
Közéleti 
teadélután
Újra felelevenítették
a Közéleti teadé-
lutánokat. 

Idén elsőként dr.
Székely János me-
gyéspüspök volt a
vendég február 22-én.
(kép) 

Ünnepség március 15-én
Az 1848/49-es polgári forradalom, majd a
szabadságharc megalkuvást nem tűrő küzdelme nem
a „lázadók”, a „rebellisek” fékevesztett anar-
chiájáról szólt, hanem
az 1848-as áprilisi
törvényekkel mega-
lapozott és biztosított
jogállam és rend
szabadságát véd-te.
Ebből fakadt a sza-
badságharc konok el-
szántsága, és ebből fa-
kadt hite, ereje, han-
goztatta Kovács Péter
(kép) polgármester a
március 15-i városi
ünnepségen. Az alka-
lomból átadták a város
kitüntetéseit azoknak, akik sok éven át hozzájárultak
a város fejlődéséhez.

A megemlékezés a templomkertben kezdődött, a
jelenlévők megkoszorúzták a szabadságharcosok
emlékére emelt kopjafát, majd a kiállítóteremben
megnyitották Gódor József kőszegi fotóművész
tárlatát. Az ünnepi műsort vetített képek és a Hatos
Ferenc Általános Iskola és AMI 4-5-6-7. osztályos
diákjainak frappáns irodalmai műsora vezette be  (2.
oldal képe) Ágoston Andrea és Horváth Zoltán
tanárok felkészítésével. Az irodalmi összeállítás az
Ismerős Arcok Nélküled című dalával ért véget
Tancsics Anett énekével, melyet Vígh Róbert gitárral
és Szalai Márton orgonával kísért.

A szónok szerint a hiteles embert nem csupán
szavai teszik naggyá, hanem az összhang, ami gondo-
latai és tettei közt megmutatkozik.  A történelem nagy
pillanatai is ilyenek, mondta Kovács Péter. – Azért
meríthetünk az említettekből évszázadok után is hitet,
reményt és bizalmat, mert a nagy tettek igaz szavak-
ból és tiszta gondolatokból születnek. 
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Bölcsődeépítés: pályáznak a
Magyar Falu programban

Nem emelik az intézményi térítési díjakat, mert ki tudják
gazdálkodni az alapélelmiszerek árainak változását,
mondta a testületi ülésen a GAMESZ vezetője, Kajcsos
István. Ezt a testület támogatta. Kovács Péter pol-
gármester azt tette hozzá, hogy igyekeznek szolid áron
dolgozni, mégis az ételek mennyiségével és minőségével
általában elégedettek a megrendelők. A 28 napirend
között ismételten megtárgyalták a bölcsőde építésének
lehetőségeit. A polgármester beszámolója alapján dön-
töttek arról, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be a
fejlesztési programra a korábbi tervek szerint. A
támogatás felső határa a kiírás szerint bruttó 8 millió
forint lehet férőhelyenként. Mivel a vépi bölcsődét 24
főre tervezték, így összesen 192 millió forintra pályázhat
a város. A pályázathoz benyújtandó indikatív költ-
ségvetés ügyében több céget is megkeresett a város.
Sajnos többen nem vállalkoztak még arra sem, hogy
ajánlatot adjanak. Végül a pályázat melléklete a két aján-
lat közül az alacsonyabb, 283 milliós lesz. Nyertes
pályázat esetén, közbeszerzés után indulhat a meg-
valósítás, de már most látszik, hogy a költségvetésnek
jelentős, több mint 90 milliós önerőt kell biztosítani.

KRÓNIKA

folytatás a  3. oldalon

folytatás a  4. oldalon folytatás a 2. oldalon
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Ünnepség március 15-én
A Haynau által végrehajtott megtorlás indokait a történelem nem támasztja alá, de létre kellett hozni a mindig
az uralkodóház ellen lázadó magyar képét, hogy
megmagyarázható legyen a tábornok szörnyű
vérontása. Az igazság és a valóság egyáltalán nem
játszott szerepet Batthyány Lajos kivégzésében
sem. 1848/49-ben a magyar honvédség európai
mércével mérve is megsemmisítő győzelmet aratott
a Habsburg Birodalom seregén.

– 1848/49 tehát arra szolgáltat példát, hogy
történelmi örökségünk az az igazság, miszerint a
szabadság és a rend nem ellentétek, hanem egymás
feltételei, zárta beszédét Kovács Péter polgármester.  

Kitüntetések átadása 
Ezt követően átadták a Vép Városért Érdemérmeket
és okleveleket annak az öt városi polgárnak, akik az
elmúlt években nagyon sokat tettek a település fejlődéséért, a lakosság szolgálatáért.  (Kép az 1-es oldalon) 

Budai Péterné 30 évig körzeti nővérként dolgozott, majd 2005 óta dr. Tüske Zsuzsanna asszisztense lett.
Mindenkihez van egy jó szava, mindenben segít. Igyekszik a betegség okozta izgalmakat, aggodalmakat felej-
tetni. A körzethez tartozók nevében is köszönjük munkáját!

Cser Ferenc hosszú éveken át önkormányzati képviselőként segítette a település fejlődését. Figyelemmel
kísérte a nagyközség életét. Mint népszerű és sok helyre, sok házba betérő mesterember, hitelesen közvetítette
a lakossági észrevételeket. Vállalkozásának támogatására rendezvényeink során mindig számíthatunk.
Köszönjük munkáját!

Kulcsárné Nagy Ildikó üzemmérnök, aki több mint 20 éven keresztül dolgozott a Vépi Közös Önkormányza-
ti Hivatalban építésügyi ügyintéző, majd műszaki ügyintéző munkakörben. Tevékenysége alatt sok új ingat-
lannal szépült Vép és Bozzai. Több mint 10 éven át a Vépi Víziközmű Társulat elnöke volt, mely a Kodály–
Bartók utcai tömbbelsőben 46 közműves építési telket hozott létre. A települések lakosai nevében is köszönjük
lelkiismeretes, segítőkész munkáját.   

Rozmánné Horváth Zsófia a vépi óvoda kedves óvó nénije. Kisgyermekként ide járt óvodába, itt is kezdte
pályafutását, 39 éve itt dolgozik. Ez idő alatt számos nívós program megvalósítását segítette az óvodában.
Bevonta a szülőket és családokat is az élményközpontú rendezvényekbe. Mindig tagja volt az óvónők vidám
csapatának, mely közösség üde színfoltot varázsolva gyakran fellépett a benti és a városi programokon is.
Nagyon köszönjük munkásságát!

Szabó Péterné a Nefelejcs Nyugdíjas Klub tagja. Ő adja a klub rendezvényeinek sava-borsát. Neki
köszönhető a sok finomság, ami az elmúlt években a farsangi mulatság, az idősek napja vagy a névnapok alkal-
mából a klub asztalára került. Aktívan irányítja a városnapi mácsikos ételek készítését. Meghívások alapján
képviseli városunkat más települések gasztronómiai programjában: a Csepregi Palacsinta Fesztiválon, a Tasnádi

Főzőversenyen, az augusztus 20-i Megyenap Főzőversenyen
a vépi csapat munkáját Ő irányítja. Köszönjük!
Köszönjük munkájukat, gratulálunk, és jó egészséget kívá-

nunk, hogy még sokáig tevékenykedhessenek városunkért. 

Gódor József kiállítása
– Hazám Magyarország - Otthonom Európa, ez a találó címe
Gódor József fotókiállításának, fogalmazott Palcsó Júlianna,
a 2011-ben alakult kőszegi Csók István Művészkör elnöke.
Szerinte a szép képek illenek az ünnephez, ugyanis az otthon
ott van, ahol én jól vagyok. József pedig, ahol járt, otthon
érezte magát. Mégis Magyarország a szíve csücske. 

AKTUÁLIS
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VÉPIKRÓNIKA

folytatás az 1. oldalról

folytatás a 3. oldalon
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PÁLYÁZAT VÉPIKRÓNIKA

Gódor József kiállítása
Kovács Péterben még frissen élnek az alkotó pár éve
Vépen bemutatott képei, melyek Kőszeg ismerős és
ismeretlen arcait tárták szemünk elé. 

Ezen, az egyébként 11. kiállításán azonban olyan
albummal lepte meg a helyieket, mely emlékeket idézhet
Európa több országába tett saját utazásainkról. 

A gyönyörű tájak és országok, a csodás Európa Eiffel-
tornyostul és a Mostari híddal (kép) most itt van újra a
szemünk előtt.      

Györe Zoltán                 

folytatás az 1. oldalról

3

Bölcsődeépítés: pályáznak a Magyar Falu programban
Ha minden a tervek szerint alakul, akkor az idén kezdődhetne az építkezés, hogy jövő szeptemberben
indulhasson a kétcsoportos
bölcsőde, hangzott el. (képünkön a
testület tagjai)
A tanácskozáson elhangzott, hogy
megjelentek az első felhívások a
Magyar Falu Programban, melyben
a lakosságszáma miatt Vép is részt
vehet. 2019-ben országosan össze-
sen 75 milliárd forint támogatás lesz
elérhető az ötezer főnél kisebb
népességű települések számára. Az
első kiírás közösségi terek külső és
belső felújítására ad lehetőséget.
Ennek megfelelően a művelődési
ház belső felújítására (15 millió
forint) és egy közösségszervező egyéves bértámogatására (2,9 millió forint) pályázik a város. Ennek
szükségességéről Varga Gyula és Török Sándor képviselők is szóltak.
Kovácsné Halász Éva intézményvezető javaslata szerint május 7–8–9-én írathatják be a gyerekeket a szülők a

Vadvirág óvodába, a nyári szünet július 29. és augusztus 23. között lesz. Döntött a testület a téli
rezsicsökkentéssel kapcsolatban tüzelőanyagra érkezett ajánlatokról, mert korábban kimaradtak a téli
rezsicsökkentésből azok, akik nem vezetékes gázt használnak. Döntöttek a civil szervezeteket támogató pályázat
kiírásáról, valamint a húsz évvel korábbi, összesen 29 ingatlant érintő szennyvízcsatorna-hozzájárulás
elengedéséről is. A közmeghallgatás időpontját április 29-re tűzték ki. Erre meghívják a Sopron és Térsége
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. képviselőjét. Elfogadták a város közbeszerzési tervét, valamint
bővítik a térfigyelő kamerarendszert a főtér és a temető környékén. A helyi értéktár bizottság nevében Dömötör
Gábor képviselő javasolta, hogy bővítsék a háromtagú testületet négy főre, melynek munkájában eddig is részt
vett Kovács Eszter , a Magyar Nemzeti Levéltár Vas megyei Levéltárának levéltárosa. Határoztak arról is, hogy
a főtér gondozására, karbantartására vállalkozót szükséges keresni. Eddig egy pályázó jelentkezett.

-gyz

folytatás az 2. oldalról

Álláshirdetés
Vép Város Jegyzője pályázatot hirdet a Vépi Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási ügyintéző munkakör
betöltésére.
Részletek a kozigallas.gov.hu és a www.vep.hu oldalakon.                      Vépi Közös Önkormányzati Hivatal
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VÉPIKRÓNIKA
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Közéleti teadélután dr. Székely János püspökkel
A zsúfolásig megtelt művelődési házban Kovács Péter polgármester köszöntötte a vendéget, majd ő vezette a tár-
salgást.

A „jó példa ragadós”, mondhatnánk annak kapcsán, hogy a főpásztor minden cselekedetét már gyerekkorában
meghatározta a boldog családi légkör. Elmondta, hogy kisgyermekkorában lenyűgözte édesapja, –  aki a Weiss

Manfréd Villamossági
Művek fejlesztési fő-
mérnöke volt –  rend-
kívüli család- és fele-
ségszeretete, művelt-
sége, sokoldalú nyelv-
tudása és az emberek
iránt érzett felelős-
sége. Ezt jól kiegészí-
tette édesanyja erős
vallásossága. Ma is a
család békéjéből és
öröméből táplálkozik,
tette hozzá. Ember-
szeretetét egy súlyos
beteg gyermekkórházi
látogatás fájdalmas,
ugyanakkor mély
együttérzést jelentő
tapasztalatai alapozták
meg. Neveltetését az

általános iskolától mindvégig a legjobb tanárok segítették, a matematikától az irodalmon át a zenéig. 14 éves
korában elolvasta a teljes Ószövetséget, később Biblia-olvasási tábort szervezett néhány barátjával. 

Már gyermekkorában elhatározta, hogy pap lesz. Az Esztergomi Érseki Papnevelő Intézetben, majd a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán, végül pedig Betlehemben tanult. 1991-ben szentelték
Jeruzsálemben diakónussá, majd még ebben az évben pappá. Több helyen végzett papi szolgálatot, közben
Rómában, a Pápai Intézetben  is tanult. 1997-ben teológiai doktorátust szerzett a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Hittudományi Karán. 2007-től címzetes püspökké, majd 2008 elején az Esztergom-Budapesti
főegyházmegye segédpüspökévé szentelték. (Időközben megtanult latinul, franciául, görögül és arabul is.) Sok
feladata közt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Cigánypasztorációs Bizottságának vezetője. Erről így
vallott: sok tapasztalatot szerzett cigány közösségekben. Szerinte a hazai cigányság nagyon későn csöppent bele,
és nagy részük még mindig nem tudott teljesen beilleszkedni a civilizációba. Ezért támogatásukat igyekezett
megszervezni gyermekeik hitéletre nevelésével, táborokba invitálásával, énekes, zenés találkozók szervezésé-
vel. Ferenc pápa másfél éve nevezte ki a Szombathelyi Egyházmegye megyéspüspökévé. Mint mondta, boldog-
gá tette, hogy a szombathelyi Sarlós Boldogasszony-székesegyházban iktatták be.

– Mivel tölti szabadidejét, kérdezte Kovács Péter. – Olvasással, kirándulással, hegymászással, és ha marad
idő, alvással, ugyanis rengeteget dolgozom, emiatt szükségem van pihenésre. – Kedvenc étele? – A sárgabarack-
lekváros palacsinta, és a házi szörp. Kedvenc költője?  –   Petőfi, József Attila, Dsida Jenő, Pilinszky János, Mécs
László derült ki.  Mik a legfontosabb feladatai? –  Az egyház akkor hiteles, ha nemcsak szavakban mondjuk,
hanem tettekkel éljük az evangéliumot. Az idősek, betegek és az utcára kerültek segítése is fontos feladat, melyet
a Karitász egyébként jól végez. De a fiatal papok lakásmegoldása is elengedhetetlen, tette hozzá.

– Járt-e Jerikóban? –  kérdezte Kiss Károly. – Igen, az a Szentföld különleges része, mely palesztin terület.
Ezért veszélyesnek tartják, mondta. Jézus egyébként ott mondta el példabeszédét. Még mindig létezik ott egy
Irgalmas Szamaritánus nevű fogadó, tette hozzá.
Végül Kovács Péter egy kis ajándékkal köszönte meg a főpásztor látogatását.   - gyz 

KÖZÉLETI
folytatás az 1. oldalról
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BESZÉLGESSÜNK VÉPIKRÓNIKA

Új fórum a polgármesteri pad
–  Beszélgessünk a főtéren –  invitálja a járókelőket ezentúl rendszeresen Kovács Péter városvezető, aki egy úgy-
nevezett polgármesteri padon várja a sétálgató, beszélgetni szerető vagy véleményüket elmondani akarókat.

Az első alkalom március 8-án volt, amikor
többen mondták el tapasztalatukat a városról,
dicsérő szavaikat a fejlesztésekről, észre-
vételeiket a hiányosságokról, tennivalókról.
Ezúttal a hölgyeket egy szál piros rózsával,
meleg teával is megkínálta a városvezető.

Képünkön a gyerekkocsiban a nemrég
született kis Bencét sétáltatta a Katona család,
s a kicsinek mutatja édesanyja a kapott virágot.
Az édesapa nehezményezte, hogy pár forint
miatt lemaradt a lakásfelújítási támogatásról,
illetve a bölcsőde szükségességét hozta szóba. 

Új fórum született ezen a napon. Volt, aki
azt nehezményezte, hogy sokan új utat tapos-
nak maguknak a füvön át. Mások városszerte a
járdák felújításának szükségességére hívták fel

a figyelmet. Panasz volt a városszéli hulladék-
lerakásra, vagy az éppen felújított utak
kamionok, hatalmas mezőgazdasági gépekkel
való használatára, a behajtani tilos tábla
ellenére. Szóltak arról is, hogy a helyi rendelet
ellenére tartott égetések miatt nem lehet
kiteregetni, ablakot nyitni. Persze elismerést is
kapott Kovács Péter a látható eredmények,
városfejlesztések miatt.

A polgármesteri pad találkozásainak
éppen ez a célja, hogy a hivatalos fórumokon
kívül, nyugodt körülmények között egymás
közt beszélgessünk. Beszélgessünk a szemé-
lyes sikereinkről, beszélgessünk a városról,
mondta a polgármester.                            

-gyz

Polgármesteri Pad újratöltve
Április 5-én pénteken, 15 órától várom azokat, akik szeretnék velem megosztani örömeiket, bánataikat, ered-
ményeiket, terveiket, vagy csak beszélgessünk egyet a világról, Vépről! 

–KoPé-

5

Hulladék-hírek
Áprilistól megváltozik a sárga zsákos begyűjtés. Négyhetente pénteken viszik el a zsákokat, a kezdőnap 2019.
április 5. péntek. A teljes naptár elérhető az internet vep.hu kezdőoldalán.

Megkezdődött a kerti hulladék begyűjtése a GAMESZ udvarán. (Rákóczi utca 10.) Hétfőtől csütörtökig 13 –
16 óráig, szombaton 7 – 12 óráig lehet a kerti nyesedéket, levágott füvet behozni. 
Ünnepnapokon a begyűjtés szünetel. -önkormányzat-
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Nagy János
Petőfi szobra alatt

Emelt fővel áll a tömeg a téren,
várja, hogy a költő vele szembe nézzen –
s új hittel bontja ki tiszta zászlóit.
Felszabadulva lélektől lélekig
üzen a feltámadt igaz gondolat, 
gyertyát lobogtat lelkünk ablakában
Petőfi szobra alatt.

Szabad szavakkal ismét szól a szózat,
hívja a méltó, hős zászlótartókat.
Míg gyógyuló sebeinket az idő
kötözi, hitünkben legyen új erő,
akarat, hogy szavaink feltámadjanak:
egy ember mondja, ezer visszhangozza
Petőfi szobra alatt.

Fiakon nem maradhat apák bűne,
feloldoz napjaink tisztítótüze,
mert szívünkben a remény kokárdája,
a jövő vágya a próbát kiállja.
S ha népünk magyarként Ember marad,
unokáinknak tetteink beszélnek
Petőfi szobra alatt.

Pelenkázzák 
a fecskéket 

Legismertebb fecskéink a füsti fecske
és a molnár fecske. Meddig láthatjuk
még cikázó reptüket?
Az utóbbi időben jelentősen megfo-

gyatkozott fecskéink száma. A fogyás okaként a klímaváltozást, az
életterük beszűkülését és az emberi hozzáállást sorolhatjuk. A rovarok
elleni biovédekezésben jelentős szerepet játszó fecskéinkért mi is sokat
tehetünk, ha nem verjük le fészkeiket. A letelepedésükkel kapcsolatos
kellemetlenséget „fecskepelenkával” védhetjük ki.
Iskolánk diákjai az óvodásokkal együtt a fecskék veszélyeztetettségére
hívják fel a figyelmet. Előadásaikkal és fecskepelenka kihelyezésével
próbálnak segíteni a kis tollasoknak. Most nekünk kell segíteni, hogy a

melegebb éghajlatról érkező, betegségeket terjesztő ízeltlábúakkal szemben elegendően legyenek, és megvéd-
hessenek bennünket.
Kérjük Vép lakóit, hogy segítsék iskolánk diákjainak munkáját a fecskék fészkelőhelyeinek feltérképezésében.
Előre is köszönjük együttműködésüket.
A felmérés időpontjáról a hirdetőtáblákon adunk tájékoztatást. Beke Péterné

Az MVM számítógép-adománya
az önkormányzatnak

Amikor a nagyfeszültségű trafóállomás létesült Vép határán, az
Magyar Villamos Művek  (MVM) felajánlott több, használt

számítógépet és nyomtatót az önkormányzat részére. Ezek a
gépek jelentették az informatika betörését a hivatalba. Az elmúlt
majd húsz év során természetesen történtek frissítések, vásárolt
az önkormányzat új gépeket, de most szintén megérett néhány
munkahely számítógépe arra, hogy frissítve legyen.
Varga Gyula képviselő ötlete alapján (aki polgármester volt az
első adomány idején) Kovács Péter polgármester levélben
megkereste az MVM elnök-vezérigazgatóját, Kóbor Györgyöt.
Rövid időn belül telefonon értesítették az önkormányzatot, hogy
kérelmük nyitott fülekre talált és a 14 db munkaállomást
rövidesen átvehetik, az adományozási megállapodás megkötése
mellett. 2019. március 6-án Pakson történt meg a gépek átvétele,
melyek aztán megérkeztek a vépi városházára. Az önkormányzat
és a hivatal dolgozói köszönik a nagylelkű adományt, mely
lehetővé teszi a régi gépek frissítését és a számítógépes hálózat
bővítését.                                     

–VK
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Farsang: óvodai batyusbál
A Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda szülői közössége február 23-án farsangi batyus bált rendezett a vépi
művelődési házban. Közel 100 vendég vett részt, akiknek harmada jelmezben érkezett. Nemcsak részvételükkel,
hanem anyagi és tárgyi adományaikkal is támogatták a közösség célkitűzéseit. Az összegyűjtött pénzzel a szülői
közösség támogatni tudja az óvodát a
várható fejlesztésekhez.

Öröm, hogy bálunkon a város
polgármestere, képviselői, az óvoda
újonnan megválasztott vezetője és min-
den óvodai dolgozó jelen volt. A műsort
Pál András és felesége, Krisztina nyitotta
meg Mezőségi tánccal Erdélyből,
melybe bevonták a vendégeket is. Majd
Kovács László „Laci bácsi”, a Nefelejcs
Nyugdíjas Klub tagja egy vicc-csokorral
csalt mosolyt a korosztályok arcára. A
Jáde Hastáncos Hölgyek pedig egy
különleges műsorral röpítettek
bennünket a keleti világba.
A műsor zárásaként a közösség a leg-
bevállalósabb anyukái léptek színpadra
egy szinkronúszós paródiával, mely nagy sikert aratott. 

A vacsora elfogyasztása után jöhetett a hajnalig tartó tánc. A bál zenéjét a Hello Bulizenekar biztosította, mely
egy percre sem hagyta a népet pihenni. Jót szórakoztunk együtt!  Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani
minden kedves szülőnek és támogatónak és az óvoda dolgozóinak a rengeteg tombolatárgyért, a felajánlásokért,
a pénzbeli támogatásokért. Reméljük, jövőre még többen leszünk!    Fotó: Nagy Attila

Lajosné Németh Viktória SZMK elnök

ÓVODA VÉPIKRÓNIKA
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A Hatos Ferenc Általános
Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola
programjai

• Április 4. 16:30– 18:00 – Fogadóóra
• Április 8. 14:00 – Költészet napi
versmondó verseny
• Április 9. 8:00 – Anyák Napi fotózás
• Április 11. 8:00 – 19:00 – Beiratkozás a
2019/2020. tanévre
• Április 12. 8:00 – 18:00 – Beiratkozás a
2019/2020. tanévre
• Április 13. 9:00 – Iskola-előkészítő
megbeszélés a szülőknek
• Április 15-18. – HATÁRTALANUL
Program keretében 40 tanuló kirándulása
Szlovákiába /7.-8. osztályosok/
• Április 18-23. – Tavaszi szünet /Első
tanítási nap: április 24. szerda A hét/
• Április 29. – Papírgyűjtés /vidék/
• Április 30. – Papírgyűjtés /Vép/

A Vadvirág óvoda 
programjai

A Vadvirág óvoda áprilisi programjai
Február 25-én megszerveztük a Vépi Vadvirág Óvoda, az
1000 szív a Démétér Házért fotózáson való részvételt. Részt
vettek az óvodánk és Vép Város Önkormányzatának dolgo-
zói és a Polgármester Úr is. 

Április 6-án a szülői közösség segítségével ÓVÓDÁNK
UDVARÁNAK SZÉPÍTÉSÉRE KERÜL SOR
Április 12., 15, 16., 17.,    Óvodai nyílt nap a MÁR Óvodás
gyermekek szüleik részére.
Április 18.                         Nevelés nélküli munkanap 
Április 23.-26.                   Egészség hét
Május 03.                          ÓVODA HÍVOGATÓ - beiratkozó

gyermekek és szüleik számára  10:00 - 11:30
Május 7-8-9-                  ÓVODAI BEIRATKOZÁS  7:00 

- 16:30 
Május 17.                        Vépi Óvoda 50 éves évfordulója 

és Vadvirág Nap   14:00 - 19:00 
Június 01.                        Óvodai Ballagás 
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Polgármesteri
napló 

2019.02.22. 18:00 Püspöki 
teadélután

2019.02.23. Óvodás SZM bál
2019.02.25. Óvoda jótékonysá-

gi fotózás
2019.02.26. 8:00 Hollósi Éva 

középiskolás 
tanulmányi verseny
miatt

14:00  gyermekjóléti 
tanácskozás

14:30 szociálpolitikai 
kerekasztal

16:00  Favizsgáló az 
óvodában

2019.02.28. 13:00 Leader 
bíráló bizottsági gyűlés

2019.03.01. 18:30 Tűzoltó 
közgyűlés

2019.03.05. Testületi gyűlés
2019.03.06. Paks MVM 

számítógépek átvétele
2019.03.08. Polgármesteri pad
2019.03.11. Maróthy József 

Béke utca 7. 90 éves
2019.03.13. TÖOSZ 

vezetőségi gyűlés Budapesten
2019.03.15. Március 15. 

ünnepély
2019.03.18. SZOMHULL 

taggyűlés

Bölcsőde pályázat beadása
-KP

KÖZLEKEDÉSVÉPIKRÓNIKA
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Kiszével űzték a telet az óvodások
Haj, kisze, haj – Jöjjön a tavasz, menjen a tél! Énekelték, kiabálták a
Vadvirág óvoda kicsinyei március 4-én, amikor elégették a telet szim-
bolizáló kiszebábot az óvoda udvarán. Haj, ki kisze, haj, zúgott a mondóka
szövege többször is.

A hagyományos rendezvényt mintha
az időjárás-felelős is támogatta volna,
aznap tényleg tavasz lett. Melegen
sütött a nap, amitől mindenkinek
jókedve támadt. Reggel óta olyan
örömmel készítették a kis kisze-for-
mákat, mintha tényleg meg tudták
volna változtatni az időjárást. Aztán
elkészült a „Mariskának” keresztelt
nagy kiszebáb is, mellyel előbb az
óvoda belső helyiségeit járták körül.

Ennek a ritu-
álénak a foly-
tatása aztán
kint az udvaron
történt úgy,
hogy kerep-
lőkkel is köve-
telték a hideg
idő megszű-
nését.

Aztán az öt
csapat, a mint-
egy 90 gyerek
bosszúból ki-
vitte az udvarra
a bűnbaknak

kikiáltott nagy bábut, majd az óvó nénik segítségével meg is gyújtották azt
(kép). Közben elkezdték énekelni a Süss fel nap, fényes nap, valamint a
Virágom, virágom című gyermekdalocskákat, majd a Kivisszük a
betegséget, behozzuk az egészséget mondókát. Láthatóan élvezték a külön-
leges játékot, melynek végeztével Forstóberné Pogácsás Anikó óvó néni
még egy kis zöldágat tiszta vízbe mártva meg is hintette a gyereksereget,
hogy még egészségesebbek legyenek.  
Reméljük, mihamarabb lesz is eredménye a nagy küzdelemnek!

gyz  

Lejárt műszaki, vezetéstől eltiltott sofőrök
Az elmúlt időszakban a vépi körzeti megbízottak két tehergépkocsi-vezetővel szemben indítottak szabálysértési
eljárást, lejárt műszaki, illetve a súlykorlátozó jelzőtábla figyelmen kívül hagyása miatt. Másik két
gépkocsivezető úgy vett részt a közúti közlekedésben, hogy a hatóság a járművezetéstől eltiltotta őket, ezért
őrizetbe vételük mellett szabálysértési feljelentést alkalmaztak ellenük. Egy korábbi bűnelkövetőt pedig
elővezettek a Szombathelyi Büntetés-végrehajtási Intézetbe, ahol a kiszabott büntetését le kell töltenie.
Két ittas gépkocsivezető ellen indult eljárás a vezetői engedély elvétele mellett.
Egy magatehetetlen személy orvosi ellátásáról pedig intézkedtek a helyi rendőrök.  –kmb
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Nőnap: a kiteljesedő egyenlőségért
Minden alkalommal megünnepeljük a nemzetközi nőnapot. Nem is lehetne máshogy, hiszen mindenki elismeri,
hogy a hölgyek nélkül nem tudnánk élni,
hangzott el a Dr. Zmertych Aurél Gondozási
Központban március 6-án tartott nőnapi
megemlékezésen. Kovács Péter polgár-
mester köszöntőjében egyenesen fogal-
mazott: van még mit tenni a nők egyen-
jogúsága terén. A statisztikák mindig a
javulásról szólnak, de valahogy mégsem jön
létre a kiegyenlítődés. Másodjára pedig azt
kívánta az ünnepelteknek, hogy még nyugdí-
jas korukban is kiemelt státuszuk legyen,
valamint jó egészségben, sokáig teljenek a
megérdemelt pihenő évek. Ehhez a gondo-
lathoz passzolt Szalainé Németh Erzsébet

szavalata is: ő Aranyosi Ervin nőnapi ver-
sét mondta el : –  Szegények lennénk, ha
nem értünk élnél… létezésed szívből
köszönöm, hangzottak a kedves sorok. Ezt
követően a klub férfi látogatói szép
virágokkal halmozták el a jelenlévőket.
(kép) 

A Nefelejcs Nyugdíjas Klubban a 60
fős hölgykoszorút egy lényegesen kisebb,
de nagyon kedves férfi csapat köszöntötte.
(képünk) Gál Pál beszédében azt hangsúly-
ozta, hogy „ Nélkületek az élet semmit sem
érne,… szeretünk titeket egy életen át,, kik
szívet és lelket adtatok cserébe.” Sinkó Pál
saját versében egy kislány emlékét örö-

kítette meg, Kovács László
azt kívánta: –  lágy szellővel
súgd fülükbe, hogy köszönjük
az életet. Bátorfi Tamás
szerint ragyogjon rájuk a Nap
és a magas kékség. Szijj
Vilmos azt hangoztatta: a nő
szeretetével ápol és meg-
vigasztal. Pájer Lajos köszön-
tőjén kívül még énekkel is
hódolt: „ Éljen minden bájos
szép nő” ( F. Giardini). Ezt
követőn a fiúk gyönyörű virá-
gokkal lepték meg
vendégeiket. Kovács Péter itt
is átadta a város férfi lakóinak
jókívánságait.

-gyz

MEGBECSÜLÉS VÉPIKRÓNIKA
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A Vépi Művelődési Ház és Könyvtár
Hétfő:
13.00–17.00   Ügyvédi fogadóóra (előzetes   

egyeztetés alapján!)
18.30 Református istentisztelet (a hónap

első hétfőjén)
19.00 Zumba
Kedd: 
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 
17.00–18.00    Hastánc kicsik Jáde Gyön-

gyöcskéi
18.00–19.00    Gyógytorna Ildivel 
19.00–20.00    Aerobic  

Egyéb programok:
Április 11. Költészet napja – 10,00  Főtér 

Versünnep
Április 13- 14. VAS-FILM 

(Függetlenfilmes fesztivál)
Április 19. Húsvéti tojáskeresés és játszóház
Április 22. Föld napja Óvoda
Április 27. Foltvarrók jubileumi kiállítása

Nyári napközis tábor július 29-től augusztus
9-ig a Vépi Művelődési Házban.
Részletek hamarosan!

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

A Nefelejcs Nyugdíjas Klub programjai:
ápr 4.   Vetélkedő
ápr 11.  Nagyi divat / divatbemutató /
ápr 25.  Névnap, születésnap

Idősek klubja program:
április 3. 14.00 óra: Tavaszi bőrápolás 

időskorban - előadás
április 8-18. 14.00.óra: Húsvéti készülődés 

– ablak, asztal, ajtódíszek készítése,
tojásfestés.

április 24.  14.00.óra  Jeles napok, népszoká-
sok 

április 29. 14.00 óra: Névnapi, születésnapi
köszöntések

Maróthy József köszöntése
Orbán Viktor miniszterelnök 90. születésnapján köszöntötte
Maróthy Józsefet. A kormányfő kifejezte köszönetét és háláját
egész élete munkásságáért, és további jó erőt, egészséget kívánt
neki és családjának. 

A díszes okiratot Kovács Péter polgármester március 11-én
otthonában adta át az ünnepeltnek, jókívánságaival együtt
virágcsokor és kis ajándék kíséretében.(kép)

A Pecölben született, máig fiatalos és a tevékeny, munkával
töltött időkre szívesen emlékező férfiú. Mesélt hosszú és vál-
tozatos életútjáról, mely villanyszerelő tanulóként indult, de
később közgazdasági képzettséget is szerzett. Több vállalatnál
dolgozott. Mindenhol jó munkatársi közösség vette körül. Mint
mondta, talán nincs is olyan vasi építőipari, gépipari vagy
mezőgazdasági vállalkozás, ahol ne irányította volna műve-
zetőként, főművezetőként, részlegvezetőként az üzem-
csarnokok, csibenevelők elektromos rendszerének kiépítését.
Később érintésvédelmi rendszerek felügyelőjeként dolgozott.
Aztán nagy fájdalmára az évtizedek múltán sok ilyen telephely
meg is szűnt.

Otthonában évtizedek óta gondját viseli édes, szeretett
felesége, Éva asszony, akivel 1957-ben esküdtek örök hűséget.
Kisebb betegségei ellenére jó az étvágya, s mindenevő. 
Ebéd után általában kicsit lepihen, majd sétál, fodrászhoz
például egyedül jár. Hihetetlen, de 87 éves koráig autót vezetett.
Újságot olvas, tv-t néz, rádiót hallgat, politizál. 

Két gyermekétől – Évától és Róberttől – hat unokája, és két
dédunokája van. Utóbbiak közül a legkisebb kétéves.
Az összetartó család ezúttal is együtt ünnepelte a papa 90.
születésnapját. Jóska bácsinak és családjának további erőt,
egészséget kívánunk olvasóink nevében is.

-gyz
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Tűzoltók akcióban: halak a pincében
Ha baj van, a rendőrök mellett általában a tűzoltókat hívják. De utóbbiak feladata például a tűzoltás mellett a
viharkár-elhárítás, közlekedési baleseteknél a személyek kimentése a roncsokból, vagy magasból mentés, áram-
talanítás, netán vízszivattyúzás a pincékből. Meglepetés általában már nem érheti őket. Vagy mégis? Mint
például Vépen, az egyik ház pincéjében, vízszivattyúzás közben halászniuk is kellett. Több törpeharcsát pecáztak
ki az alsó helyiségből ( kiskép), mely úgy nézett ki, mintha egy folyóban álltak volna. Vajon hogy kerültek oda
a halak? Ezt máig sem tudja senki.

Mindez a Vép-Bozzai Önkéntes Tűzoltó
Egyesület 2018-as beszámolójából derült ki
március 1-jén, melyen jelen volt Török
Roland, a szombathelyi hivatásos tűzoltók
szolgálatparancsnoka. Varga László, az
egyesület elnöke kérésére a jelenlévők
egyperces néma falállással emlékeztek meg
előző évben elhunyt társaikról,
Hargitai Jánosról és Kovács
Istvánról.

Kóbor Attila parancsnok éves
beszámolója szerint az év közbeni
szükséges beavatkozásokon kívül
minden városi, kistérségi és me-
gyei rendezvényen részt vettek.
Költségvetésük 2018-ban egymillió 763 ezer forint volt. A bevételek és a kiadások egyensúlyáról számolt be
Beke Szabolcs titkár. Az idei évben várhatóan többet tervezhetnek, vagyis a bevételük kétmillió 160 ezer forint-
ra rúg, a kiadásuk pedig 115 ezer forinttal lesz kevesebb. Továbbra is tervezik a felszerelés bővítését, frissítését,
mondta Horváth Péter parancsnokhelyettes. ( Képünkön példás rend a szertárban, ahol Varga Gábor és Beke
Szabolcs mutatta a védőruhákat.)  Az
idei tervek szerint – a szükséges bea-
vatkozásokon kívül – 24 rendezvényen
vesznek részt.

Kovács Péter polgármester köszöne-
tét fejezte ki a tűzoltók szakmai
tevékenységéért éppúgy, mint a város
rendezvényein való részvételért. Az
önkormányzat továbbra is támogatja a
139 éves egyesület munkáját minden
eszközzel. Az égetésekről szólva kije-
lentette: még mindig vannak olyan
városlakók, akik nem tartják be az
önkormányzati rendeletet, mely a
légszennyezés csökkentésére szolgál.
További jó erőt és egészséget kívánt a
tűzoltóknak, akik felelősségteljes
munkát végeznek Vépen és Bozzaiban
egyaránt. -gyz   

NAGY FOGÁS! VÉPI
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KRÓNIKA

Anyakönyvi hírek

Születés: Szemes Bálint és Vacskó
Henrietta leánya Mira. •   Vörös Roland és
Baranyai Margit leánya Emma

Haláleset: Horváth Istvánné sz. név: Nagy Mária (1929) Vép,
Rákóczi u. 115.   •  Csontos Béla (1966) Vép, Szent Imre u. 28.
•  Kozorics Józsefné sz. név: Horváth Jolán (1939) Vép,
Hunyadi u. 61.
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Darts: sikeres versenyző lehet Habda Bálint
A tehetségek valószínűleg arra születnek, hogy valamiben jobbak lesznek az átlagnál. Ilyen esélyei vannak
dartsban a vépi Habda Bálintnak, aki mindössze három éve űzi ezt a sportot, és három hónapja a Szombathelyi
Darts Klub NB 1-es versenyzője. (képünk otthonában) Kezdő versenyzőként, kisrégiós megmérettetéseken, már
van első és harmadik helyezése is. Márciusban, a megyeszékhelyi Bercsényi iskolában rendezett diákolimpia

területi döntőjének V-VI. korcsoportjában bronzérmet
szerzett. Nem véletlen tehát, hogy felfigyelt rá a
megyeszékhelyi darts klub elnökhelyettese, Kurucz Tamás.

A 16 éves, péknek tanuló fiú három éve szeretett bele
Vépen ebbe a sportágba, melyet szinte mindenki ismer az
egész világon. A sport abból áll, hogy egy kör alakú,
különböző szektorokra osztott – úgynevezett soft és steel
–táblába kis acél vagy műanyaghegyű nyilakkal kell
beletalálni, két méterről. Gondolhatnánk, hogy ez egy
könnyű dolog, azonban nem. Bálint szerint, a feladat
mégsem olyan egyszerű, ugyanis a csapat- és egyéni
versenyek, hosszú órákig tartanak. Az eredményeket pon-
tokban mérik. 301 vagy 501 pontról indulva kell visszaszá-

molva 0-ig jutni úgy, hogy az utolsó dobás dupla legyen. – Mi kell ahhoz, hogy valaki nagy versenyző legyen?
– kérdeztük. Nagyfokú álló-  és koncentráló képesség, izomfejlesztés, fegyelem, kitartás és még matek is. Éppen
ezért nagy igyekezettel gyúrja az „ipart” mondja, azt is hozzátéve, hogy példaképe az angol Phil the
PowerTaylor, aki 16-szoros világbajnok. 

Bálint családjában mindenki támogatja az ifjú versenyzőt. Szobájában darts-tábláján naponta 3–5 órát gyako-
rol azzal a három nyíllal, melyet sok tízezer forintért lehetett megvásárolni, mondja a fiú édesanyja. Tímea ass-
zony azt is hozzáteszi, hogy ne higgyük, hogy gyermeke elhanyagolja a tanulást hobbija miatt. Nem így van.

Száz szónak is egy a vége: a fiú legfontosabb célja, hogy minden versenyére felkészüljön és a sok-sok előtte
álló küzdelem győztese legyen. Az sem lehetetlen szerinte, hogy országos bajnokként kijusson az évente
rendezendő világbajnokságra. Akkor aztán minden lehetséges, teszi hozzá sejtelmesen. –gyz

Egyházközségünk programjai
Nagyböjti lelkigyakorlatunk idén is kétnapos lesz. Április 8-án, hétfőn és április 9–én, kedden délután 1/2
6 órától gyóntatás lesz, majd a 1/2 7 órakor kezdődő szentmise keretében hangzanak el a lelkigyakorlatos
szentbeszédek. A lelkigyakorlat vezetésére Tóth András ikervári plébános atyát kértem fel. Buzdítom a
kedves Híveket, hogy példás buzgósággal vegyenek részt minél többen a lelkigyakorlaton. Április 13-án,
szombaton 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 körmenet-
tel 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!
Április 14-én, Virágvasárnap ünnepli Egyházunk Jézus Krisztus jeruzsálemi bevonulását. A reggel 8 órakor
kezdődő szentmise keretében lesz a barkaszentelés és a körmenet. Április 18-án, Nagycsütörtökön este 1/2 7
órakor ünnepi szentmisével emlékezünk az utolsó vacsorára. A szentmise után oltárfosztás lesz, majd
Szentségimádási órát tartunk Jézus Olajfák-hegyi figyelmeztetésére emlékezve: „Még egy órát sem tudtok vir-
rasztani velem?" Április 19-én, Nagypénteken délután 3 órakor keresztúti ájtatosságot tartunk templo-
munkban. A Jézus kereszthalálára emlékeztető szertartás este 1/2 7 órakor kezdődik. Ezen a napon a Szentsír
15-18 óráig látogatható. Nagypéntek szigorú böjti nap! Ez azt jelenti, hogy a 18 és 60 év közöttiek ezen a
napon húst nem fogyaszthatnak, háromszor étkezhetnek, és csak egyszer lakhatnak  jól. A hústilalom 14 éves
kortól kötelező. Itt felső korhatár nincs. Április 20-án, Nagyszombaton Jézus sírja reggel 8-12 óráig látogat-
ható. A feltámadási szertartások este 6 órakor kezdődnek. Kérem a Kedves Híveket, hogy gyertyát mindenki
hozzon magával! Április 21-én, Húsvétvasárnap Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük. A reggel 8
órakor kezdődő ünnepi szentmise után ételszentelés lesz.

Németh Tamás  plébános12
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SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN

Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése során?
Ne hagyja annyiban!
Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez már ne történhessen meg!
Vegye fel velünk a kapcsolatot! 
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384 
E-mail: panasz@cchr.hu 
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"
"PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy
érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári
Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperak-
tivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"

Vadászsólymok az iskolában
Madárbarát program keretében vadászsólymokkal ismerkedhettek a gyerekek a Hatos Ferenc általános iskolában
március 18-án. A három különlegességet – Rékát, Oszit és Kolyot – Pestszentlőrincről gépkocsival hozta

gazdájuk, Kisteleki Gergely (Vadászmadár
Kft). Megérkezve láttuk, hogy úgy ültek az
Opel anyósülésének támláján, mintha ők let-
tek volna a mitfárerek.  Ez is bizonyítja,
hogy gondozójukhoz szinte hozzánőttek
ezek a védett, egyébként sivatagban élő vad-
madarak. Szinte „apjuknak és anyjuknak”
tekintik ezt a férfit. 

Érdekességként a 3.B. osztályban elmond-
ta a gyerekeknek, hogy olyan okosak kis
védencei, hogy még a beszédét, gondolatait
is értik. Ha nincs velük, akkor érezhetően
hiányolják. Pusztai Krisztina (csoport-
képünkön fent) osztályfőnök lapunknak ki-
fejtette: a környezetvédelem és a fenn-
tartható fejlődés témakörének tanulmányo-
zásakor fontosnak tartották, hogy testkö-

zelből ismertessék meg a gyerekeket olyan madarakkal is, melyeket nem biztos, hogy láthatnak élőben.
Az interaktív programban persze más vadon élő madarakról is szó volt. Például arról, hogy tévesen gondol-

juk azt, hogy a fülesbagoly fején lévő két gombolyag a madár két füle. Pedig nem. Aztán, hogy melyik szárnyas
nagyobb, a tojó vagy a hím? (A tojó). A kérdések során a madarak teljes nyugalommal foglalták el helyüket gon-
dozójuk karján és vállán a gyerekzsivajjal mit sem törődve. Még az ágyúdörgéstől sem félnek. Ezt
bebizonyították a különböző, történelmi hagyományőrző rendezvényeken. Az ismerekedést követően só-
lyomröptetésben is gyönyörködhettek a diákok.                                                  -gyz
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Vépi Krónika (Vép Város Önkormányzatának lapja)   •   

Kiadó: Vép Város Önkormányzata  székhelye: 9751 Vép, Rákóczi utca 8.  (onkormanyzat@netkabel.net)  

•   Digitálisan elérhetőa www.vep.hu oldalon   •  Felelős kiadó: Kovács Péter polgármester     

Lapzárta: minden hónap 15-én •   ISBN 2060-1832    

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

Közmeghallgatás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2019. április 29-én (HÉTFŐN) 19 órakor 

közmeghallgatást tart a Vépi Művelődési Ház és Könyvtárban.

Napirendi pontok:

1. Beszámoló az önkormányzat 2018. évi tevékenységéről

2. Az önkormányzat 2019. évi tervei

3.  Kérdések, hozzászólások

Meghívott vendég: 
az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. munkatársa.
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