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Püspöki látogatás Vépen
Vépi intézményekben tett látogatást, dr. Székely
János megyés püspök, január 23-án. A főpásztor a
reggeli szentmise után, az egyházközség 5 települé-

XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2019. FEBRUÁR

KRÓNIKA
VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA

Elfogadták a költségvetést,
új programok az óvodában
A 2019-es költségvetésről szóló rendeletet tárgyalta első
napirendi pontként a vépi és bozzai képviselő-testület
január 23-án. A költségvetés 613 millió forint bevétellel
és ugyanennyi kiadással számol. A tárgyalt koncepcióhoz képest történtek változások, mert a minimálbér és
a garantált bérminimum összege emelkedett annak elfogadása után, a változás minden intézményt érintett,
ezeket ismertette Eredicsné Horváth Lenke pénzügyi
osztályvezető. Az önkormányzat pályázatot nyújt be a
2019. évi költségvetési törvényben elkülönített 11
milliárd forint keretösszegű kiegyenlítő bérrendezési
alaphoz. A támogatás összege kiadási és bevételi oldalon
is bekerült a költségvetésbe, a hivatali dolgozók bérrendezése így nem jelent pluszterhet az önkormányzatnak.
A Porpác–Bögöt–Vép ivóvíz-minőséget javító beruházás Vépet érintő része is a költségvetési koncepció
elfogadása után vált ismertté: 80 millió forintot kellett
megjeleníteni mind a kiadási, mind a bevételi oldalon.
Összesen majdnem 40 milliós tartalékot képzett a város.
A képviselők egyhangúan megszavazták a végleges költségvetési elképzelést, a kiegyenlítő bérrendezési
határozatot is elfogadták.

sének polgármestereivel találkozott a Városházán.
Bevezetőjében elmondta: háromévente szeretné
meglátogatni az egyházmegye területén lévő plébániákat, és találkozni kíván a települések irányítóival, s ismerkedni az intézmények, iskolák vezetővel,
tapasztalatokat gyűjteni az egyházi kapcsolatokról.
Ezt követően a Hatos Ferenc Általános Iskolába
látogatott, majd a Plébánián találkozott az egyházközségi képviselő-testületek tagjaival.
A Városházán Vép polgármestere, Kovács Péter
röviden bemutatta a várost, elemezte a 3350 lelkes
település helyzetét, beszélt a közelmúltban megvalósult beruházásokról, a Boldog iskola és az óvoda
kiváló munkájáról. (A hittanosok aránya 95 százalékos, tette hozzá Németh Tamás plébános.) A
városvezető a 0–3 éves korú örvendetesen magas
gyermeklétszám miatt tervezett bölcsőde megépítésének gondjairól is szólt. A kormány jelenleg érvényben levő pályázatához kívánnak csatlakozni az
építési engedéllyel rendelkező új gyermekgondozó
megépítésére. Az egyházzal jó a kapcsolat, s idén társadalmi összefogással tervezik felújítani a megszépűlt fő téren a műemléki védettségű Mária szobrot.

folytatás a 2. oldalon

folytatás a 3. oldalon

Iskolások tanulmányútja a
Városházán
Ízelítőt kaptak az önkormányzat és a polgármesteri
hivatal munkájából a vépi iskola 8/A osztályának tanulói Beke Péterné Bori néni vezetésével február 18-án.
Mielőtt az iskolai ballagás után a kapcsolat lazul a fiatalok és a város között, megismerkedhettek a város
vezetőivel – Kovács Péter polgármester és dr. Hoós
Anna jegyző – valamint a hivatal tevékenységével.
folytatás a 10. oldalon
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Felhívás!
Magyarország Legszebb
Konyhakertje

Városunk csatlakozott a programhoz, mely díjazza az országban a legszebb konyhakerteket.
Aki úgy érzi, hogy méltán büszke két keze munkájára, jelentkezzen a városházán.
A díjazásra kerülő kertek
számára az Országos Díjat és az
elismerő oklevelet Kovács Szilvia programigazgató mellett
várhatóan az agrárminiszter
vagy miniszteri megbízott államtitkár adja át.
Országos
eredményhirdetés
2019. szeptember 20. és október
10. között.
Várjuk a kertjükre büszke
vépiek jelentkezését.

A Vadvirág
óvoda
programjai
Március 14-én megemlékezés
március 15-ről
Március 22. Víz világnapja.
A Bóbita Óvodai Egyesület kéri
a személyi jövedelem adó 1%ának felajánlását, amelyet a
Vadvirág Művészeti Óvoda gyermekeinek javára fordítunk.
Adószámunk: 18889916-1-18
Köszönjük!
Kovácsné Halász Éva
intézményvezető
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A KTUÁLIS

Elfogadták a költségvetést,
új programok az óvodában
Azt követően az óvodavezető elképzeléseit hallgatták meg az intézmény
fejlődési irányairól.
– Érkezésem után a nevelőtestület tagjaival közös fejlődési irányt
határoztunk meg, melyek beindítása a II. félévben már el is kezdődött,
közölte kérdésünkre Kovácsné Halász Éva óvodavezető. Délutáni

foglalkozások bevezetése (rajz-ovi, torna-ovi, kézműves-ovi, színház-ovi
keretében) A sok évvel korábbi hagyományt szeretnénk újraéleszteni
tanévzáróval egybekötött ballagási ünnepség keretében. A régi bevált
hagyományok megtartása mellett újak bevezetésére is törekszünk. Nagy
örömünkre a növekvő gyermeklétszám indokolttá teszi az óvodai csoport
további bővítését. Reményeim szerint lehetőségem nyílik 2,5 éves gyermekek felvételére is. A személyi feltételek is biztosítottá válnak, mivel a
2018/19. nevelési év II. felében 3 fő óvodapedagógus hallgató kezdi meg
intézményünkben szakmai gyakorlatát. Hatodik csoport indítása esetén
lehetőségem nyílik egy fő gyógypedagógus felvételére is, mely nagyban
segítené az SNI-s gyermekek ellátását, mondta az új óvodavezető.
A képviselők úgy határoztak, hogy a 6. csoport elindítását támogatják, de
ennek szükségessége az áprilisi beiratkozás számadatai után
véglegesíthető.
Szó volt a bölcsőde építéséről is – március 18. – a bölcsődei pályázat
benyújtási határideje, melyre 24 fős létszámra, 192 millió forint támogatást
lehet kapni az állami pályázaton, mondta Kovács Péter polgármester. Négy
kivitelező céggel van kapcsolatban, s február végére ígérték a tételes költségvetés kidolgozását, mely alapja a benyújtandó pályázatnak.
Tüzelőanyagot értékesítő gazdálkodó szervezetektől kér ajánlatot az önkormányzat a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások
egyszeri, 12 ezer forint összegű természetbeni támogatására. Helyi és
környékbeli cégektől kérnek ajánlatot, azok beérkezése után döntenek.
A város tízéves évfordulóját méltó módon szeretnék megünnepelni.
Ennek napját a képviselők, mérlegelve a nyári szabadságokat is,
szeptember 7-re tűzték ki.
- VK
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Püspöki látogatás Vépen

Az idén 10 éves város évfordulós ünnepségeibe az eddigi folyamatot követve, bevonják az Erdődy - családot is.
Mándli János, Pecöl polgármestere elmondta, hogy a 807 lelkes településen a magas árak ellenére sincs
eladó ház. Kevés az önerő új területek belterületbe vonására, telkek kialakítására. Szükségesnek tartja a templom felújítás. Büszke rá, hogy sikerült 2011-ben újraindítani az iskolát, a csak alsó tagozatba 24 gyerek jár. Jó
az óvodájuk, de az épületet fel kell újítani, melyre sajnos a magas árak miatt kevés a forrásuk. A 15 milliós
hiányt állami forrásból szeretnék pótolni. Az orvosi rendelő felújítására 38 milliót kaptak EU-s forrásból.
Pályázni szeretnének a templom nyílászáróinak és a tetőszerkezet felújítására is, de szükséges lenne a Szent
Imre herceg otthon teljes felújítása is.
A 300 fős Bozzaiban szeretnék felújítani a templomot. A két temetőt a Bárdos utcában és a Fő utcában már
felújították. A csatornázás egy futó pályázat segítségével már a kivitelezés állapotában van. Az orvosi ellátás jó,
közölte Peresztegi Viktor alpolgármester.
Megyehídon 320 lakos él, iskola nincs, az óvodások és iskolások Pecölbe vagy Ikervárra járnak a falugondnoki gépkocsival. Mivel csak a gépjárműadóból folyik be pénz, a szennyvízcsatornázást állami pályázat útján
fogják megvalósítani. Mintegy ötvenen járnak misére, az egyházzal jó a kapcsolatuk, mondta Süle Lajosné polgármester. A templom felújítása rövidesen megkezdődik állami pályázatból, tette hozzá Tamás atya.
Horváthné Őri Judit, Kenéz polgármestere arról számolt be, hogy náluk mindössze 266-an élnek. Nincs iskola és óvoda sem, így az óvodásokat Pecölbe, az iskolások egy részét pedig Vépre viszik a falubusszal, illetve
Ikervárra járnak többen reggelente. Sok a nyugdíjas, üres ingatlan nem sok. Templomba 50-60-an járnak.
Németh Tamás plébános a püspök kérdésére elmondta: Vépen 300-an, Bozzaiból 20–40-en, Pecölben 100an, Megyehídról és Kenézből 50-60-an járnak rendszeresen misére.
A főpásztor örömét fejezte ki, hogy mindenütt jó a kapcsolat az egyházzal, és az önkormányzatok is mindent
megtesznek a települések fejlesztéséért.
Dr. Székely János eztán a vépi Hatos Ferenc Általános iskolában tett rövid
látogatást, ahol Molnár Krisztina igazgató köszöntötte. Az iskola diákjai
előtt a főpásztor gyerekkoráról, saját családjáról beszélt, kiemelve édesapjának kiváló matematikai tudását, aki sok nyelven beszélt, s mérnökként részt
vett az asszuáni gát tervezésében. Ő mint fia nemcsak okos ember akart
lenni, hanem egy kórházi látogatás után nagy empátiával viseltetett a
betegek iránt. Eztán fordult az emberbaráti szeretet irányába. Szép családjukat az együtt zenélés, imádkozás és békesség jellemezte. Azt kívánta,
hogy az emberek okosak, a világot megismerők, jók legyenek, szeressék
életen át családjukat, házastársukat, mert a boldogsághoz leginkább ezekre
a jellemvonásokra van szükség. Végül Isten áldását kérte az iskolára. Ezt követően látogatott el a plébániára,
hogy találkozzon az egyházközségi képviselőkkel.
- gyz
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In Memoriam Nagy János
Hosszan tartó, súlyos betegség következtében január 26-án reggel 85. életévében csendesen elhunyt Nagy János
költő-tanár, számtalan vers, próza, színmű és a Vépi Himnusz fennkölt szövegének megalkotója. Mérhetetlen űrt
hagyott maga után. Gyászszertartását február 8-án tartották a szombathelyi Szent Márton-templomban.
Nagy János aranydiplomás tanárként, szuggesztív egyéniségként megjárta az élet rögös útját. Munkásságát jelzi
kilenc önálló kötete és megjelenése 16 antológiában. Versei díjat kaptak Torinóban éppúgy, mint Szombathelyen,
vagy Tatabányán.
Az idősebb korosztály tagjai ma már úgy emlékeznek szeretett tanítóikra, mint lámpásokra, a nemzet napszámosaira. A többszörösen kitüntetett, és Vépen
2013-ban díszpolgárrá avatott Nagy János
költő-tanár azonban „ A jó pedagógus” című
versében megalkotta a pedagógus terminus
technikusát: s ez a Jövőhalász. …” / kit
munkában tart az örökös láz, / s nem kérdi,
mennyi az alamizsna, bér, ”. - Vegytiszta ars
poetica az életéről, Lipártról, Bozzairól, Vépről,
itteni, s ottani szeretteiről, barátairól és ezernyi
tanítványáról.
Rögös volt a tanítói pályára kerülése, mert
nem vették fel elsőre a tanítóképzőbe. Emiatt
előbb földműves szövetkezetben dolgozott
adminisztrátorként, pénztárosként, ügyvezető
könyvelőként Salköveskúton, Acsádon, Bükön,
majd Szentpéterfán. Aztán ’59–62 között tanult,
majd diplomázott tanítóként, így került
Lipártról Bozzaiba, osztatlan iskolában tanítani.
A ’70-es években Vépre kerülve megyei
szakfelügyelő is lett Hatos Ferenc igazgatósága
idején. Nagy sikere volt az Iskola Rádióban,
melynek műsorába még Weöres Sándor is küldött verset a bozzai gyerekeknek. Első nyomtatott verse 1954-ben
az Őrség című antológiában jelent meg olyan nagyságok társaságában, mint Weöres Sándor, Gazdag Erzsi, Lator
László, Károlyi Amy, Káldi János, Kuntár Lajos.
Első kötete 1994-ben jött ki Egymás melegében címmel, – Hatos Csaba illusztrációival – melynek múzsája
szeretett felesége, aki egész életében féltő gonddal óvta még a széltől is. Aztán következtek a többiek, például a
Csigalagzi meseregény, melyet a helyi Soós Nóra, későbbi Junior Prima-díjas festőművész illusztrált. ”
Nagy János nemcsak szerény, őszinte, melegszívű, mindig segítőkész ember volt, hanem mélyen elkötelezett
a közösség iránt is. Hiánya pótolhatatlan. – Vár a Parnasszus! Isten áldjon, nyugodj békében János! Emlékedet,
munkásságodat megőrizzük önmagunkban éppúgy, mint a Vépi Értéktárban!
-gyz

A Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
programjai
•
•
•
•
•
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Március 14. 10:00 – Ünnepség a középiskola nagytermében
Március 18. – Madárbarát program
Március 18-22. Fenntarthatósági Témahét programok
Március 21. 8:00-12:00 – NYÍLT NAP a leendő 1. osztályosoknak és szüleiknek, Boldogságóra nyílt
napok az érdeklődőknek
Március 29. – TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP /Nevelési értekezlet/
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Tudás Ünnep: Japán hangzással
Az Ataru Taiko dobszínház február 10-i vépi koncertje után kicsit közelebb került a nézőkhöz és hallgatókhoz
Japán. A távol-keleti országot idevarázsolta a Tudás Ünnep, az a tíz kőszegi zenész, akik változatos
hangszereikkel elkápráztatták a művelődési ház közönségét. Molnár Krisztina, a Hatos iskola igazgatója
bevezetőjét igazolta a produkció.

A dob művészei betekintést adtak Japán lenyűgöző világába. (kép)
Ki gondolta volna, hogy kis történelmi és kulturális keresztmetszetet kapunk a távoli világ kultúrájából. A
marhabőr borítású mázsás dobok (taiko) hangjai tüdőig hatolva nyújtották az élményt. Mintha egy egész szamuráj hadsereg vonult volna át a színpadon ezer lóval mégis ritmusra lépve. A kis és nagyobb dobverők olykor
feszültséget keltettek, majd egy pillanat múlva ellazítottak, megnyugtattak. A művészi hangzavart láthatatlan
összhangzattan vezérelte áhítatra vagy mosolyra csalva. És mégis egységes képet adtak a mezítlábas, piros
ruhás hölgyek és urak, akik különböző formációkba alakulva hol guggolva, hol a dobok mögé bújva vagy éppen
a levegőből „csapkodva” verték agyon a hangszereiket, melyek mégis kellemesen bongva, zúgva adták ki
magukból a dallamot. Volt valami hasonlóság a magyar sámánok zenéjével, a vad tánccal és énekkel. És ez sem
véletlen, ugyanis mindkét hangszer, zene és tánc misztikus eredetű, mely évezredekkel korábban alakult ki az
emberiség szolgálatára, védelmére, örömére.
Frenetikus, vastapsos siker volt, melyet Kovács Péter polgármester kis ajándékkal köszönt meg Vörös Emil
művészeti vezetőnek és az együttes minden tagjának. A művészeti iskolában akár dobszakkör is alakulhat, vetette
fel az iskolaigazgató. Külön köszönte a műsor támogatását Binderné Lődör Ibolyának, Kajcsos Györgynek,
Szalai Lászlónak és családjának, a Salvator Gyógyszertárnak, Dömötör Gábor, Kóbor Attila és Török Sándor
képviselőknek.
-gyz
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H ATÁRON

INNEN ÉS TÚL

Megemlékezések a Magyar Kultúra Napján
Minden év elején összehívják a Partiumban lévő Tasnád testvérvárosait egy évindító beszélgetésre, baráti
találkozóra. Ilyenkor egyeztetjük a nagyobb programokat, amikor számítunk a testvérvárosi küldöttségek
részvételére. Vépiként jeleztük, hogy szeptember 7-én tervezzük a 10 éves város ünnepség megrendezését,
ahova meghívtuk Vass Csaba tasnádi
festőművészt egy kiállítás erejéig. A
találkozó során először Sződemeterre
látogattunk, ahol Kölcsey szobránál
helyeztünk
el
koszorút.
Nagy
fejlesztések történtek az elmúlt évek
során, megépült egy látogatóközpont és
a kis templom is megújult. Innen
Érmindszentre mentünk, ahol a 100 éve
meghalt Ady Endrére emlékeztünk
szülőházában, mely szintén nagyon
szépen karbantartott épület. Ady szobránál minden küldöttség elhelyezte koszorúját.
Hazafelé megálltunk Nagykárolyban,
ahol megtekintettük a gyönyörűen felújított Károlyi-kastélyt. A delegációk
gasztronómiai program keretében részt
vettek egy disznóvágáson is.
Képen: Érmindszenten (Ady Endre a
falu mai neve) az Ady-szobornál Szijj
Vilmos, Iszakné Koszorús Judit, Kovács Péter, Kóbor Attila, Kajcsos György és Németh Zoltán.
Sződemeteren a Kölcsey szobornál a testvérvárosok vezetői: Grieb Csaba polgármester (Tasnád) Gajda Péter
polgármester (Bp. XIX. ker. Kispest) Bendel József képviselő (Tasnád), Bereczki Mária jegyző (Nagykálló)
Kovács Péter polgármester (Vép) koszorúztak.
-IKJ-

Joós Tamás énekmondó volt a vendég
Igazán vidám délutánt töltöttek az óvodások és a Hatos alsósai január 22-én Joós Tamás énekmondóval a
művelődési házban. A szombathelyi kötődésű, de a fővárosban
élő művészember tudja, hogy kell a gyerekkel bánni. Kezébe
veszi hangszereit, aztán kihív a nebulókból egyet-egyet, hogy
közösen énekeljenek, zenéljenek. Nem is lehet az invitálásának nemet mondani, ugyanis a Csiri-biri zabszalmát vagy a
Paff, a bűvös sárkányt minden jelenlévő ismerte. De vizsgáztatta a gyerekeket a dalokhoz illőn földrajzból, matekból
éppúgy, mint az óriás költőkből. Weöres Sándorból, Gazdag
Erzsiből, Devecseri Lászlóból, kiknek ismert műveit együtt
adták elő. Még úgy is, hogy „hangszert” kapott maga mellett
Vajda Dávid Dominik, Gombás Lőrinc és Reszegi Hőbér
Áron. Végül egy saját versével búcsúzott.
Nem maradt el a megemlékezés a nyugdíjasklubban sem,
ahol mindig napirenden van a verselés. Ezúttal Ady Endre
halálának 100. évfordulójára emlékezve Kovácsné Klári
idézte fel a halhatatlan költő egy költeményét, majd, hogy
teljes legyen a sor, előkerültek Petőfi költeményei is Lakicsné
Éva tolmácsolásával. Aztán kicsit humorosabbra vették: Romhányi Józseftől idézett Bátorfi Tamás és felesége,
Magdi, majd Sági Józsefné is Romhányival zárta a verselést.
-gyz
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Tánc dobverővel, bohóc a falon
Még mindig tudnak újat mutatni és tanulni a
Hatos művészeti szakokra járó gyerekek. A
mostani félévzáró vizsgán a közönség legnagyobb meglepetésére új sport(tánc)foglalkozást mutattak be. Az úgynevezett
Pound Fittness olyan mozgásforma, melyet
a dobolás ihletett. Nemcsak erőt és állóképességet fejleszt, hanem ritmusérzéket,
gyorsaságot és egyensúlyérzéket is. Az ülő és állógyakorlatokat műanyagdobverők
segítségével zenére lehet végezni úgy,
ahogy Simon Tíria vezetésével Novák Noémi és Horváth Boglárka be is mutatták
(kép). Őrület, hogy mit ki nem találnak.
Persze a Novák Tamás táncpedagógus
iskolájába járók azt is bebizonyították – az
akrobatikus rock and roll oktatás mellett,
melyet Visnyovszky Gergő koreográfus
vezet –, hogy a legkisebbek is hamar
tudnak keringőzni, tangózni, szambázni,
hogy csak néhány formációt mondjunk.
Élmény volt nézni minden csoport bemutatóját. (képünkön az összes fellépő)
Mivel farsang idejét éljük, a
képzőművész-palánták is remekeltek.
Olyan bohócokat festettek, hogy a
Fővárosi Nagycirkusz is megirigyelné a
maszkoknak valót. Készítőik közül többen
országos versenyeket is nyertek e tárgyban. Például a Savaria Díszmadár
Tenyésztő Egyesület Díszmadár kiállítása
alkalmával a Szárnyaló Szeretet téma
körében Őri Réka és Németh Boglárka
munkájával első helyezést ért el. A Rumi
Rajki István Általános Iskola Vizuális
Találékonyság című kistérségi versenyében
minden korosztályos kategóriában első
helyezett lett Nagy Miranda, Németh
Boglárka és Németh Liza. A Lovas Nemzet
Magazin Szerkesztősége országos pályázatán
pedig a” Csakúgy a lovakról” témakörben
országos második lett Németh Boglárka,
bronzérmesek pedig Gábriel Panna és
Németh Liza. (Talán lovas családban nőttek
fel az egyébként kiváló képzőművészeti
tehetséggel bíró lányok?)
Akárhogy is van, gratulálunk a művészeti
szakágakat vezető Saly Rita tanárnőnek
éppúgy, mint minden tehetséges diákjának.
Képünkön őket láthatják.
-gyz
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Gyertyás tánc a sportbálon

Polgármesteri
napló
2019.01.23
Testületi ülés
2019.02.01-03 Tasnád testvérvárosi találkozó
2019.02.04
Kiss Péter katvéd.
százados látogatása
2019.02.08
14:00 Nagy János
díszpolgár temetése
18:00 rendezvényeink
megbeszélése
Rendőreinkkel megbeszélés az új táblákról
2019.02.09 Nefelejcs
Nyugdíjas Klub farsangi bál
2019.02.10 Ataru Taiko
koncert
2019.02.12 TÖOSZ
vezetőségi gyűlés
Budapesten
2019.02.15 Óvodai farsang
2019.02.16 Sportbál
2019.02.18 11:00 Nyolcadikosok látogatása
a városházán
2019.02.19
TÖOSZ regionális
értekezlet Siófokon
-KP

Olyan különlegességek voltak a február 16-i sportbálon,
mint a gyertyás tánc. Ki gondolta volna, hogy a Jáde
Hastáncos hölgyek még mindig újat, mást tudnak
mutatni, mint
eddig. Művészetük tehát magasabb színvonalra
ért. Fenséges hatást keltve vonultak a művelődési ház színpadára. Mintha két királynő jelent
volna meg sajátosan világító koronával. S ez az újdonság egy arab
tánc, a Shamadán, a boldogságot
megidéző esküvői tánc bemutatása volt. (kép) S ehhez jöttek még a
„Gyöngyöcskék”, az utánpótlás
csapat produkciója. Már ők is
felnőttek a feladathoz.
A Vép VSE Öregfiúk Labdarúgó Csapat (kép) bálját
méltón nyitotta meg a TóthVásárhelyi Ica és Pájer Lajos
duó, akik kedvelt örökzöldeket
adtak elő. Slágereik olyan hatással voltak a közönségre, hogy
sokan együtt énekeltek velük.
A hajnalig tartó bálon a talpalávalót stílusosan a Tangó és zenekara együttes
szolgáltatta.
- gyz

Állt a bál az óvodában is
Itt a farsang, áll a bál, hallottuk az óvó néniktől és a gyerekektől február 15-én a Vadvirág óvodában. A jó hangulatot az is segítette, hogy a szülők fantasztikus jelmezeket kreáltak kicsinyeiknek. Színházba és filmre illő
összeállításokat láttunk: csinos kis hercegnők,
fantasztikus pókemberek, igazi kis rendőr, vépi
űrhajós és különböző állatfiguráknak öltözött
kisfiúk és lánykák ropták a táncot. Volt westernbe
illő sheriff is nagy kalappal.

Persze nem maradtak sem éhesek, sem szomjasak a gyerkőcök, az anyukák gondoskodtak a harapni és
innivalókról is.
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Hátarcos farsangi belépő
Másfél óra kacagás és vastaps jellemezte a farsangi szezon első bálját, melyet a Nefelejcs Nyugdíjas Klub örökifjú tagjai varázsoltak a színpadra 110 vendégük elé.
Sági Józsefné beköszöntő nyelvi fejtörője már utalt arra, hogy itt valami nagy bumm készül. Hát lett is olyan
mulatság, mely bemutatott mindent, amit egy igazi bálban látni,
hallani kell: derűs cigány párbeszédet, szaftos vicceket, melyeken
hasukat fogva kacagott mindenki.
Pali bácsi, a város „polihisztora”
pedig ezúttal nem citerával, hanem
gitárral adta elő népdalait és bölcsességeit. A mulatságos családi
történetek ( Béla és neje) pedig
olyanok voltak, mint a régi Jenő és
Lujza az egyetlen tévé csatornáról.
Azt is megtudtuk, hogy mi az
előnye, ha elmúltál 60 éves. De
azért az Ámor, vagyis a szerelem
még mindig gyönyörű játék,
énekelték. Laci bácsi viccei is
ültek. „ Mi lesz, megdrágultak az
italok? Kevesebbet eszünk.”

az öltöztetőnek, no meg az összes szereplőnek!

….Mindenkinek van egy álma – gyönyörű
szinkronban szólt Ica és Lajos duettje, és
kedves volt Savanyó Rebeka dala, valamint a megszokott nívót hozta a klub énekkara is. A jelenetek közül meglepetés volt a
szultán és háreme, melynek „hölgyeiként”,
jelmezes „szép fiúk” mutogatták bájaikat.
A szultán nem is tudott mit kezdeni velük.
Aztán jöttek a talán gésa módra öltözött,
férfi-nő táncosok, akikről először nem
nagyon derült ki, hogy ki és mifélék. A
hatalmas siker után, a jelmezes visszavonuláskor már csak kapkodtuk a fejünket,
hogy ki kivel táncol?
Gratulálunk a szervezőknek, a rendezőnek,
-gyz

Polgármesteri Pad
Március 8-án 16:30 órától várok minden vépit, egy kis beszélgetésre a fő téren, a polgármesteri padnál.
Egy pohár tea mellett beszélgessünk városunk terveiről, a vépiek ötleteiről, gondjairól-bajairól. Legyen ez egy
kötetlen beszélgetés, fórum, ahol kölcsönösen kiönthetjük egymásnak, ami a szívünket-lelkünket nyomja.
Találkozzunk a polgármesteri padnál.
(Az első húsz hölgy virágot kap a nőnap alkalmából)
-KoPé-
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A Vépi Művelődési Ház és Könyvtár
Hétfő:
13.00–17.00 Ügyvédi fogadóóra (előzetes
egyeztetés alapján!)

folytatás az 1. oldalról

P ROGRAMOK

Iskolások tanulmányútja a
Városházán

A rövid prezentáció végén a jegyzőnő 10 kérdést tett fel a tanulóknak
18.00–19.00 Gyógytorna Ildivel
arról, hogy az elhangzottakból mit jegyeztek meg? Aki tudta a választ,
18.30
Református istentisztelet (a hónap
csokit kapott.
első hétfőjén)
Kovács Péter megkérdezte tőlük, tudják-e, hogy hívják a pol19.00
Zumba
gármestert?
(Volt, aki tudta) Szólt a városvezető feladatairól,
Kedd:
megválasztásának
módjáról. Majd vázlatosan tájékoztatta a lányokat és
16.30–19.30 Foltvarrószakkör (páratlan héten)
17.30–18.30 Karate
18.00 - 19.00 Gyógytorna Ildivel
19.00–20.00 Aerobic
Szerda:
08.00–12.00 Falugazdász fogadóórája
16.00–19.00 Sakkszakkör
Csütörtök:
14.00–16.00 Nyugdíjasklub
17.30–18.30 Karate
18.00–19.30 Hastáncklub
Péntek:
17.30-18.00 Színjátszópróba
fiúkat a település történetéről, ezen belül arról, hogy Vép volt az első a
17.00–18.00 Hastánc kicsik Jáde Gyönmegyében, mely nagyközségként teljes infrastruktúrával rendelkezett.
gyöcskéi
Ez volt ugyanis az egyik alapja a várossá válásnak ezelőtt 10 évvel. A
18.00–19.00 Gyógytorna Ildivel
város, melynek lakossága 2019. január 1-én 3350 fő, 23 fővel több, mint
19.00–20.00 Aerobic
egy éve. Reményét fejezte ki, hogy ez a folyamat tartós lesz, és ehhez
hozzájárulnak majd a most nyolcadikosok azzal, hogy nem hagyják el
Egyéb programok:
városunkat. Bemutatta az önkormányzati intézményeket és a városban
Március 1. Tűzoltó közgyűlés
működő civil szervezeteket is felsorolta. Hosszasan sorolta azokat a
Március 8. ZUMBA Nőnap
jelentősebb
eredményeket, melyeket a várossá válás óta elértek. Ebben
Március 15. Városi ünnepség
szerepeltek az energetikai felújítások, az utcák felújításai, a fő tér
Március 20. Filmklub
felújítása,
az óvoda-átalakítások és a sportpark is.
Március 24. Tündérkert (a 2018.
A
legfontosabb
feladat a bölcsőde megépítése, de napirenden kell tartani
évben született gyermekek polgárrá
a
kerékpárutat
és
a tornaterem megépítését is. Elmondta, hogy bár az
fogadása)
Erdődy-kastély nem a város tulajdonában van, mégis meg kell tennünk
mindent annak érdekében, hogy ne egy kastélyromot lássunk a kastélyRészletes program a kihelyezett
plakátokon és a www.vep.hu weboldalon park fái mögött. Elmondta, hogy ennek költségei vetekszenek a város 10
éves teljes költségvetésével.
Dr. Hoós Anna elmondta, hogy 2010 óta dolgozik a hivatalban, s azt
A Nefelejcs Nyugdíjas Klub programjai:
2015 óta jegyzőként ő irányítja, s hatásköreinek száma mintegy 3000.
március 7:
Nőnap
(Ebből természetesen nem minden fordul elő a mindennapi gyakormárcius 14: Fánksütés
latban) Ismertette a képviselő-testület megválasztásának szabályait, és
március 21: A Sárvári vár megtekintése
bemutatta a két település képviselő-testületének tagjait. A feladatokról
március 28: Névnap
szólva elmondta, hogy miként alkotják meg a helyi rendeleteket és a
költségvetést, hogyan működik a szociális ellátó rendszer, beszélt
Idősek klubja márciusi program:
például az adózásról, szociális ellátásról, a helyi környezet- és
6-án 14.00 óra: Nőnap
természetvédelemről, és hogy milyen ügyekben hoznak határozatokat.
14-én 14.00.óra: Megemlékezés a Nemzeti Ismertette, hogy a költségvetés tervezett bevétele 613 millió forint, míg
ünnepről
Bozzai esetében ez 26 millió forint.
18 –tól - 22-ig: Kreatív foglalkozások –
A találkozó végén a vezetők bemutatták a hivatal helyiségeit és a
tavaszi díszek készítése
munkatársak feladatkörét. A látogatás eredményét úgy lehet összegezni,
25-én 14.00.óra Jeles napok, népszokások
hogy a tanulók bepillantást kaptak egy település irányításán kívül a
27 –én 14.00 óra: Névnapi, születésnapi
közigazgatás feladataiba, gyakorlatának megvalósításába. Ez azért is
fontos, mert nem is oly sokára ők is választópolgárok, sőt választhatók is
köszöntések
lesznek.
-gyz
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Az egészséges életmódért párbeszéd a hóemberrel
Szórakoztatva nevelt az a két szegedi színész, akik január 30-án
amolyan látványszínházi módra zsörtölődtek egymással. Berci, Mirci a
cica és Pocak Muki hóember arra volt kíváncsi, hogy szoktak-e
veszekedni a gyerekek egymással. Hát persze. De haragot azért ne tart-
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Gépjárművezetők
figyelem!
Új KRESZ-tábla a város
központjában!

Ez a jelzőtábla a járművek forgalmát
tiltó vagy korlátozó jelzőtábla:

satok! - hangzott válasz. Körbejárták a farsangi témakört, kikérdezték
a nézősereget, hogy mit szoktak csinálni farsangkor? Táncolni,
jelmezbe öltözni, maszkot felvenni, enni, inni – feleltek e kicsik.
– Evés előtt és után fogat mostok-e? – Igen volt a válasz.

Berci és Mirci persze csúfolódott is, sőt meg is ráncigálták egymást
(kép). Aztán meg fel is út, le is út. Sértődés után pedig bocsánatkérés
következett jó példaként. – Egyébként nem haragszom, te vagy a
legjobb barátom. Menjünk a bálba! Ja, tudsz táncolni? Aztán nem lett
semmi a bálból, mert esett a hó, melyet együtt lapátoltak el.
Tanulságos volt az a Furfangos farsang.
-gyz

„Mindkét irányból behajtani tilos”
a tábla azt jelzi, hogy az útra mindkét irányból tilos behajtani;
A tábla alá kiegészítő tábla került elhelyezésre:
- Kivéve áruszállítás. A coop
élelmiszerbolt, az óvoda, az orvosi
rendelők, illetve a dohánybolt részére,
- Kivéve engedéllyel: Az Önkormányzat által kiállított behajtási
engedély.
A „Mindkét irányból behajtani tilos”
jelzőtáblát sokan összetévesztik a
„Várakozni
Tilos”
jelzőtáblával, ahol a tábla
hatálya alatt meg szabad
állni, de csak a be- és
kiszálláshoz szükséges ideig, a folyamatos fel- és lerakodáshoz szükséges
ideig, egyéb okból legfeljebb öt percig,
ha a vezető a járműnél marad.
A fenti táblánál ilyen kivételt nem
enged a jogalkotó!
A tábla kihelyezése után 2019.03.15-ig
figyelmeztetés, utána pénzbírság és
büntetőpont kiszabására kerül sor.
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ELŐTT

Jubileumi évfordulóra készül a város
A városnapon túl egy külön születésnapi rendezvénnyel kell megemlékezni a várossá avatás 10. évfordulójáról.
A lehetséges programokról a február 8-ra meghirdetett találkozón ötleteltek a résztvevők.
Méltó módon kell megünnepelni a várossá válás tízedik évfordulóját, mondta Kovács Péter. A rendezvényen
be kell mutatni a tíz év eredményeit, de ki kell térni a jövőbeni tervekre is. Ahogy ilyenkor szokásos, elismerések
átadására is sor kerül majd. Meg kell hívni a testvérvárosi
delegációkat, és kiállítás nyílik Vass Csaba tasnádi
festőművész alkotásaiból. Varga Gyula képviselő javaslata
szerint ketté kell választani a városnapi és a kulturális programot, és számba venni minden olyan személyiséget, akik
jelen voltak a 10 évvel ezelőtti ünnepségen.
A tanácskozásra többen beküldtek ötleteket, jelezve, hogy
nem tudnak részt venni, de vártuk azokat is, akik eddigi kritikáikon túl megvalósítható programokkal is előállnak. A
főszervező, Iszakné Koszorús Judit előterjesztésében kitért az elképzelések szerinti városnapi és évfordulós programokra és a költségekre. Kifejtette: nehéz mindenkinek kedvére való programot összeállítani. Ez különösen a
zenei együttesekre vonatkozik.
Néhány az elhangzott javaslatok közül: a műsorban legyenek a 10-es számhoz köthető programok, például
a tíz év eredményeinek felsorolása: hány méter járda, út stb. épült. Külön foglalkozzunk a 10 éves gyerekekkel.
Világítsák meg fényfestéssel a templomot, legyen tűzijáték, énekeljen Nótár Mary, kell egy fotópályázat Vép
rejtett kincseiről, készüljön igényes kiadvány a városról, legyen főzőverseny 10 méteres tésztagyártással,
tűzoltó-, rendőrkutya-, oldtimer autó-, moto-r és helikopter- bemutató, motoros felvonulás, hajó- és
repülőmodell kiállítás, egészségfejlesztési tanácsadás, sportrendezvények, hívják meg a szentpéterfai tamburazenekart, szalmabálás pancsoló. – Mindezek megvalósításához mintegy 2-2,5 millió forint áll rendelkezésre,
amely bár soknak tűnik, de csak egyetlen ismert művész vagy zenekar gázsija is több ennél, fűzte hozzá Iszakné
Koszorús Judit.
A résztvevők újabb megbeszéléséken konkretizálják a tennivalókat. Ezekre várunk minden tenni akaró vépit.
gyz

Egyházközségünk programjai
Március 6-án, Hamvazószerdán megkezdődik a szent negyven nap, a Nagyböjt, melynek célja Húsvét
ünneplésének lelki előkészítése. Buzdítom a Kedves Híveket, hogy használják fel a negyven napot a bűnbánatra
és a lelki megújulásra! Hamvazószerdán az esti szentmise keretében hamuszentelés és hamvazás lesz. Hamvazószerda szigorú böjti nap! Ez azt jelenti, hogy a 18 és a 60 év közöttiek ezen a napon húst nem fogyaszthatnak,
csak háromszor étkezhetnek és egyszer lakhatnak jól. Hamvazószerdán és nagyböjt péntekein a hústól való
megtartóztatás 14 éves kortól kötelező! Itt felső korhatár nincs! A nagyböjti időben templomunkban minden
pénteken 5 órai kezdettel, a szentmise előtt keresztutat imádkozunk. Szeretettel hívom a Kedves Testvéreket az
imádságos részvételre! Március 13-án, szerdán a Boldogságos Szűz Mária fatimai kérésének eleget téve engesztelő napot tartunk. Igyekezzünk egész nap böjttel, imádsággal engesztelni Szűz Mária Szeplőtelen Szívét a
bűnökért és megbántásokért! Az esti szentmise előtt 3/4 5 órai kezdettel rózsafüzért imádkozunk, majd a szentmise keretében ünnepélyes körmenettel hordozzuk körül Mária Szeplőtelen Szívének kegyszobrát. A körmenetre gyertyát, vagy mécsest is hozzunk magunkkal! Minél többen halljuk meg Mária kérését, és vegyünk részt
ezeken az engesztelő ájtatosságokon!
Németh Tamás plébános

Anyakönyvi hírek
Születés: Imre Zsolt és Szalay Réka fia
Zovárd • Rózsa Szabolcs és Simon
Szilvia leánya Viktória
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Haláleset: Devecser Istvánné sz. név: Kondor Paula (1934)
Vép, Hunyadi u. 13. • Hargitai János (1949) Vép, Dózsa u. 14.
• Szili Katalin (1957) Vép, Petőfi u. 74. • Langa László (1947)
Vép, Ady u. 7. • Jávorics János (1929) Vép, Táncsics u. 13.
• Batyi Dezsőné sz. név: Habda Teréz (1947) Vép, Béke u. 9.
• Tóth Istvánné sz. név: Tóth Terézia (1932) Vép, Rákóczi u. 1
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S PORT

VÉPI
RÓNIKA

Jól fociztak a hölgyek

A Vépi Sportegyesületnek vannak női focistái is (kép), akik
nem maradnak le a férfiaktól. A teremtornákon kiváló
eredményeket értek el az elmúlt időszakban. Soós Eszter
tudósítása szerint a Szentgotthárdi Női Kupán első helyezést,
a zalaegerszegi Női Farsangi Labdarúgó Kupán II. helyezést,
Öttevényben pedig az Éjszakai Focitornán III. helyezést
értek el. Gratulálunk a csapatnak.
- VK

Szalagot kaptak a végzősök
Az AM DASzK Vépi Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma végzős diákjainak
szalagavatóját február 8-án tartották az iskola ebédlőjében. Hat osztály 114 tanulójának ruhájára került fel a
felnőtté válás küszöbét jelző aprócska szimbólum.
Az este Hollósi Éva igazgatónő ünnepi beszédével
kezdődött; ezt követően került sor az ünnepélyes
szalagtűzésre a színpadon. A szülői keringő után pedig
a végzősök színvonalas műsorai következtek: a 11. D
osztály egy igazán „ütős” modern táncot mutatott be,

de ellátogatott az iskolába a 11. A osztály világbajnok
szinkronúszó válogatottja is. A 12. C tanulói pedig rövid
időutazásra kalauzolták el a vendégeket.
A vacsora után DJ Grandee szolgáltatta a zenét,
széles kínálatában mindenki megtalálta a kedvére való
muzsikát.
–VK
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Csider Sándor:
Fohász
Vezess virágtündér
Add, hogy minden szavam
szép legyen, jó legyen.
Mutasd meg titkait
bogárnak, darázsnak,
árnyaknak, fényeknek,
színnek és fonáknak.
Szívemmel hallgassam
kis madár mit dalol,
éneke kék égben
hintázik valahol.
Betűket hinthessek
hófehér papírra,
legyen e szép világ
verseim mintája.
Hajnalban indulok,
áldásod kísérjen,
szabadság madara
szívemben fészkeljen!

MEGHÍVÓ
Vép Város Önkormányzata tisztelettel és szeretettel meghív
minden 2018-ben született vépi kisgyermeket
2019. március 24-én 10 órakor a Vépi Művelődési Házban tartandó polgárrá fogadási ünnepségére.
Polgárrá válásod emlékére fát ültetünk a Tündérkertben, majd kis fogadásra várunk családoddal együtt.
Névre szóló meghívót állítunk ki minden, a lakónyilvántartásban szereplő,
illetve a helyi védőnők gondozása alá tartozó gyermek részére.
Szeretnénk, ha mindenki itt lehetne, ezért kérjük, jelezzék, ha gyermekük, unokájuk Vépen él,
de nem ez a bejelentett lakhelye, vagy nem a helyi védőnők gondozzák.
Részvételi szándékukat március 18-ig jelezzék a Vépi Művelődési Ház elérhetőségein:
mhkvep@netkabel.net, 06-94/543-052 vagy a védőnőknél!
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

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

• ISBN 2060-1832

