
Újszülöttek polgárrá fogadása a Tündérkertben

Országos szakmai versenyt
rendeztek a DASzK-ban

Az ország legjobb 18 mezőgazdasági gépésztech-
nikus hallgatója vetélkedett április 8-10. között
három napon át Vépen, az AM DASZK Vépi
Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája
és Kollégiuma rendezésében. A keleti végektől a
nyugatiig, Hajdúböszörményből, Karcagról vagy
Bajáról éppúgy érkeztek diákok, mint Vépről. Az
írásbeli vizsgákat Gödöllőn, a Szent István
Egyetemen teljesítették, míg a gyakorlati feladatokat
– a fémmegmunkálást, munkadarab elkészítését,
szántást és gépbeállítást – nálunk végezték el néha
könnyek és mosolyok közt. Ettől volt emberi ez a
vizsga, fogalmazott Hollósi Éva igazgatónő. A
versenyt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hirdette
meg az Agrárminisztérium, valamint az Innovációs és
Technológiai Minisztérium támogatásával.

A szoros versenyben az első helyen Hunyadi
Ármin, a jánoshalmi
szakközépiskola diák-
ja végzett. Második
lett Hambalgó Ferenc
Piliscsabáról, míg a
harmadik helyen Kó-
kai Dániel szintén
jánoshalmi diák vég-
zett. 

Gombás Richárd
(kép) 13/A-s tanuló,
vépi diák a negyedik
helyet érdemelte ki. 
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Vas-film-fesztivál 2019 

Idén is megrendezték a Vas Megyei Független
Filmfesztivált Vépen, a kultúrházban. Az amatőr filme-
sek szerelmesei 15. alkalommal, április 13-14-én, két
napon át adtak randevút egymásnak és a filmeknek.
Meskó Krisztián főszervező elmondta: 55 alkotást
neveztek a monstre programba. 

KRÓNIKA

folytatás a  4. oldalon
folytatás a 3. oldalon

Tavaly 45 csecsemő született
Vépen. Őket fogadták a város kis

polgáraivá, március 24-én a művelődési házban és a
Tündérkertben, egy-egy gyümölcsfa ültetésével, a város vezetői a

szülők, nagyszülők jelenlétében. 
folytatás a  2. oldalon
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Újszülöttek polgárrá fogadása a Tündérkertben
A megjelenteket a 2011 óta hagyományos ünnepségen Ágh Péter országgyűlési képviselő is köszöntötte.(kép)

Leendő új társaikat kedves műsorral köszöntötték a Vadvirág óvoda
Rezeda csoportjának tag-
jai (kép), majd Horváth
Józsefné Irénke néni saját
versében a Tündérkert ki-
csi fáinak nevezte az új-
szülötteket, melyek idővel
nagyra nőnek.

Ünnepi beszédében
Kovács Péter polgármes-
ter (bal alsó kép) utalt rá,
hogy mindig tavasszal
tartják ezt az ünnepséget,
mert ilyenkor lehet fát ültetni, mely szimbolizálja az újjászületést. Neki nagy

öröm, és a legszebb kép az a városban, amikor babakocsit toló kismamákkal találkozik. A másik kedves kép
pedig az, amikor ránéz arra az emlékműre, melyen az egyre szaporodó nevek jelzik a családok növekedését. Idén

45-tel nőtt a névsor. Ez azt jelenti, hogy Vépen jó élni és lakni, melyet a város
képviselő-testülete első lakás-, illet-
ve első gyermektámogatással is ösz-
tönöz. Bejelentette azt is, hogy a
kormányzat Vépet is besorolta a
Falusi CSOK programba. A város a
legközelebbi település a megye-
székhely közelében, s ez újabb lehe-
tőségeket teremt Vép lakossága és a
beköltözni szándékozók számára. –
Építsük együtt Vépet továbbra is,
mondta, majd jó egészséget kívánt
kicsiknek, nagyoknak egyaránt.

Ágh Péter gratulált minden szülőnek, nagyszülőnek ahhoz, hogy úgymond
„sikeresen vették az akadályokat”, és csodálatos kisgyermekekkel gyarapodtak. Külön megemlítette Szijj
Vilmos alpolgármestert, illetve Derdákné Rózsa Hajnalkát, akik
szintén nagyszülői örömökben részesültek. Utalt rá, hogy fan-
tasztikus boom volt tavaly ebben a városban, ahol az ő kisfiát is
tiszteletbeli polgárrá fogadták. Szerinte is hatalmas út és sok kaland
vár a kicsikre, akik mellett szüleik, nagyszüleik és a város egész
közössége is ott áll majd életük során. És ez a tiszteletbeli polgárrá
fogadásuk lényege, tette hozzá.

A köszöntések után a város vezetői név szerint szólítva átadták
a polgárrá fogadási okleveleket, kis ajándékokat. Képünkön
ikreikkel  – Elizával és Rózával – Nagyné Horváth Kriszta és férje,
Nagy Szilárd. Majd Iszakné Koszorús Judit művelődésiház igazgató
felkérte a jelenlévőket, hogy kössék fel a szalagokat a színpad előtti
fácskákra, melyeket az apukák a Tündérkertben ültettek el. A
kötetlen beszélgetést egy pezsgős koccintás indította a jól végzett
munka után, a családok és a gyermekek egészségére. 

A megható ünnepség a Vépi himnusz hangjaival zárult.          
-gyz  

AKTUÁLIS
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VÉPIKRÓNIKA

folytatás az 1. oldalról
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AGRÁRIUM VÉPIKRÓNIKA
folytatás az 1. oldalról
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Országos szakmai versenyt rendeztek a DASzK-ban
A Veszprém megyei Nyirádon élő fiú egyúttal megkapta a legjobb
gépbeállítónak járó kü-
löndíjat is. Vép város kü-
löndíját Hunyadi Ármin
vehette át Kovács Péter
polgármestertől. (jobbra)

– Az agrártárca célja,
hogy minden eszközzel
támogassa, népszerűsítse
és életformává tegye a
mezőgazdasági szak-

mákat, hangoztatta Farkas Sándor, (kép) a minisztérium parlamenti
államtitkára a szakmai verseny döntőjének megnyitásakor. Rámutatott: ma korszak-
váltás van az agráriumban, ami azt jelenti, hogy a digitalizáció, a precíziós gazdál-
kodás, a robotika és az automatika időszakát éljük. A jövő és a hatékony termelés szem-
pontjából azonban az említett módszerek megismerése, megtanulása és alkalmazása
hatalmas kihívást jelent mindenkinek, főként azoknak a fiataloknak, akik ezen a

versenyen rajthoz álltak. Úgy vélte: ezek a fiatal szakemberek
sikerre vannak ítélve. Tudás nélkül nincs jövő, tehát számítunk
rátok, már most példaképek vagytok, hangoztatta egyebek közt.
Kovács Péter polgármester (kép) utalt rá, hogy a település lakói
évszázadokon át főként mezőgazdaságból éltek. Ennek törté-
nelmi alapja volt az Erdődy család, melynek tagjai biztosították
a népesség megélhetését. Ma már sokkal kisebb létszám, de sokkal nagyobb tudás
szükséges a város határában levő földek megműveléséhez, a nyereséges termeléshez.
Közel 60 éve települt Vépre a mai agrárszakképző iskola elődje. Ez az iskola hatalmas
fejlődést hozott a település életében, mert hozzájárult ahhoz, hogy a megyében Vép lett

az első, teljesen közművesített falu.  
– Először rendezhetünk Vépen mezőgazdasági gépésztechnikus országos

szakmai tanulmányi versenyt, mondta büszkén Hollósi Éva igazgató (kép), aki
szerint ez alkalommal a szakma lett a sztár. – Olyannak kell lennünk, mint a
kecses szélforgók – utalt a terem dekorációira – melyek minden rezdülésre vál-
toznak. Mozdulnunk kell az új impulzusok szerint. Példaként idézte Király
Gábort, a nemzetközi hírű futballkapust, aki az intézményben járva azt mond-
ta: ha az ember keményen dolgozik, a lehetőségek szembejönnek. És a
diákoknak itt az első lehetőség, tette hozzá az igazgatónő. 

Ágh Péter országgyűlési képviselő (kép) az eredményhirdetés előtt azt
hangoztatta, hogy ismét Vépre szegeződik a figyelem
az iskola kiváló teljesítménye, a mezőgazdasági
oktatás minősége okán. Gratulált az ország különböző
területeiről érkezetteknek a versenyben elért kiváló
eredményekhez. Emlékeztetett rá, hogy a magyar
mezőgazdaság teljesítménye 2010–18 között másfélszeresére növekedett.  Az
agrárexport mértéke ugyanebben az időpontban a felével nőtt. Mindez javuló
körülményeket teremtett a mezőgazdaságban élők számára, egyúttal javuló
életlehetőségeket is hozott. Ez azt mutatja, hogy érdemes a mezőgazdasággal
foglalkozni, és érdemes akár a mezőgazdasági gépésztechnikus szakon továbbtanulni. –
Abban bízom, mondta, hogy az Önök munkája révén is tovább növekszik hazánk

agrárgazdasága, melynek következtében bővül a gazdaság egésze is, melyben a jelenlévők is meg fogják találni
lehetőségeiket és a sikerekből töltődni fognak, tette hozzá. folytatás a  4. oldalon
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VÉPIKRÓNIKA
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Vas-film-fesztivál 2019
A vetítések szombaton délelőtt kezdődtek, és vasárnap estig folyamatosan, blokkokban zajlottak. Minden
alkotást egyszerre láthatott a zsűri és a közönség is. Ez elősegítette azt, hogy a nagyérdemű közben is kifejthette
véleményét a látottakról, igazi műhelymunka zajlott. A filmeket szakértő zsűri – Kelbert Krisztina történész,
Kovács Bálint színművész, Varsányi Kristóf forgatókönyvíró és a mozi szerelmese, Kovács Péter polgármester

– bírálta el. Minden film alkotója emléklapot
kapott, míg a legjobb 21 alkotást külön is díjazta a
zsűri. Kovács Péter köszönetét fejezte ki minden
alkotónak a részvételért és az élményekért. S mint
mondta, nehéz volt eldönteni, melyik alkotás
kapjon külön elismerést. Jövőre is várják az újabb
kópiákat, tette hozzá. Iszakné Koszorús Judit
művelődésiház igazgató pedig Meskó Krisztánnak
mondott köszönetet.  

Az élet miden területét átfogó egy- és negyven-
perces alkotások közt elgondolkodtató volt a
fővárosi Saturn Video csapatának sci-fis elemekkel
tűzdelt alkotása, az Egyórás üzlet (Szabó Attila
filmje), mely a sci-fi kategóriában díjat kapott. A
történet főhőse a vagány és balhés Farkas nevű
fiatalember (Joó Gábor színész), akinek egy

órásműhelyben dolgozó órás (Bogdán György) segítségével, többszöri próbálkozás után sikerül visszautaznia
egy órát az időben, hogy megbosszulja egy család-
tagja elvesztését. De vajon ez az óra elegendő
ahhoz, hogy elvégezze azt, amiért visszautazott? El
tudja kerülni a másik idősíkbeli önmagával való
találkozást? A kalandos történetet jó forgatókönyv,
jó effektek és jó rendezés jellemzi. (Képen az
alkotók.) 

Az egyébként 15. mustra alapja Táplán-
szentkeresztről datálódik, a Táplánszentkereszt
Kultúrájáért Egyesület továbbra is a szervezők
között van. A versenyt kísérőprogramok tették
komplexebbé. Szombaton este a Táplán-szentk-
ereszti Ifjúsági Fúvószenekar stílusosan film-
zenékkel szórakoztatott, nagy sikerrel. Vasárnap
Horváth Balázs 16 milliméteres filmgyűjte-
ményéből láthatott néhány kuriózumot a közönség.

-gyz

KULTÚRA

folytatás az 1. oldalról

folytatás az 3. oldalról

Országos szakmai versenyt rendeztek a DASzK-ban
A nívós műsorban Csík Attila verset mondott, Schrott Károly trombitaszólót adott elő, Kondor István Dominik
népdalokat interpretált, míg a sárvári Vajda András marimbán bűvölte el a nagyérdeműt. Vastaps kísérte az
Ungaresca táncegyüttes műsorát is.  

Ezt követően dr. Majoros Ferenc, a szakmai bizottság elnöke részletesen értékelte a diákok teljesítményét,
akik közül az első kilenc hallgató a 71 százalékos, vagy afeletti eredményért automatikusan megkapja a tech-
nikusi oklevelet.  Az ünnepség végén Hollósi Éva iskolaigazgató köszönte meg a szervezőknek, a támogatók-
nak, az iskola minden dolgozójának a munkáját, mely csapatmunka volt. 

Györe Zoltán
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FÉSZEKÉPÍTÉS VÉPIKRÓNIKA

Fecskementő akció Bozzaiban
Süléné Bánfalvi Eszter, a Bozzaiak Bozzaiért Egyesület elnöke fel-
vetette az ötletet, hogy itt Bozzaiban is indíthatnánk egy fecskementő

akciót, mert az utób-
bi években draszti-
kus mértékben csök-
kent a fecskék szá-
ma hazánkban. Ezt a
sajnálatos tényt, mi
magunk is tapasztal-
hattuk kis falunk-
ban. Kapva a jó ötle-
ten, felkerestem az
Őrségi Nemzeti Park
Igazgatóságát, akik
készségesen álltak
rendelkezésünkre a
szakmai tanácsadás-
ban. Egy helyszíni
felmérést és tanács-

kozást követően indulhatott is a munka: A Te szedd! akció után még
marasztaltuk a résztvevőket egy kis fecskefészekgyártásra. (képünk)
Gyerekek, felnőttek egyaránt szívesen segédkeztek. Így elkészült 25
db saját készítésű műfészek, illetve ezen túl 5 db kerámia fészek
került kihelyezésére a Faluház és az Óvoda épületére, két lelkes
apuka, Süle József képviselő és Nagy Zsolt segítségével. A
kihelyezett fészkek alá a későbbiekben fecskepelenka kerül, ami egy
polc a fészkek alatt nagyjából 40 cm-re, hogy a beköltözés után
megvédjük az épületeket a piszkolódástól. A Faluház udvarán a
gyerekekkel közösen egy fecskesarazó helyet is kialakítottunk, ame-
lyet minden nap locsolni kell, hogy mindig vizes legyen, ezzel is
segítve a fecskéket a fészekanyag összeszedésében. Talán a
megcsillanó víz és sár idevonzza őket a korábbi tapasztalatok szerint.

Most már a fecskéken a sor, hogy élnek-e az általunk készített
lehetőséggel, de azt gondolom, hogy a gyermekek szemléletének
alakítása is fontos dolog, hiszen ők már biztosan nem fognak
fészkeket leverni.

Végezetül mindenkit arra bíztatok, hogy segítsük együtt a fecskéin-
ket, alakítsunk ki sarazóhelyet az udvaron, illetve ahol van fészek,
egy, az előbbiekben említett fecskepelenkával megelőzhetjük a
kellemetlenségeket, cserébe viszont vidám csicsergéssel hálálják
meg segítségünket, hogy még gyermekeink, unokáink is ismerhessék
ezeket a gyönyörű madarakat.                          Héra-Csizmadia Fanni

5

Balló László:
KIKELET  

Nápolyt látni és aztán Vépet,
Hol a kastély fölött a tépett
Felhők sietnek messzi tájra,
Míg a tél húrja halkul fájva.

Nápolyt látni és aztán Pestet, 
Hol paloták fölött a fess-lett
Felhők kék égi kűrre kelnek,
S hozzá madárkák énekelnek.

Mert tavasz ül már minden ágon, 
Mely rügydús lepleket most rányom
Erdő-mezőre és e dőre
Futni nem habozó időre.

A szerkesztő úr is fut, hisz tavasz van 
S megindul benne, mint minden
kamaszban
Az érzület. És a Liget iránt
Veszi útját. És zsebéből kiránt

Egy kis lapot, melyen, akár a nyúl 
A mélyszántásban, remekmű lapul,
S míg megfövegli Schwarz urat s nejét
- ugrik a nyúl - gond üli meg fejét,

Hagyja peregni mindezt, s most, akár 
Cesuranál a dallam, itt megáll,
Papírra vet pár sort, s már integet
A szűzeknek, kik vígan hintenek

Színes szirmokat Szirmay Gibárt 
Hintójából, miközben a kitárt
Kapunál, hová ez betérni kész,
Egy inas taftszoknyák alá fürkész...

S mert csalogatja ezer irtás, 
Csalogánydalos, pacsirtás,
Tárul szerkesztőnk: Soha szebbet
Ennél. És soha komplexebbet!

Ki későn kel
Az elmúlt hetek során tapasztalhatták a vépi ingatlantulajdonosok, hogy a péntekenkénti kukaürítés az
ígéreteknek megfelelően már kora hajnalban (5 órakor) megkezdődik. A járatok kialakítása és napi beosztása
nem teszi lehetővé azt, hogy újra visszamenjenek, egy már leürített utcába. Ezért felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy lehetőleg már előző este helyezzék ki a kukákat a házuk elé, mert ebben az esetben, biztosan el fogják szál-
lítani a szemetet. Az év végéig ütemezett szállítási időpontok a vépi honlapon megtekinthetők. -vk-
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Tavasz van
gyönyörű….

Virágba öltözött a város. Nem volt igazi
tél, mégis nagyon vártuk a tavaszt, mely
nemcsak a meleget hozza, hanem a ter-
mészet örök megújulását. A virágzást, ami
megdobogtatja az ember szívét, finomítja a
lelkét, ami bölcsője a sok ízletes, tápláló,
gyümölcsnek. Így szépít és éltet bennünket

a természet, színessé varázsolta a várost, a
kiskerteket és lakásainkat is. Képünkön a
gyönyörű vépi tavasz.  -gyz 

Megyei Ki mit tud? versenyen
A költészet napja alkalmából, Ki mit tud? volt a Vas Megyei
Nyugdíjas Szövetség szervezésében április 11-én. A Nefelejcs
Nyugdíjas Klub tagjai közül Tóth-Vásárhelyi Ica, Németh
László, Hendéné Vali, Kovács László, Sinkó Pál és Bátorfi
Tamás vettek részt az eseményen. Továbbjutott a versenyben Ica
és Németh László. 
A zsűri pedig külön megdicsérte Sinkó Pali bácsit.

Köszönöm azoknak a felkészülést, akik nem jutottak tovább,
de ez ne szegje kedvüket. Aznap délután a vépi klubban is meg,
emlékeztünk a költészet napjáról, Ady halálának100. évforduló-
ja és szerelme, Csinszka születésének 125. évfordulója alkal-
mából. Ezúttal inkább Ady szerelmeivel, viszonyukkal, Lédával,
Csinszkával, a hozzájuk írt versekkel foglalkoztunk. 
Több verset szavalt Lakicsné Éva, s én is felolvastam hármat,
miként Csajbiné Betti is verselt. 

Kovács Péter polgármester pedig Balló László: Kikelet c. ver-
sét olvasta fel, amely úgy kezdődik: Nápolyt látni és aztán
Vépet. Jól éreztük magunkat Csinszka, Léda, vagyis Ady
bűvöletében. Köszönöm azoknak, akik eljöttek.   

- Ságiné Anci
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Színesedő óvodaudvar
Csodás meglepetéssel készültek a Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda gyermekei részére a szülők, óvodai dolgo-
zók. Az április 6-ra tervezett közösségi munka alkalmával udvarrendezésre került sor. Közel ötvenen vettek részt
a munkálatokban. Lelkes szülők buzgón tevékenykedtek, az anyukák virágoskertet rendeztek, növényeket ültet-
tek, játékokat, babaházakat festettek. Az apukák a
virágoskert magaságyását tervezték és kivitelezték
illetve a csúszda ütésálló felületének rendezésén
munkálkodtak. Csodás színes lécek díszítik a be-
járati kaput, melyek ceruzaformát kaptak, illetve a
teraszok is színes lécezéssel teszik vidámabbá az
udvar látképét. A munkák során az óvoda dolgozói
vendégül látták a szülőket, ízletes bográcsos ebéd-

del. Helyi vállalkozók is segítették méltóvá tenni az
óvoda játszóterét.
Vállalkozók:  Hittaller Csaba – kerítés elemek,
homokozó készítés • Kovács József – festő munkála-
tok • Binder Martin – földmunkák • Kajcsos György
– virágtartókhoz faanyag biztosítása, raklapok •

Kajcsos István •   VELOCI VÉP – Szilágyi Tibor – rollerek javítása •   AGROCOM 2000 Kft. •   PALKÓ Kft.
•   BNF Kft.              

Kovácsné Halász Éva óvodavezető szerint ezekkel a munkákkal elkezdték az óvoda átalakítását, melynek
eredményeként kívül-belül ökobaráttá kívánják alakítani az intézményt, mely május 17-én ünnepli fennállásá-
nak 50. évfordulóját. ( képeink)              - VK

ÓVODA VÉPIKRÓNIKA
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A Vadvirág óvoda 
programjai

Április 23-26. Egészséghét
Május 03. 10:00-11:30    ÓVODA
HÍVOGATÓ - beiratkozó gyermekek és
szüleik számára
Május 7-8-9. 7:00-16:30 ÓVODAI
BEIRATKOZÁS 
Május 17. 14:00-19:00    Vépi Óvoda 50 éves
évfordulója és Vadvirág Nap 
Június 01.   Óvodai Ballagás 

Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda 

9751 Vép, Szent Imre u. 1.

Tel: 94/353-822
email: vadvirag_ovoda@freemail.hu
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Polgármesteri
napló 

2019.03.20. Mándli Sándorné
Deák u. 8. 91 éves

064/1 erdő megvétele két 
tulajdonostól
2019.03.21. 13:00 Porpác-
Bögöt vízműterület átadás

14:00 Kultúrház belső
felújítása ügyben egyeztetés
2019.03.22. Óvoda játszótér
felülvizsgálat
2019.03.23. Te Szedd –
szemétgyűjtés
2019.03.24. Tündérkert
2019.03.28. Iskolai ügyekben
egyeztetés Molnár Krisztina
igazgatónővel
2019.03.29. Bűnmege lőzés i
konferencia Budapest
2019.04.01. Egyeztetés park-
gondozás ügyben

15:00 Leader megbeszélés
Gencsapátiban
2019.04.03. Egyeztetés a járási
hivatalban
2019.04.04. 14:00 Rendőrségi
fórum

Wifi4EU pályázat
benyújtása
2019.04.05. 15:00 Polgár-
mesteri Pad - eső miatt elmaradt.
2019.04.06. Óvoda udvar tár-
sadalmi munka
2019.04.08. 10:30 Mg gépész
szakmai verseny megnyitó
2019.04.09. TÖOSZ vezetősé-
gi gyűlés Budapest
2019.04.10. S z o m b a t h e l y i
iskolások a szélkeréknél

Porpác-Bögöt víz koope-
ráció

10:30 Mg. gépész szakmai
verseny díjátadása
2019.04.11. Régiós konferen-
cia Sárvár

Költészet napja a megyei
könyvtárban
2019.04.15. Novák Lajosné
Táncsics u. 28. 98 éves        -KP

SZÉPKORÚAKSVÉPIKRÓNIKA
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Mándli Sándorné köszöntése
Kilencvenegyedik születésnapján otthonában köszöntötte Mándli Sándor-
nét Kovács Péter polgármester március 20-án. A virág és kis ajándék
meghatotta Mariska nénit, (kép) aki kora ellenére fiatalos, éles gondol-
kodású. Krónikus lábfájása ellené-
re jó kedélyű, aktív életet él. Min-
dig keres valami feladatot: nem-
csak kötöget, varr és gobelineket
készít, hanem segít Teréz lányának
a konyhai munkában is. Szeren-
csére jó étvágyú, minden ínyére
való. Mint mondta, ha kell, meg-
eteti a tyúkokat, és a tojást is össze-
szedi. Napközben újságot olvas,
keresztrejtvényt fejt, rádiót hallgat,
tv- sorozatokat néz, valamint temp-
lomba jár. Családja szerint szép korának a mértékletesség a titka. Mindig
nagy szeretettel gondol két unokája mellett a Németországban élő két déd-
unokájára, Nikolaszra és Kiliánra is, akik szüleikkel együtt sokszor
meglátogatják őt. Olvasóink nevében is jó erőt, egészséget kívánunk
Mariska néninek! -  gyz

Ili néni 98 éves
- Igazából nem fáj semmi, mégis gond ez a nagy idő, panaszkodott Novák
Lajosné Ili néni, akit 98. születésnapja alkalmából otthonában virágcsokor-
ral és kis ajándékkal köszöntött Kovács Péter polgármester április 15-én.

Az ünnepeltnek nincs oka nagy panaszra, hiszen ellátja magát, szépen
él Tamás fiával és Marika menyével közös otthonukban, de még mindig
úgy szeretne dolgozni, mint húsz
éve. Arcra sem nagyon változott, és
még aktív: hetente kétszer eljár a
templomba, és gyakran elviszi
Marika az Idősek Klubjába, ahol
jókat lehet beszélgetni. Szereti az
otthon főzött pépes ételeket, a
spenótot, sóskát, tökfőzeléket, a
daragaluska levest és a krump-
lipürét. Napközben sokat gondol-
kodik a régmúlt időkön, azon, hogy
1947-ben kötött házasságot, azon, hogy 34 éve meghalt a férje, s
elveszítette egyik fiát is. Beszélgetés közben az is kiderült, hogy a
háztartási munkák és a kertművelés mellett 10 évet dolgozott a helyi óvoda,
iskola és egy kocsma konyháján. Innen a kiváló főzőtudománya. Élni aka-
rását jellemezi, hogy egyre inkább szeretne utazni. 

Születésnapja alkalmából megköszöntötték családtagjai, ismerősei tele-
fonon, vagy személyesen a templomi mise után. A klubban a társainak egy
csokitortával kedveskedett, amit a menye készített el. A dédit szeretettel
köszöntötte hét dédunokája, köztük a Hollandiában élők is. Olvasóink
nevében kívánjuk: Isten éltesse továbbra is erőben, egészségben Ili nénit!  

-gyz     
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Te Szedd… 
Városunk idén is csatlakozott az országos Te Szedd akcióhoz, melynek célja az illegálisan lerakott hulladék
összegyűjtése és ártalmatlanítása.
Idén összefogtak a lelkiismeretes vépiek azért, hogy hanyag polgártársaik okozta környezetkárosítás ellen fel-
vegyék a küzdelmet. Sajnos most is válogathattunk a szóba jöhető helyszínek között. A 9 órára összegyűlt csa-
pat több helyszínre vonult ki, a központilag megküldött akciós zsákokkal és gumikesztyűkkel. Egy csapat a
Lisztes tanárok és a főúton túli szakaszát,
egy csapat a kajdi elágazónál rendszeresen
található szeméthalmot támadta meg. A
polgárőrök Bozzai felé haladtak tovább, a
szembejövő bozzaiakkal tisztították ki a
kétoldali árkokat. A csapat egy része a
sportpálya melletti erdőt járta be, aminek
szélén olyan mennyiségű hulladékot talál-
tak, amit egy külön akció során lehet csak
eltávolítani.

Hamar megteltek az akciós zsákok,
előkerültek a mi tartalék zsákjaink is.
Reménykedünk, hogy a szépen megtisztított
területek láttán valami megmozdul a
rendszeresen szemetelők agyában is. Ért-
hetetlen, hogy amikor minden lehetőség
megvan a hulladékok legális elszállít-
tatására, elhelyezésére, miért kell ilyen ter-
mészetkárosító módon megszabadulni bármilyen hulladéktól?

Köszönjük a bátor hulladék-harcosok munkáját. Mint az a képen látható, jó pár gyermek is lelkesen dolgo-
zott velünk. -KoPé-

Élményalapú tanulás 
A vépi Hatos Ferenc Általános Iskola és AMI diák-
jai és tanárai minden évben több alkalommal is
témahetek programjain vesznek részt. Az elmúlt
hónapban a Fenntartható fejlődés néhány
témakörében végeztek tanulmányokat, kiemelve a
víz, a fenntartható közlekedés, a szelektív
hulladékgyűjtés, valamint a megújuló energiák
szerepét . 
Színes és
színvonalas
programokon
keresztül  sa-
játították el
az új isme-
reteket él-

ményalapú tanulás, önálló gondolkodás, kreativitás, alkotás,
gyűjtőmunka eszköztárán keresztül. Új élményeket szereztek a Borza
pataknál, saját maguk végezték a vizes kísérleteket, naptűzhelyet
készítettek, és szinte elmerültek a szelektív hulladékgyűjtésben.
(képeink)      - Hatos
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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:
Május 1. Retro majális
Május 10. Hatosfogat Művészeti fesztivál
Május 11. Emeljünk magasba minél több
gyereket! Csatlakozás az országos világ-
rekord kísérlethez
Május 29. Kihívás Napja
Június 1.A Weeb Színpad bemutatója

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

A Nefelejcs Nyugdíjas Klub programjai:
május 1.   RETRO Felvonulás
május 2.   Anyák napja
május 9.   Előadás a nők helyzetéről különböző

korokban
május 16. Férfinap
május 23. Jeli arborétum
május 30. Növényápolási tanácsok Németh 

Lászlótól

Idősek klubja program:
7. 14.00 óra: Kreatív foglalkozás - origami
13.14.00 óra: Jeles napok, népszokások
15.14.00óra:  Egészségmegőrzés – ismeret-

terjesztő előadás
20.14.00 óra: Memóriajáték 
22.14.00 óra: Szalonnasütés  
27. 14.00 óra: Filmvetítés – Régi majális
29. 13.00 óra: Kirándulás - Acsád

Ismét szólt a költemény 
a Hatosban

„Szállj költemény, szólj költemény
mindenkihez külön-külön,
hogy élünk ám és van remény, -
van idő, csípjük csak fülön” (József A.)
Az idei évben sem maradhatott el a hagyománnyá vált költészet
napi szavalóverseny a „Hatosban”. Az április 8-án tartott meg-
mérettetésre – melynek témája idén a BOLDOGSÁG volt – ,
nagy izgalommal készültek a diákok. Az alsó tagozatból 20, a
felsősök közül 16 diák kereste, ízlelgette és tanulta a verseket,
reménykedve, hogy elnyeri a zsűri tetszését. 

A 14 órakor kezdődő rendezvényen új és régi kedves
ismerősök figyelték szeretettel, de hozzáértő, kellő szigorral a
gyerekek előadásait. A döntnökök elnökének tisztjét idén is
Bősze Éva néni, költő, író töltötte be. Új zsűritagunk volt Fehér
Renátó tehetséges ifjú költő, aki szintén örömmel vállalta el a
nem könnyű feladatot. És persze ott volt a mi Judit nénink,
Koszorúsné Iszak Judit, a művelődési ház vezetője. A két poéta
egy-egy kedves versével adta meg a versmondó verseny
alaphangulatát, Judit néni pedig a verseny végén, egy vidám
Romhányi József-féle „tevepanasszal” oldotta az izgalommal
terhes hangulatot.

Hallhattunk klasszikus műveket is, de a kortárs művek
taroltak az idei
verscsokorban.
Egy-egy Arany,
Petőfi, Szabó
Lőrinc mű mel-
lett nagy szám-
ban hallhattunk
Aranyosi Ervin,
Erdős Virág, K.

László Szilvia és más neves tollforgatók kedves verseit.
Kislányok és nagyfiúk csengő hangja, bájos megjelenése
melengette a felnőtt hallgatók, szülők, tanárok és vendégek
szívét.
Köszönjük gyerekek a csodálatos irodalmi élményt!
S végezetül a zsűri (nem könnyű) döntése alapján
helyezettjeink az egyes korcsoportokban:
I. 1.-2. osztály: I. helyezett: Nagy Regina 2.e.  •   II. helyezett:
Kiss Boglárka 2.e.  •   III. helyezett: Takács Ramóna 1.e.
Különdíjat kapott: Gombás Kristóf 1.b.
II. 3.-4. osztály: I. helyezett: Gombás Lőrinc 3.a.  •   II.
helyezett:  Kertész Szonja 3.a.  •   III. helyezett: Nagy Lilien
3.a.  •   Különdíj: Gombás Botond 4.b.
III. 5.-6. osztály: I. helyezett: Imre Fanni 6.a.  •   II. helyezett:
Forgács Piroska Vivien 5.a.  •   III. helyezett: Smuk Sára 5.a.
Különdíjas lett:  Habda Patrik 6.b.
IV. 7.-8. osztály I. helyezett: Dömötör Hanna 7.a  •   II. és III.
helyet a zsűri nem osztott.                         - Ágoston Andrea
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Jeles napokról az Idősek klubjában
Oly régen vártuk a tavaszt, annak ellenére, hogy nagy tél nem is volt, mondták március 25-én az idősek klubjá-
nak tagjai. Így hát a nagyon népszerű névnapok alkalmával jelképesen meg is húzták a fülét Sándornak,
Józsefnek és Benedeknek március közepén.
Kis kutatással az is kiderült, hogy a tavaszi jeles napok közül Gergely napja az első. A feljegyzések szerint e nap
ünneplését IV. Gergely pápa rendelte el 830-
ban.

A Gergely-járás eredete a középkorra
vezethető vissza, amikor a szegény tanulók, az
iskolák védőszentjének ünnepén kéregettek.
De visszatérve a három névnapra, a népi
időjóslás szerint, ha ezekben a napokban kisüt
a nap, akkor hosszú, meleg nyár várható, ha
nem, akkor hosszú, lucskos ősz lesz. A zsák
meleg a vágyakozást jelenti, hiszen József
napján éppen nem szűnik meg a szél, hanem
ekkor fújnak a „böjti szelek”.

A népi megfigyelés külön elnevezéssel jelöli
a nagyböjt időszakában tapasztalható
folyamatos, erős szélfúvást: ezek a böjti
szelek. Hogyha sok böjti szél fúj, akkor száraz lesz a nyár, ha nem, akkor sok lesz a csapadék. Ha nem fúj szél,
az sem jó, mert az gyenge termést jelez előre. (Ki tud itt kiigazodni?- sic)
Benedek napja a “hivatalos” tavaszkezdés, azaz a tavaszi napéjegyenlőség napja. Akár így, akár úgy, az
„időjárás-felelősnek” már csak egy dolga lesz, hogy a kellemes tavasz mihamarabb, majd az igazi nyár is
megjöjjön, fogalmazták meg vágyaikat a klub tagjai.

-VK-

Batikolt tojást készítettek
A húsvét fontos keresztény ünnep, ugyanakkor a tavasz
érkezésének köszöntése is. Világszerte számos népszokás
és hagyomány kötődik ehhez a naphoz. Ilyenkor
feldíszítjük lakásunkat, ünnepi asztalt varázsolunk,
hímes tojásokat készítünk – mondták az Idősek
Klubjának tagjai április 8-i rendezvényükön. (kép)

A klubban ez utóbbi hagyományt elevenítették fel, és
batikolt tojást is készítettek. Apró, pici, lehetőleg
csipkézett szélű levélkéket válogattak, amiket
ráerősítettek a tojásokra. Belehúzták a harisnyába a tojást
a levéllel együtt, szépen eligazították, és cérnával mindkét végét elkötötték. A tojásokat a korábban megfőzött
hagymahéjas vízbe mártották, hogy az ellepje. A kívánt szín elérésekor kivették a tojásokat, levágták róluk a
harisnyát, és máris kész volt az egyedi mintás hímes tojás. A nyers tojásokat a hagymahéjjal együtt is megfőzheti
bárki, hangzott el a szakértői tanács.                                                                                                  - KV-

HÚSVÉTRA VÉPI
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KRÓNIKA

Anyakönyvi hírek

Születés: Tóth Gábor és Tabi Tímea Krisztina leánya Diána
• Vajkovics Péter és Nagy Barbara fia András • Szili Ferenc
Titusz és Schrammer Nikoletta leánya Nóra • Habda Gábor és
Kiss Enikő fia  Zétény • Beke Tamás és Takács Dóra Orsolya
leánya Panni 

Haláleset: Farkas Jánosné sz. név: Varga
Mária (1940) Vép, Alkotmány u. 6. • Czene
Emil (1955) Vép, Kossuth u. 4.  •  Tancsics
Rozália (1934) Vép, Rákóczi u. 20.
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Sinkó Pál boldog időskora 
és a furfangos fizika

Az ember születésétől halálig fejlődik, ennek egyik szakasza az időskor. Ha a sors jól rendezi, és környezete nem
teszi tönkre az idős ember életét, úgy érzi, hogy még van tennivalója, csodás dolgokra képes ebben a korban is.
Az egymás szeretete, segítése,
munkájának megbecsülése ered-
ményessé teheti a családot.

Sinkó Pál elmondta, hogy a családja
két gépészmérnöki, három tanári, és
egy orvosi diploma birtokosa. Nem
véletlen, hogy a család anyanyelve a
tudomány, amelyet az unokák is
szívesen gyakorolnak.

Köszönettel tartozik fiának, család-
jának, akik lehetővé tették számára,
hogy részt vegyen  Debrecenben a 62.
Országos Fizikatanári Ankéton és
Eszközbemutatón. 
A szakmától, a régi kollégáktól való elköszönésre gondolt, de elismerést kapott, és ünneplésben részesült.  Az
eszközbemutatón a „Furfangos fizika” bemutatásával III. helyezést ért el 27 év nyugdíj után.

Azt természetesnek tartja, hogy menye, Andrea (képünkön Pali bácsival), kinek mesterpedagógus besorolása
van, előadást tartott, és a zsűri különdíját kapta. Gratulálunk!

Egyházközségünk programjai
Május a Boldogságos Szűzanya hónapja. Május hónapban az
esti szentmisék után, a loretói litánia imádkozásával köszöntjük
Mennyei Édesanyánkat. Május 3-án lesz a hónap elsőpénteke.
Engeszteljük Jézus Szentséges Szívét szentgyónásunkkal és
szentáldozásunkkal! Május 5-én, az este 1/2 7 órakor kezdődő
szentmise után körmenetben vonulunk a Szent Flórián
szoborhoz, hogy a szent közbenjárását kérjük, városunk minden
lakójának épségéért. Május 12-én a reggel 8 órakor kezdődő
szentmise keretében lesz a hittanos gyermekek legbenső-
ségesebb ünnepe, az elsőáldozás.  
Egyházközségünk 31 gyermeke ekkor járul először az Úr asz-
talához. Május 10-én, pénteken délután 5 órai kezdettel lesz az
elsőáldozási szentmise próbája, május 11-én, szombaton délután
3 órai kezdettel pedig az első szentgyónásukat végezhetik el a
leendő elsőáldozók. 
Imádkozzunk az ünnepre készülő gyermekekért és
családtagjaikért!
Május 13-án, hétfőn a Boldogságos Szűz Mária fatimai
kérésének eleget téve engesztelő napot tartunk. Igyekezzünk
egész nap böjttel, imádsággal engesztelni Szűz Mária
Szeplőtelen Szívét a bűnökért és megbántásokért! 
Az esti szentmise előtt 3/4 6 órai kezdettel rózsafüzért imád-
kozunk, majd a szentmise keretében ünnepélyes körmenettel
hordozzuk körül Szűz Mária Szeplőtelen Szívének kegyszobrát.

Németh Tamás  plébános

A Hatos Ferenc Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti

Iskola programjai
• Május 1.  – A munka ünnepe –
Tanítási szünet
• Május 9. – A 8. osztályos tanulók bal-
lagási fotózása /Illésné Kolocz
Klára/
• Május 10. – XII. HATOSfogat
Művészeti fesztivál
• Május 21. 14:00 – NYÍLT NAP
Boldogságóra bemutató m i n d e n
érdeklődő számára
• Május 22. – Országos Idegen Nyelvi
Mérés a 6. és a 8. osztályokban
• Május 28. – Takács János Labdarúgó
Emléktorna
• Május 29. – Országos
Kompetenciamérés a 6. és a 8. 
osztályokban
• Május 29. – A Kihívás Napja
• Május 30. – 3. osztályosok kirán-
dulása /zarándoklat/
• Május 31. – TÜNDÉRKERT-avató
ünnepség az iskola udvarán

12

2019 febr_2017 maj  2019.04.17.  22:01  Page 12



Foci: új szerelésben biztató kezdés
Eltelt egy újabb tél, és csapataink újra bajnoki mérkőzéseken mutathatják meg, hogy nem érdemtelenül vívták

ki a szimpatizánsok elismerését. Rögtön a bajnokság elején a Király csapata volt az ellenfél. Jól és szervezetten

játszott a csapat, gólra törően, azonban nem sikerült a gólvonal mögé juttatni a játékszert, és ahogy az ilyenkor
lenni szokott, kaptunk egy gólt. Panaszra okunk nem lehet, így ki lehet kapni. 

A második fordulóban hazai pályán fogadtuk a Rádóc csapatát. A meccs érdekessége, hogy ezen a meccsen
mutatkozott be csapatunk új szerelése ( kép ). Magyarországon negyedik csapatként a 2rule márka termékeiben
léphetett pályára a Vép! Az új szerelés és a hazai publikum segítségével, gyengébb játékkal, de itthon tartottuk
a három pontot.
Ezt követően jött két mérkőzés, melyen sajnos egy pont sem jutott nekünk.
Kissé rendezni kellet fejben a dolgokat, de Török Ricsi pedagógusként pontosan tudta, mi a teendő. Ennek meg
is lett az eredménye, pontot szereztünk egy masszív, jó erőből lévő Körmend ellen, majd megvertük az Ikervár
csapatát. 

Azt szokták mondani a futballban, hogy ennek akkor van jelentősége, ha hozzuk a következő meccseket is.
A csapat bízik a jó folytatásban, és a szurkolókkal együtt a szezon végére akár dobogón is állhat hosszú idő után
a Vép! Ez még a jövő zenéje, de ahhoz hogy összejöjjön az álmunk, ahhoz kell, hogy minél többen biztassuk a
fiúkat!                    Hajrá Vép! -Pajor Tamás      Fotó: Illésné

SPORT VÉPIKRÓNIKA

Tavaszköszöntő 
Polgármesteri Pad

Az áprilisi programot az időjárás áthúzta, mert aznap könyörtelenül
esett az eső. Bízom benne, hogy május 17-én, pénteken, az időjárás
is lehetővé teszi, hogy találkozzunk a főtéren a padnál, 15 órától és
beszélgessünk.

-polgármester-
13
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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)  

Mert tavasz ül már minden ágon!
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