 SZOMHULL taggyűlés

10:00 Kulturális szakmai 
műhelynap a kultúrházban

2018.05.25. 9:00 Vasivíz közgyűlés
Óvoda: Vadvirág Nap

2018.05.26. Ágh Péter képviselő beik-
tatása Sárváron

2018.05.28. Testületi gűlés
2018.05.29. TÖOSZ küldöttgyűlés 

Budapesten
2018.05.29. Kihívás napja

16:00 Pantér Leader gyűlés 
Gencsapátiban

2018.05.31. 10:00 Bögöte: polgármesteri
fórum

2018.06.01. Vasivíz 120 éves ünnepélye 
az uszodában

2018.06.02. Gyermeknap
2018.06.07. 18:00 Lovászad (Ausztria)
2018.06.06. Zöld Város kooperáció
2018.06.07. Bejárás a naperőműben
2018.06.08. Iskola: művészeti évzáró
2018.06.09. A csepregi óvoda 100 éves: 

ünnepély Csepregen
Galambos családi nap

2018.06.11 Egyeztetés a településképi 
rendelet tervezetéről

2018.06.12. TOP szakmai nap
Legek díjátadó ünnepsége

2016.06.15. Savanyó Rebeka kiállítása a 
kultúrházban

A DASZK tanévzáró ünnepélye
2018. június 15-én Mohamed Fatima: Ragyog a szívem című
dalára vonultak ki az osztályok az iskola előtti alakulótérre. 
Kovács Kata tanárnő szervezésével a Honeybeast együttes: A
legnagyobb hős című dal szövegével indult az ünnepély, majd
Hollósi Éva igazgatónő köszöntötte a résztvevőket. 

Értékelte a 2017/18-as tanévet, és kérte a tanulókat, ne feled-
jék, a nyári
g y a k o r l a t
alatt is tisz-
tességesen
kell dolgoz-
niuk és vi-
selkedniük.

Több diák
is részesült
könyvjuta-
lomban, il-
letve okle-

vélben kiemelkedő tanulmányi, magatartási és közösségi
munkájáért.
Ezen az eseményen köszöntötték a nemrég nyugdíjba vonult és
kitüntetett pedagógus kollégát, Szíjj Vilmost, Torma Istvánt,
valamint Potyi Jenőt aki a ballagáson vett át elismerést.

A diákönkormányzat tagjai egy-egy szál rózsával köszönték
meg tanáraik egész éves munkáját Pedagógus Nap alkalmából. 
A tanévzáró az Animal Cannibals: Indul a vakáció című
slágerével zárult, a műsort dr. Kovácsné Végh Judit állította
össze.                                                         

Diákönkormányzat
- VK

Felújítják az óvoda 
vizesblokkjait

Elkezdődött a Vadvirág óvoda vizesblokkjainak
felújítása. A kivitelezéshez 9.3 millió forintot nyert a
város az úgynevezett Önkormányzati Feladatellátást
Szolgáló Fejlesztések támogatására a Belügyminisz-
tériumtól. Ehhez a pénzhez 3 milliós önrészt kellett
hozzátenni, hogy teljesen fel lehessen újítani az
illemhelyek és az öltözők vízvezeték- és csatornarend-
szerét, a mosókonyhát és azok aljazatát, a csatlakozó
elektromos hálózatot, valamint új ajtókat is szükséges
beépíteni. A munkálatokra a legalacsonyabb árat
Molnár István egyéni vállalkozó nyújtotta be.
Képünkön a szakemberek a csempeborításon dolgoz-
nak. A munkálatok befejezése a nyár végére várható.

-gyz
7
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Bérmálás:„Vedd a Szentlélek ajándékának jelét”
„Vedd a Szentlélek ajándékának jelét” – ezekkel a szavakkal, a Szentlelket hívó imádságával és a Szent Krizmával való
megkenéssel fogadta a nagykorú hívők táborába Dr. Székely János megyés püspök azt a 34 vépi, bozzai, kenézi, pecöli
és megyehídi gyermeket, akik már hosszú ideje készültek a bérmálkozás szentségének felvételére.(képünk)

Április 26-án nemcsak a
bérmálkozók, de az egész
egyházközség izgalom-
mal várta a Szombathelyi
Egyházmegye püspökét,
hisz beiktatása óta az első
alkalommal látogatott el
Vépre. A Püspök Úr
megérkezése után rögtön a
gyermekek közösségéhez
indult, ahol rövid beszél-
getéssel, ismerkedéssel
buzdította őket, s „oldotta”
feszélyezettségüket.
Harangzúgás közepette 10
órakor indult a plébániáról

a környékbeli papok és a helyi képviselők kíséretében a gyönyörűen feldíszített és zsúfolásig megtelt templomba. A
templom énekkara, a főpásztor fogadására az „Ecce Sacerdos Magnus” kezdetű többszólamú dalt énekelte. ( az énekkar
később a misén is közreműködött sokak örömére). A liturgikus bevezetés után a bérmálkozók – Góczán Lili, Tancsics
Martin és Czibók Bianka –, majd az Egyházközösség Tanácsadó Testületének elnöke, Kiricsi Miklós köszöntötte a
főpásztort. Németh Tamás helyi plébános nagy örömmel mutatta be a bérmálkozókat, s kérte Püspök Atyát a szentség
kiszolgáltatására. A bérmálkozók áhítatos csendben és fegyelmezetten vonultak a főoltárhoz, a bérmálkozás szent-
ségének felvételéhez. A szentmise végén a Főpásztor a megbérmáltak sorfala közt vonult vissza a plébániára, a megbér-
máltak pedig vissza a templomba fényképezkedni, s utána otthonaikba hozzátartozóikkal a további ünneplésre. A Püspök
Úr és a papi asszisztencia rövid ebéden vett részt, majd indultak tovább, hisz a Főpásztorra még egy bérmálás várt
Zalában. Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik részt vállaltak az ünnepség lebonyolításában, megszervezésében.
Köszönjük a bérmálandók felkészítését Piroska néninek, Tamás atyának, az énekkarnak a liturgia énekeiért, a szép
éneklésért. Köszönjük a szülőknek, nagyszülőknek, hogy gyermekeiket, unokáikat elkísérték, s felkészítették erre a szép
ünnepre.  
Kedves megbérmáltak, az egyházközségek sok szeretettel köszöntenek benneteket és fogadnak titeket a hívek
közösségében. Dicsértessék a Jézus Krisztus.       - Dömötör Gábor      Tóth fotó

EGYHÁZVÉPIKRÓNIKA

8

Kulturális közösségek hete Vépen
Kulturális statisztikák, képzések, mintaprojektek és a Közösségek Hete; Vépen terítékre került szinte minden, ami az NMI
Művelődési Intézet Vas megyei irodájának mindennapjait kitette az elmúlt időszakban, és a jövőbe is kaptak némi betekintést
a résztvevők. 
Május 24-én – majd azt követően több fordulóban – a Vépi Művelődési Ház és Könyvtár adott, ad  otthont a Metszéspont
elnevezésű szakmai műhelynek, ahol a közművelődésben tevékenyen résztvevők oszthatták meg tapasztalataikat egymással.
Az egybegyűlteket először Kovács Péter, Vép Város polgármestere köszöntötte, a település kulturális életéről pedig Iszakné
Koszorús Judit, a Vépi Művelődési Ház és Könyvtár vezetője tartott egy nagyobb lélegzetű előadást. Ebből megismerhették
a résztvevők a helyi, rendkívül sokoldalú és szerteágazó munkát.. Éles Krisztina, az NMI Művelődési Intézet Vas megyei
Iroda irodavezetője, a szakmai műhely moderátora az elmúlt másfél évet foglalta össze. Ezt követően a 2017-ben, és az idén
eddig megvalósult projektekről és a jövőbeli tervekről szólt. A közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény változásairól
pedig előadást tartott.
A szakmai műhely megnyitásában a sorkifaludi Gárdonyi Géza Körzeti Általános Iskola másodikos tanulói, a
Világvarázslók segédkeztek, akik a Virágjáték című táncjátékukat adták elő, a performansz művészeti vezetője Devecsery
László költő, drámapedagógus.
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A LEGJOBBAK VÉPIKRÓNIKA

A LEGEK kölyökpezsgős köszöntése
A tudás és az érzelmek iskolája a Hatos Ferenc Általános Iskola. Ezt az is bizonyítja, hogy a legjobb tanulmányi
eredmény, mely összefonódik például a megyében és országosan is kimagasló tanulmányi, művészeti, sport
vagy közösségi munkával, idén is elismerést, díjat és jutalomkirándulást érdemelt. Ezúttal 45-en vehették át
jutalmukat, a 2–8. osztályos LEG-ek. (képünk)

Öröm és könnyek jellemezték a június 12-i ünnepséget, mely felnőttesen fehér asztal mellett, kölyökpezsgő-
bontással és a szülők, nagyszülők jelenlétében zajlott.
Olyan tekintélyes volt, mint egy nagy, nemzetközi fogadás.
Különben is: „ Annyi mindent kéne elmondani” énekelte
könnyezve Dávid Luca, aki 2004-ben lett a legjobbak
egyike. 

Molnár Krisztina igazgatónő a kitüntetetteket méltató
beszédében kitért rá: a teremben kimagaslóan sokoldalú
tehetségűek ülnek. Olyanok, akikre a Tudás Fája
Alapítvány nevében is büszkén gondolnak. További
kitartást, szorgalmat és alázatot kívánt a LEG-eknek.
Egyúttal megköszönte a pedagógusok, szülők, oktatók és
sportvezetők fejlesztő munkáját.

Ezt követően Kovács Péter városvezető, Molnár
Krisztina, Dávid Luca és Németh Attila adta át az érmeket
és az utalványt, a LEG-ek kirándulására Győrbe.
Gratulálunk mind a 45 kitüntetettnek.

–gyz  

Véradás
Véradásunkat új helyszínen, a vépi gondozási központban május 29-én tartottuk:  ezúttal 26 önkéntes segített a
betegeknek és baleseteseknek. Öröm, hogy ismét volt első véradónk! Ezúton is köszönjük segítségüket és
visszavárjuk őket a következő véradásra is.  - Vali

9
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Juniális a Dr.
Zmertych Aurél

Gondozási
Központban

Kellemes nyári időben gyűltek össze a
meghívottak egy gondtalan délutáni
szórakozásra június 16-án. A köszöntő
után Tóth Vásárhelyi Ilona és kis csap-
ata énekelt, majd Oláh Istvánné Vera
népdalokat, Ica pedig operettdalokat
adott elő. Hende Lajosné Vali vidám
mesét mondott a három együgyű
lányról, akik a kérőjüket várták.
Vendégeink, az acsádi otthon lakói a
vendéglős és a faárus furcsa perét
jelenítették meg.

A műsorok alatt kellemes illat
terjengett a levegőben, készült a
babgulyás, amit a vendégek jó étvág-
gyal fogyasztottak el. A vacsora után
zenehallgatás mellett estig kötetlen
beszélgetést folytattak az egybe-
gyűltek. - Viola

Robotépítés: a jövő reménységei
Szinte hihetetlen, hogy manapság már néhány éves gyerekek is képe-
sek robotokat építeni, és azokat számítógép segítségével mozgatni,
fordítani és még dudálni is tudnak.

Pedig mindez a Hatos Ferenc Általános Iskolában tanórákon
megvalósítható. Vépen így működik a rendszer a fővárosi 20-as
Oktatásszervező Nonprofit kft segítségével, az Abacusan Stúdió
szakembereinek közreműködésével, az amerikai General Electric (GE)
világcég vándorrobot programja keretében. Az ő irányításuk alapján
építik meg kis robotjaikat a tanulók heti két órában. Képünkön balról
jobbra a PC-k előtt Őri Máté, Fazekas Gergely, Czeglédy Balázs,
Várnai Roland, Kovács Károly Milán, Tancsics Martin azt mondta:
játékfejlesztő programozó szeretne lenni, csakis a számítógéppel
megoldható dolgok iránt érdeklődik.
Vas megyében az említett projekt megvalósítására csak Szabó Eszter,
Beke Péterné és Süveges Péter vállalkozott egy felkészítés után. Annak
eredményeként számítógépen tanították meg a jelentkezőknek a ten-
nivalókat.
A képünkön látható, néhány centiméteres műanyag kockákból épített
járművek, ceruzaelemek energiájával hajtják motorjukat. Így mozog-
nak a padon, földön, folyosón a gyerekek által készült program szerint.
Tehát az alkotások, kis gazdáik akarata szerint gyorsítanak, forognak
és hangot is adnak,teszi hozzá Klement Krisztina, Sugár Sára és Büti
István, akik a már említett Abacusan Kft. képviseletében vettek részt a
projektzárón. 
- Már most büszkék vagyunk a kis robotkészítőkre, hisz belőlük
lehetnek a jövő technikusai, mérnökei, akik a projektzáró alkalomból
még egy folyosói gyorsasági versenyt is vállaltak, tette hozzá Molnár
Krisztina iskolaigazgató.                                                             -  gyz 

JUNIÁLISVÉPI
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KRÓNIKA

Kék fény 
Májusban a vépi körzeti megbízottak
működési területéről három személyt
biztonsági intézkedésként a szombat-
helyi Markusovszky Kórházba kellett
szállítani. Egy személy öngyilkosságot
próbált elkövetni, ketten pedig zavart,
önkívületi állapotban voltak.

Vép KMB.

Szabadság
Orgovánné dr. Szilágyi Marianna
háziorvos szabadságon lesz 2018.
július 9-től 22-ig. 
Szabadság utáni első rendelési nap:
2018. július 23.
Helyettesíti: dr. Tímár Péter
háziorvos a következők szerint:
Bozzaiban: kedden 13:30-tól
Vépen: kedden 14 órától

csütörtökön 13 órától 15 óráig.

Szelektív gyűjtési napok (sárga zsákos) a harmadik
negyedévben: július 17., augusztus 14. és szeptember 11., 

a negyedik negyedévben:  
október 09., november 06. és december 04.
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Traktort húztak a kihívás napján
Megfeleltek a legnagyobb kihívásnak a Hatos
Ferenc iskola alsó tagozatos diákjai, ugyanis
mind a négy osztály fiai, lányai nekiveselkedtek,
és elhúztak egy álló helyzetben lévő 4 tonnás
traktort. (kép)
De nem lehetett panasz egész nap a többi,
mintegy 300 résztvevőre sem, hiszen 12
nagyprogramot teljesítettek kicsik és nagyok.
Először Horváth Ádám és Nagy Anikó zumba -
oktatók vonzották a mozogni vágyókat, majd
Nemes Ildi aerobikoztatta meg a többieket.
Aztán jött a foci: Takács János ifi emléktornát
rendeztek a sportligeti pályán. Talán a
legaranyosabb a kismamák babakocsisétája volt,
mely a korai sportlehetőségek hasznos előjátékának tekinthető. Aztán egy újabb zumba következett Herczeg Attila
vezényletével.

A sportot a szépséggel könnyű ötvözni, gondolhatnánk, mivel a nagyhírű helyi hastánc klub tagjai álltak a liget
emelvényére, mielőtt két kilométeres futásra került sor a világ közepét magáénak valló város közeli utcáin. A nyári nagy
meleg annyira megizzasztotta a futókat, le is maradtak a nonstop színpad következő műsoráról, Novák Tamás művészeti
tánc-iskolájának nyilvános főpróbájáról. Talán túlzás is volt, hogy a szervezők még egy akadálypályát is felállítottak az
extrém sportok kedvelői részére.

Az már csak hab volt az egésznapi program délutánján, hogy a helyi focicsapat U19-es és felnőtt nagycsapata egy-egy
bajnoki mérkőzést is játszott a nagypályán. Száz szónak is egy a vége: megizzadt a város fiatalsága a legkisebbtől a közép-
korúakig. A kihívás napja tehát igazi kihívást jelentett, melyet sokaknak sikerült teljesíteni az egészséges mozgásért, az
önfegyelem céltudatos erőfeszítéséért. A nézők pedig nem tehettek mást, mint bámulattal figyelték a teljesítményeket. 
Idén a települések IV. kategóriában a 6. helyezést értük el. Köszönjük a résztvevőknek. Mozdulj Vép!       -gyz   

KIHÍVÁS VÉPI
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Háló tábor Vépen
A Háló mozgalom július 29. és augusztus 5. között rendezi meg idén nyári táborát Vépen, ahová a Kárpát-medence minden
tájáról várnak érdeklődőket. A tábor témája a teremtésvédelem lesz, Ferenc pápa Laudato si’ kezdetű enciklikájához kap-
csolódóan. Milyen a teremtett világ, amit Isten ránk bízott? Kik vagyunk mi benne, és hogyan élhetünk vele harmóniában?
Az enciklika  átfogóan közelít a témához, a környezetvédelmen kívül sokkal többet hordoz magában; a tábor résztvevői is
minden nap új szemszögből fedezhetik fel. Az egyhetes tábor állomásai: hétfő: Énkép. A teremtés és én. Kedd: Képmás. A
teremtés és mások. Szerda: Életkép. A teremtés és közvetlen környezetem, a család. Csütörtök: Csoportkép. A teremtés és
kisebb-nagyobb közösségeim. Péntek: Máskép(p). A teremtés és kereszténységem. Szombat: Világkép. A teremtés és
környezetvédelmi megtérésem.

A résztvevők számos program közül választhatnak, lesz például gyógynövénygyűjtés, csillagnézés, előadás a
komposztkészítésről és a hulladék  nélküli életmódról, reggeli íjászat, koncertek, színházi előadás, városnézés Szombathelyen,
vicces reggeli ébresztés, táncház, kiállításmegnyitó, és még jó néhány esemény. Neves előadók lesznek jelen, mint például dr.
Zlinszky János univ. PhD professzor, dr. Andrásfalvi Bertalan prof. emeritus, Kükedi Zsolt, helyi gazdaság- és
közösségfejlesztési szakértő, Uzsalyné Pécsi Rita, neveléskutató, tanár, Antal Z. László, tudományos főmunkatárs (MTA TK
SZI, Társadalmi integráció és társadalompolitika osztály). A tábornyitó misét dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök,
a zárómisét Várszegi Asztrik leköszönő pannonhalmi főapát celebrálja majd.
A tábor helyszíne az FM DASZK Vépi Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma. 
(A helyieknek csak az étkezésért kell fizetni) Érkezés július 29-én, vasárnap este, hazaindulás augusztus 5-én,
vasárnap délelőtt. Jelentkezési határidő: július 8.
További információ a Háló mozgalom honlapján olvasható (halo.hu).
Pásztóy Boglárka
Rendezvényhelyszín és programok felelőse, Háló Közösségi és Kulturális Központ – S4
1052 Budapest, Semmelweis u. 4. Mobil: 06/20-351-5375
Email: pasztoy.boglarka@halo.hu ,www.halo.hu
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Miniszteri oklevél 
Szijj Vilmosnak 

Több mint hatvan, saját szakterületén kiváló munkát
végző szakember tevékenységét ismerte el Nagy István
agrárminiszter a környezetvédelmi világnap és a
pedagógusnap alkalmából a tárcánál megtartott ünnep-
ségen, Budapesten. Az alkalomból Miniszteri Elismerő

Oklevelet kapott Szijj Vilmos, az FM DASzK Vépi
Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája
és Kollégiumában végzett 40 éves kitartó oktató-
nevelő munkájáért, kollégiumvezetői tevékenységéért,
az iskola, a tanulók érdekében kifejtett pedagógiai
tevékenységéért.(kép A jobb oldalon Nagy István
agrárminiszter, bal oldalon pedig dr. Tomasitz István
közigazgatási államtitkár.)

Az Agrárminisztérium fenntartásában jelenleg 47
agrár-szakképző iskola működik, több mint 22 ezer
diákkal. Nagy István megköszönte a pedagógusok
munkáját, és megerősítette: az a tárca célja, hogy minél
több fiatal szeresse meg az agrárium szépségeit és
nemes elhivatottságát, hogy egyre egészségesebb és
jobb minőségű élelmiszereket lehessen biztosítani az
ország polgárainak.

KRÓNIKA
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Foci: Török Richárd 
az új edző

A bajnokság utolsó fordulója már kevés izgalmat
jelentett nekünk, hiszen lejjebb nem csúszhattunk, és
9. helynél már jobb nem is lehetett a csapat. Így több
lehetőség maradt kísérletezni a csapat összeállítását
illetően. Felnőtt csapatunk  végül a 10. helyen végzett,
és okkal lehet hiányérzetünk. A felnőtt csapatunk, élén
az új edzővel, Török Richárddal indítja a felkészülést.
Mitterstiller Csabának ezúton is szeretnénk meg-
köszönni az eddigi munkáját és további sportsikereket
kívánunk. U 19-es csapatunkat egy fiatal edző,
Baumgartner Bálint fogja irányítani.  

A felkészülést csapataink július 13-án pénteken
fogják kezdeni. Addig egy hosszabb pihenő áll min-
denki rendelkezésére, hogy  újult erővel vághassunk
neki az ősznek!         -pajor

Éjszakai Foci 2018
Július 14.-én ismét megrendezésre kerül az éjszakai kispályás torna. Várjuk a csapatok nevezését, mely tornán
nincs megkötés, bárki szerepelhet. A rendezvényre nevezni lehet Bezdi Józsefnél, a Sport Presszóban, vagy a 
06 70 2455935 telefonszámon. BJ
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Napközis Tábor 2018
Tisztelt Szülők, kedves Gyerekek!
Augusztus 6-tól 17-ig ismét nyári napközis táborba várjuk a gyer-
mekeket két turnusban.
5 éves kortól jöhetnek a kicsik. A tervezett program: kézműves
foglalkozások, mozgásos feladatok, filmvetítés és sok-sok játék. A
gyermekeknek meleg ebédet és uzsonnát biztosítunk.
További információ és jelentkezés a Vépi Művelődési Ház
elérhetőségein: 
06-30-419-9799;  mhkvep@netkabel.net.

ÖTE: nyitott szertár-
kapuk, mentés

Egyesületünk csatlakozott a "Nyitott
szertárkapuk" országos programhoz, és
május 27-én, vasárnap délután 15.00-tól
19.00-ig vártuk a kicsiket és nagyokat,
akiknek megmutattuk a szertárunkat és a
felszereléseinket. A nyitott szertárkapuk
program keretében meglátogattak min-
ket a Szombathelyi Motoros Egyesület
tagjai, akikkel évekre visszanyúló jó
kapcsolatot ápolunk. Vendégeink egy
Waterjel fire service burnaid kittel
ajándékozták meg minket. A tűzoltók
számára összeállított készlet különböző
égési kötszereket, hűtő fedéseket, égési
sebkötöző eszközöket, arcmaszkot, égési
zseléket tartalmaz. Köszönjük szépen a
támogatást! 
Június 2-án műszaki mentés gyakorlaton
vettünk részt Szombathelyen a tűzol-
tóságon. Június 10-én pedig a katasztró-
favédelem felkérésére a Vadása-tónál mi
is részt vettünk a rövid idő alatt lehullott,
nagy mennyiségű eső miatt megcsúszott
és meggyengült gát homokzsákos
megerősítésében, több polgárőr egye-
sülettel, önkéntes tűzoltókkal, önkor-
mányzati tűzoltókkal, önkéntes civi-
lekkel, a katasztrófavédelem munkatár-
saival, vízügyesekkel közösen. 

A gátat és ezzel a közeli falvakat sike-
resen megvédtük!              

-Vép-Bozzai ÖTE-

KRÓNIKA

DERES KUPA 2018
A Vépi Öregfiúk csapata, ismét megren-
dezte hagyományos kupáját. A tornát
Katafa csapata nyerte. A végeredmény: I.
Katafa, II. Lukácsháza, III. Vép, IV.
Monostorapáti. Remek időben, jó han-
gulatú mérkőzések után a résztvevőket
megvendégelték a házigazdák. 

Köszönet a rendezőknek és segítőknek, valamint a két séfnek, Károlyi Józsefnek és Tóth Árpádnak. Köszönet
Beke Péternek is, aki vállalta a bírói feladatot mind a négy mérkőzésen. Nagyon köszönjük a Deres család
támogatását, és ígérjük, hogy jövőre is emlékezni fogunk Deres József barátunkra.

Vépi Öregfiúk

L O M T A L A N Í T Á S
Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.  lomtalanítást végez Vép
Város területén 2018. július 09-10. napjáig.

09-én a következő utcákban végzik a lomtalanítást:
Kinizsi, Hunyadi, Béke, Jókai, Alkotmány, Ady, Deák, Bihari,
Táncsics, Széchenyi, Petőfi, Kossuth, 
Szent I. (pataktól nyugatra eső rész) 

10-én a fennmaradó utcákban végzik a lomtalanítást:
Rákóczi, Dózsa, Kolozsvári, Kassai, Erdődy, Kastély, Kodály,
Bartók, Liszt, Erkel, Vasút, Toldi, Batthyány, Berzsenyi, Arany, 
Szent I. (pataktól keletre eső rész), Szakiskola.

A közszolgáltató az ingatlanhasználóktól közszolgáltatás
keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó nagy-
darabos háztartási lomhulladékot veszi át.
Lomtalanítás során az alábbi hulladékokat NEM veszi át:
üveg, síküveg, zöldhulladék (kerti hulladék, nyesedék), szelektív
hulladék, állati tetem, trágya, bontásból származó autóalkatrész
(kárpit, szélvédő, lökhárító stb.) építési törmelék (ablak, mosdó-
kagyló, csempe, WC csésze), lapátos, zsákos hulladék, veszélyes
hulladék (pl.: permetezőszer göngyöleg, maradék festék, festékes
göngyöleg, akkumulátor, neoncső, hullámpala, gyógyszer, fáradt-
olaj, olajos, üzemanyagos göngyöleg stb.) elektronikai hulladék
A lomtalanítás a házak előtt, közterületen elhelyezett lom
összegyűjtésével történik, melyet a közszolgáltató 2018.07.09-10.
napján reggel 7.00 órától folyamatosan szállít el. Az ezen
időpont után kihelyezésre került lomhulladékot a közszolgáltató-
nak nem áll módjában elszállítani.

Tekintettel a július 6-7-én tartandó városnapra, kérjük a
lomot 8-a (vasárnap) előtt ne helyezzék ki a közterületre!
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Vadvirág nap az óvodában
A bizonytalan idő miatt a művelődési házban kellett megtartani az idei Vadvirág napot. Így is telt házas közönség volt
kíváncsi a kicsik műsorára, melyet Szalai Katalin óvodavezető ajánlott a szülők, nagyszülők, testvérek figyelmébe. A
gyerekek nagy örömmel rohamozták meg az átadott játszóvárat. (kép). A vezetőnő megköszönte az önkormányzat, a
szülői közösség, munkáját. Külön köszönettel fordult Szíjj Vilmos felé, aki nagylelkű anyagi felajánlással segítette a

megvalósítást. Németh Károlynak
is megköszönte a munkáját, aki a
csoportok parkettázását végezte el.

A lendületes nyitótáncot Niki
néni és kis táncosai mutatták be.
(Produkciójuk korábban Gerseka-
ráton arany minősítést kapott.)
Aztán jöttek a verset szeretők – a
már szavalóversenyen is szerepelt
különdíjas Fritz Kata, majd
Kolcsár Anna és Nagy Korinna.
Elbűvölőek voltak, ők is vastapsot
kaptak. A Búzavirág csoport tagjai
eltáncolták a közismert,  „Hogy a
csibe, hogy” koreográfiát, majd
Babai-Mező Gábor és zenész bará-
tai szórakoztattak gyermek-

dalokkal, nagyon szép perceket szerezve a kitartó közönségnek. A fellépők után a napot gyermekfoglalkoztató zárta egy
kis sütivel és limonádéval kísérve.    
Köszönjük a Sül-Már pékség finom croissantjait, amelyeket pillanatok alatt elfogyasztottak a gyermekek. Sok
élménnyel és kellemes percekkel feltöltődve zártuk a délutánt.

Gyermekhét is volt 
Május 16-án az Ambrózy versmondó versenyen vett részt 3 kis óvodásunk.
Szépen helytálltak. Gratulálunk Fritz Katának, Kolcsár Annának és Nagy
Korinnának!

Május 25-én délelőtt kiállítást nyitottunk a gyerekekkel, ahol Dancsné
Gyöngyi gyönyörű, gyöngyből készült ékszereit, dísztárgyait állítottuk ki.
Nagyon köszönjük Gyöngyinek, hogy csodálatos munkáival örömet szerzett a
gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt.    

A kiállítás megnyitója és a délutáni rendezvény zárta le a gyerekhetünket,
amely tartalmasan telt. A zenés előadás Rosta Gézától, a közös nagy séta, a

rajzolás az óvoda udvarán mind emlékezetessé tette a hetet!                                                   - óvodavezető

Ingatlanok rendben tartása
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a 4/2007. (II.27.) számú helyi rendelet alapján a város területén
lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá
kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák.
A tényleges használó, illetve tulajdonos kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a járdára nyúló ágak és
bokrok megfelelő nyesése.
A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztán tartása, a csapadékvíz akadálytalan
elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően – az ingatlan tényleges használójának, illetve
tulajdonosának kötelessége.
Járműbehajtók átereszeinek építése, jó karban és tisztán tartása minden esetben az ingatlan használójának, illetve
tulajdonosának kötelessége.
Kérjük a fentieket betartani szíveskedjenek.                                            Vépi Közös Önkormányzati Hivatal
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Vép a segítés 
városa is

Azt mindig tudtuk, hogy a vépiek nagy
többsége segítőkész. Nem mennek el szó
nélkül a problémák mellett, hanem jó
szomszédként, barátként vagy ismerősként
igyekeznek megoldást találni bármire. Ha a baj
mértéke oly hatalmas, hogy az egyénileg nem
oldható meg, akkor általában az önkormányzat-
hoz vagy más illetékeshez fordulnak.

A nemrégi eset azonban azt is bizonyítja,
hogy ismeretlen ember is számíthat nálunk
segítő kezekre. A bérmálás napján történt, hogy
egy  „30-as”mezítlábas, szabadidőnadrágban
és pólóban járkáló hölgyre lett figyelmes Szalai
Lajos, a polgárőrség vezetője. A láthatóan
céltalan kószáló ismeretlen előbb azt mondta,
hogy ismerőseihez jött. Akikre az utcán
rámutatott, nem tudták ki ő. Okmányai nem
voltak, sőt inni és ennivalója sem. De, mint
közölte, Rumba igyekszik az élettársához.
Ekkor már a Dózsa utca közepén járhattak. És
lám: az egyik házból előbb innivalót, majd
ennivalót, sőt egy új papucsot is kapott a házi-
asszonytól. Lassan megnyugodott a nő, akiről
kiderült, hogy a soproni gyógyintézetet hagyta
el önkényesen. A segítők aztán kiderítették az
élettárs telefonszámát, aki eljött érte.

De ha nincs segítőkészség, nagy bajba is
kerülhetett volna a beteg nő, hiszen a nagy
melegben mezítlábosan, kiszáradva talán soha-
sem ért volna Rumba.   

-gyz

MOZAIK VÉPIKRÓNIKA

Hit, remény és kitartás
Ezt a címet adta Savanyó Rebeka első kiállításának, ahol 16 képet
tekinthet meg a látogató a Vépi Művelődési Ház és Könyvtár tár-

gyalójában. A június 15-én nyílt
kiállítást Soós Pálné nyitotta
meg. Ö volt Rebeka első rajz-
tanára a Hatos Ferenc Általános
Iskola művészeti csoportjában.
„Munkái mindig egyéniek,
különlegesek, kicsit mások vol-
tak, különös látószögűek, erőtel-
jesek. Képei több kiállításon is
szerepeltek, amit különböző
díjakkal jutalmaztak.” Rejtőz-
ködő személyiségként jellemezte
Rebekát, aki középiskolásként

más művészeti ágak felé fordult, láthattuk őt a vépi színpadon a
színjátszó-előadásokon, és gyönyörködhettünk erőteljes ének-
hangjában.

A rajzolást, festést csak magában, magának művelte. Kiállított
képei a címben megfogalmazott értékeket próbálják ábrázolni, erősen
szimbolikusak, éteriek, nem könnyen „fogyaszthatók”. Bizonyos
fajta naivitással, idealizmussal közelít a világhoz, munkái a
reményről, segítésről, a jóra törekvésről szólnak. Ugyanakkor ott lap-
pang a képekben a válság, szakadék, félelem, bizonytalanság érzése
is, ami egyértelműen az ember és a kor jellemzője is.

„ Azt kívánom Rebekának, hogy önmaga keresésben találja meg
azt az utat, ahol elérheti céljait, amelyek számára örömet, biztonságot,
boldogságot jelentenek!”
Soós Pálné ezekkel a gondolatokkal és William Blake Liliom című
versével ajánlotta a nézők figyelmébe Savanyó Rebeka első önálló
bemutatkozását.

„A szerény rózsa tüskét nyújtogat, A jámbor juh ijesztő szarvakat,-
A tündöklő szép liliom de boldog Ijesztés, tüske nem ejt rajta foltot.”

- kj

A tisztább, egészségesebb környezetért
Június elsején az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. területi szolgáltatási
vezetőjével, Fehér László úrral egyeztettem a vépi hulladékkezelés kérdéseiről. A heti rendszerességgel gyűjtött háztartási
hulladékon és a havonta gyűjtött sárga zsákos szelektív gyűjtésen kívül szóba került az évenként esedékes lomtalanítás, a
zöldhulladék kezelése és a szelektív gyűjtés kérdése is.
Az STKH mint szolgáltató változtatásokat kíván bevezetni a jövő év során a háztartási hulladékon kívüli egyéb hulladékok
kezelésében. A tervek szerint Szombathelyen megnyílik egy hulladékudvar, ahova Vépről, minden háztartásból, díjtalanul
lehet bevinni mindenféle lomot, veszélyes hulladékot, elektromos hulladékot, autógumikat is. Nem lehet ide beszállítani,
zöldhulladékot. A zöldhulladék gyűjtésére (fű, gaz) zsákokat fognak bevezetni, melyet megvásárolva, a szállítás és kezelés
költsége is befizetésre kerül. A zöldhulladékos zsákokat havonta egyszer, előre meghirdetett napon fogják elszállítani. Az
ágas zöld hulladékot a településen egy meghatározott helyre összegyűjtve, a vállalat leaprítja. A gyűjtőhelyre mindenkinek
önállóan kell az ágakat beszállítani. Az aprítékot az önkormányzat kezeli.
Fehér úr javasolja, hogy a kukaedényeket is a cégtől vásárolja a lakosság, mert ebben az esetben, új edényre 4 év, használt
edényre 1 év garanciát vállalnak. A szolgáltató célja, hogy mindent elkövessen annak érdekében, hogy a lakosok a közelben
megoldást találjanak hulladékelhelyezési problémájukra. Ennek következtében szűnjenek meg az árokszéli, erdőszéli, mezei
utak melletti illegális elhelyezések. -pm- 15
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i m p r e s s z u m

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

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

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

Július 6. péntek
16.00 gyermekprogramok

17.00 Fourtissimo „Négyen az élen” koncert 
Flip Track Show – extrém sportbemutató

18.30 Varnyú Country
20.00 Dirty Slippers zenekar 

21.00 DJ Szatmári és Jucus

Július 7. szombat
8.00 Nevezés a versenyekre
9.00 Kutya és kisállat szépség verseny
MÁCSIK MARATON Világ Közepe Futás
11.00 körül 11-es rúgó verseny
Motoros felvonulás

19.00 Eredményhirdetések, Tombola
Nagy Julcsi

Jáde Hastánc csoport
21.00 Éder Gabee

Tűzijáték
Alfa buli

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!            Részletes program a plakátokon é s a www.vep.hu oldalon.

15.00 Mácsik verseny 
Tésztás ételek kóstoltatása

16.00 VÁSÁRFIA – a Holló Együttess 
műsora

17.00 órától 
Retronagyik, Sinkó Pál, Tóth  Vásárhelyi

Ilona, vépi táncos gyerekek,
Dalkommandó,
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