
Nyolcvanhárom gyermeket emeltek magasba

Ünnepség az óvoda
ötvenéves jubileumán

Ötvenéves jubileumát ünnepli az idén a Vépi
Vadvirág Óvoda. A művészeti alapintézmény nélkül

ma már elképzelhetetlen lenne a kisvárosban élő
családok élete. Ez a komplex nevelési, oktatási
intézmény nagymértékben megkönnyíti, segíti a
gyermeknevelést. A kicsik elindítását az életre és
felkészítését az iskolára.    

Ünneplőbe öltöztek tehát a Vadvirág óvoda volt és
jelenlegi dolgozói, az ovisok és a szüleik, nagy-
szüleik május 17-én, az ovi szülinapján. A kicsik
képekkel, zenével, énekszóval, verssel és tánccal
tisztelegtek az intézmény félévszázados évfordulója
előtt (a rossz idő miatt) a művelődési házban.
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HatosFogat fesztivál a
boldog iskolában

Több mint kétszáz tehetség lépett fel a HatosFogat
Művészeti Fesztiválon május 10-én a művelődési ház-
ban. 55 produkcióban gyerekcsoportok, egyéni indulók
táncoltak, énekeltek, zenéltek, vagy verset és mesét
mondtak. Ezúttal a fesztivál Vándorserlegét a Rumi
Rajki István Általános Iskola tanulói nyerték, akik kilenc
kiváló produkciót mutattak be. (kép a 3. oldalon)

Köztudott már, hogy Boldog Iskola címet kapott a
vépi Hatos Ferenc Általános Iskola, melynek igazgatója
– Molnár Krisztina – számára egyértelmű volt, hogy a
boldogság, a pozitív gondolkodás témáját jelenítik majd
meg az ünnepen. 

KRÓNIKA

folytatás a  3. oldalon folytatás a 2. oldalon

folytatás a  4. oldalon
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Ünnepség az óvoda ötvenéves jubileumán
- Talán sokan tanultak itt meg életre szóló szabályokat. Az útravalót az óvó nénik, dajka nénik adták. Jó érzés,

hogy van Vépen óvoda, és hogy tudunk együtt ünne-
pelni – fogalmazott beszédében Kovácsné Halász Éva
óvodavezető (képünkön Lakner Györgyné mögött). A
vendégeknek azt is elmondta, hogy fát ültettek a
gyerekekkel, táplálva annak gyökereit, hogy fej-
lődésnek induljon, ahogy az óvoda gyökereit – indu-
lásának első éveit – is alapos műszaki, törvényi, szak-
mai, érzelmi alapokra helyezték az elődök. A
meghívottak közül természetesen nem maradhattak ki
a korábbi dolgozók, vezetők sem. Közülük Lakner
Györgyné, az első óvodavezető 23 évig állt az intéz-
mény élén. Visszaemlékezésében felidézte a kezde-
teket, amikor az építkezés után végre 75 kisgyereket
fogadhattak. Szólt az idők során szükséges bővíté-
sekről, és arról is, amikor 1998-ban Bozzaiban 15
fővel csoportot indítottak. – Életem legmunkásabb, de

legszebb éveit éltem meg az óvodában – mondta. 
Az ünnepséget megtisztelte Ágh

Péter, a térség országgyűlési képvi-
selője is. Beszédében méltatta az intéz-
mény munkáját, mondván, hogy a vépi
óvoda nemzedékről nemzedékre egyre
több gyereknek lett a második otthona.
Köszönet jár a dolgozóknak, amiért
ötven éven keresztül meg tudták nekik
adni a varázst, amire mindenkinek
szüksége van, hangoztatta egyebek közt
Ágh Péter. 

Kovács Péter polgármester a múlt-
idézés mellett a jelent is említette,
örömmel tájékoztatott, hogy az idén
negyven gyereket írattak be az intéz-
ménybe, és a jövőt: az óvoda folya-
matosan frissül minden szempontból. Erre szükség is van, hiszen lesz utánpótlás, mert a gyermekáldást mutat-
ja, hogy tavaly 45 újszülött látta meg a világot. Ők előbb majd a leendő bölcsődébe, majd ebbe az óvodába fog-
nak járni. A városvezetés család- és gyermekvállalást segítő intézkedései továbbra is ösztönzően hatnak, tette
hozzá a városvezető.
Az ünnepségen méltó módon, gyertyagyújtással emlékeztek meg azon dolgozókról, akik már nem lehetnek
velünk.
Az intézményvezető virággal köszöntötte elődeit:
• Lakner Györgynét, 
• Vajkovics Istvánnét, 
• Varga Mariettát, 
• Takács Józsefnét, 
• Szalai Katalint

A szülinapi óriástortákból mindenkinek jutott egy falat. A szórakoztatásról többek közt a Balássy Betty és Varga
Ferenc művészpáros gondoskodott.                                                        -gyz

50 ÉV
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VÉPIKRÓNIKA

folytatás az 1. oldalról
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FESZTIVÁL VÉPIKRÓNIKA
folytatás az 1. oldalról

3

HatosFogat fesztivál a boldog iskolában
– Minden évben egyre többen, egyre felkészültebben érkeznek, hangoztatta köszöntőjében az igazgató, és
különlegesnek nevezte az idei évet, hiszen minden eddiginél több, 55 műsorszámot láthatott a közönség. 
Kovács Péter polgármester köszöntője után a TánCentrum Savaria körmendi csoportja és vezetőjük, Novák
Tamás táncpedagógus adta vissza a fesztivál vándorkupáját,
amelyet egy éven keresztül ők birtokoltak. A fellépők sorát
nagycsoportjuk indította bécsi keringővel. A második osztá-
lyos vépi kislány Nagy Regina Anna: Mentovics Éva
Vakáció, vagyis végre szabadság! című versével állt szín-
padra – együtt vártuk vele, hogy ne kelljen korán ágyba bújni.
A jáki Lada Lázár Mátyás Jó reggelt, jó reggelt! előadására
pedig felébredtünk. 

Az idén az Őriszentpéteri Általános Iskola Citerazenekara
jelentkezett először a fesztiválra. Cservék László tanítványai
között második osztályos kisfiú is fellépett, aki „éjjel,
álmában is citerázott”, hogy bekerülhessen a csoportba.
Ahogy már hagyományosan minden évben, úgy idén is örül-
hettünk a Galaxy Akrobatikus Rock & Roll Klub tánco-
sainak, a Rum-Kastély EGYMI tanulóinak, a Színkottás
zenekarnak és a Rumi Rajki István Általános Iskola tanulói-

nak, akik kilenc produkcióval érkeztek. És
most sem lehetett HatosFogat a kőszegi BE-JÓ
Táncegyüttes nélkül. A Horváth Márta vezette
együttes több látványos műsorszámmal is
bemutatkozott. Az idén is szigorú szakmai
zsűri – Horváth Dávid táncpedagógus, Molnár
Virág, a Szombathelyi Derkovits iskola tanára;
az Egervárról érkezett, szabadidejében pop-
zenei fellépéseket is vállaló Balázs Henriett,
Iszakné Koszorús Judit, a Vépi Művelődési
Ház vezetője és Eredicsné Horváth Lenke, a
Szülői Közösség elnöke döntött a
minősítésekről.   

A fesztivál díjai és a minősítések mutatják a

művészeti iskola és a résztvevők produkcióinak
színvonalát. A zsűri 27 arany minősítést, 18 ezüst
minősítést és 10 bronz minősítést osztott ki. A
TUDÁS FÁJA Közalapítvány Különdíját Czene
Roland – Őri Máté 7. osztályos tanulók kapták.
(jobb felső kép) A vépi iskola két diákja ének
kategóriában indult, saját szövegű dallal. A szülői
közösség különdíját a RUM Kastély EGYMI szólót
éneklő tanulója, Schmögner Dominik kapta (bal
kép).

A Fesztivál VÁNDORSERLEGÉT egy évre a
Rumi Rajki István Általános Iskola tanulói (jobb
alsó kép) vihették haza, akik 9 produkcióval
neveztek be az idei fesztiválra.          -VK
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VÉPIKRÓNIKA

4

Nyolcvanhárom gyermeket emeltek magasba
A család, a gyermekvállalás fontosságára hívták fel a figyelmet a szervezők, az országos Három Királyfi, Három
Királylány Mozgalom tagjai a vépiekkel együtt május 11-én. Aznap pontosan 11 órakor kürtszóra mozdultak a helyi
felnőttek a művelődési ház udvarán, hogy ég felé emeljék a már regisztrált 83 gyereket. (képek)

– A jó időt és a tartalmas időtöltést garantálják, gyerekeket és jó kedvet mindenki hozzon magával – ezt ígérte-
kérte az a maroknyi csapat, akik néhány hét alatt szervezték meg a rendezvényt, amellyel csatlakoztak az országos

mozgalom kezdeményezéséhez. A szervezet arra
ösztönöz és kíván bátorítást adni, hogy a kívánt
gyerekek megszülessenek. Küldetésüknek érzik,
hogy olyan feltételeket teremtsenek, amelyek ezt
elősegítik, hallottuk többek közt.

A kétgyerekes vépi Nagy Attila autóvezetés
közben, rádiót hallgatva figyelt fel a témára.
Korábban soha nem hallott a megmozdulásról, de
onnantól az motoszkált benne: Vépnek is csat-
lakoznia kellene a világrekord-kísérlethez. Felke-
reste Iszakné Koszorús Juditot, a művelődési ház
vezetőjét, aki végig támogatta a helyi ovisok
szüleiből alakult közösség munkáját, melynek
eredményeként hangos, népes, családi játszó- és
foglalkoztató térré alakult a művelődési ház
udvara.

Minden négyzetméteren adódott látni- és kipróbálnivaló. A Kézfogás a Gyermekekért Szociális Egyesület
standjánál gyöngyöt fűztek, arcfestésre, csillámtetkóra vártak a legapróbbak. A helyi Kölyökmentők simogatható
keverék kiskutyákkal érkeztek. Volt, aki ugrálóvárban vezette le
energiáit. Mások a Vép-Bozzai Önkéntes Tűzoltó Egyesület autójánál
tűzoltósisakot próbáltak. A felnőttek kézműves-kereskedőktől
vásárolhattak otthont szépítő kellékeket. Az interaktív zenés műsor
egy percre sem hagyta tétlen a gyerekeket. Egymás után hangzottak
fel az ismerős rajzfilmslágerek és dalok: a Vízipók-csodapóktól a Kis
Vukon át, a Sehallselát Dömötörig, miközben papírrepülőt reptettek,
és hangszereket is „ütöttek vertek, hadd szóljanak”. 

A program résztvevőit felajánlásokból pogácsával, sütivel,
fagyival kínálták. A szervezők közül Lengyel-Kiss Katalin a család-
jával érkezett. Férjével az ötéves Elizát és a kétéves Danit ők is a
magasba emelték. Kajcsos Anettnek még nincs saját gyereke, ő a
keresztlányával, a négyéves Móricz Lucával járta körbe az élményt
adó állomásokat. Győrváry Eszter kisiskolás lánya, Lili önfeledten
táncolt a zenés műsorra. Az alkalomból „Az én családom” címmel a
Vadvirág óvodások rajzaiból kiállítás nyílt a művelődési ház nagyter-
mében.

A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom elképzelése egy
nyüzsgő, közösségekkel teli társadalom, amelyben a gyermek érték.
A vassurányi származású Nagy Attila, aki maga is nagycsaládban nőtt
fel, elmondta: teljes mértékben azonosulni tud e célokkal. Ezért is
döntött úgy, hogy belevágnak, és megszervezik a családi délelőttöt.
Mellesleg: hol máshol lehetne a gyermek a család és a közösség
középpontjában, ha nem Vépen, a világ közepén. Kovács Péter pol-
gármester emlékeztetett: tavaly 45 gyermek született Vépen, akiknek
nemrég fát ültettek a Tündérkertben, az idén negyven új beiratkozója
van az óvodának. A város hajlandó a gyerekekért mindent megtenni.  

VK

FENNT A MAGASBAN

folytatás az 1. oldalról

Nagy János: Kicsi álmok
(A tíz évvel ezelőtti óvodai évfordulóról)

Sorakoznak kicsi álmok
liladzsekis óvodások
mint eleven szép gyöngyfűzér
hullámzik a rét zöld gyepén
örök körben óvónéni
kicsinyeit körbenézi
velük sír és velük nevet
gondtalan a gyermeksereg
önfeledten szól a kis dal
kaput nyitnak karjaikkal
átkígyózik a hosszú sor
s vége szakad majd valahol…
Most a világ tótágast áll
szűk nekik a véges határ
gondol egyet a gyermekhad
valamennyi messze szalad
ki elesik ölben pihen
ott tolongnak közel tízen
földre esnek futnak mégis
nevetésük hallik az égig…

Élvezik a friss levegőt
tavaly óta mindenki nőtt!
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AKTUÁLIS VÉPIKRÓNIKA

A választási ciklus utolsó közmeghallgatása
Szijj Vilmos alpolgármester köszöntőjével és a Vépi Himnusz meghallgatásával kezdődött a választási ciklus
utolsó közmeghallgatása április 29-én a művelődési házban. (kép)

Kovács Péter polgármester vetített képes előadásával áttekintette az elmúlt év eredményeit, történéseit.
Elemezte a költségvetés fő számait, melynek bevételi oldala 664 millió forint volt 2018-ban. Kiadási mezőben

655 millió Ft szerepelt.
Szólt a kiadásokról,
melyek igen nagy ré-
szét az intézmények
működtetésére fordí-
tották.  Az iparűzési
adóból 178 millió folyt
be, ami rendkívül fon-
tos bevétele a városnak.
A kintlévőségek behaj-
tására tett intézkedések
hatására korábbi 44
millió forint helyett ma-
napság 22,8 milliót tar-

tanak számon. Ezeket kamatokkal együtt, akár bírósági
úton is igyekeznek behajtani. 

A közmeghallgatásra, meghívás ellenére nem jött el az
STKH, vagyis a soproni székhelyű Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási társulás képviselője, akit pedig
időben értesítettek a rendezvényről. Levelében más szak-
mai elfoglaltságára hivatkozva mondta le részvételét.
Egyébként a városvezető elmondta: örvendetes változás
is történt, többféle hulladék beszállítható és ingyenesen
leadható a szombathelyi, Söptei úton levő hulladék-
telepen, a lakosság részéről. Az viszont nem elfogadható,
hogy a Te szedd akció ellenére ismét megjelentek

szemétkupacok például a Táplánszentkereszt és Vép határa közti területen. Az elkövetők kiszűrésére Perl János
tápláni polgármester kamerát szereltet fel, s arra kérte a vépi városvezetőt, hogy az itteni oldalon is legyen egy
ilyen figyelőpont. Ezt a testület meg is szavazta. De szükség van a temető körül is új kamerákat elhelyezni, tette
hozzá a városvezető, melyek felszerelése előtt kikérik a rendőrség szakvéleményét. 

A vetített képeken láthatták a jelenlévők azokat a megvalósult beruházásokat, melyek például az utak
felújítását, a zöld városközpont, a sportpark megépítését, a családok letelepedését és a gyermekvállalás anyagi
támogatását is jelentik. Idén szeptember 7-én tartják a várossá válás 10 éves ünnepségét, melyre nívós pro-
gramokkal várnak mindenkit.   

A gyermekvédelmet csökkenő problémák jellemzik, javult az elhelyezések, gondozásba vételek aránya.
Népszerű a szociális tűzifa akció, melyre 40 család nyújtott be igényt, s jó, hogy a Gamesz házhoz is szállítja
és darabolja is a fűtőanyagot a rászorultaknak. A képviselő-testület rendszeresen segíti az időseket, vagy egyedül
élőket, akik a dr. Zmertych Aurél Gondozási Központban kapnak megfelelő ellátást, étkeztetést. Év végén ha-
gyományosan megvendégelik a 70 éven felülieket, akik karácsonyra pénzbeli ajándékot is kapnak.

A polgármester végül megköszönte az intézmények vezetőinek és dolgozóinak munkáját, valamint a
lakosság segítségét abban, hogy támogatták a képviselő-testületet az elképzelések megvalósításában. Az elhang-
zottakhoz Kovács László szólt hozzá. A templom-felújítás során nagy mennyiségű por jutott be az épületbe,
ezért segítséget kértek, a takarítási munkák elvégzésében. Külön megköszönte a hivatal dolgozóinak, hogy az
első szóra jelentkeztek a munkára, így a templom megtisztítva fogadhatta a húsvéti szertartásokra érkező
híveket. A közmeghallgatást Szijj Vilmos azzal zárta, hogy bízik a jövőben, ugyanis egyre szebb lett a város,
melyben egyre jobb feltételek közt lehet élni.                                      -gyz

5
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MENTŐCSOPORTVÉPIKRÓNIKA
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Védjük meg lakóhelyünket,
városunkat!

Önkéntes katasztrófavédelmi mentőcsoport alakul
városunkban. A polgári védelmi szolgálatra
önkéntesen jelentkező személy a rendelkezésre
állásának tartalmát és az alkalmazásának feltételeit
maga szabja meg az alábbiak szerint: 
a) határozott időtartamú rendelkezésre állás esetén
a polgármester a beosztó határozatban rögzíti,
hogy a megjelölt időpontban a beosztás
megszűnik,
b) a határozatlan időtartamú rendelkezésre állás
esetén az önkéntes írásban kérheti – a lakóhelye
szerint illetékes polgármesternek címzett nyi-
latkozatban – a beosztás megszüntetését.
A mentőcsoport tagság alapesetben évente kettő
nap elfoglaltságot jelent, ami rendszerbentartó
gyakorlatok és értesítési gyakorlatok formájában
valósul meg. Ezen kívül lehetőség van szakköri,
szemináriumi foglalkozás keretében mélyebb
ismeretanyag elsajátítására.

Hölgyek is jelentkezhetnek a mentőcsoportba.
hiszen vannak olyan feladatai a mentőcsoportnak,
melyet a nők lelkiismeretesebben, empatikusabban
tudnak ellátni, mint a férfiak.
Mindenki olyan feladatot választhat a
mentőcsoport feladatai közül, melyre személyi-
sége, testi adottságai alkalmassá teszik.

A jelentkező egy aktív, a környezetéért és
embertársaiért felelősséget vállaló állampol-
gárokból alakult csapathoz csatlakozik. A csupa
nagy betűvel írt CSAPAT, egy önszerveződésű, a
katasztrófavédelem szakmai támogatását, a város
elismerését és támogatását bíró mentőcsoport lesz,
mely képes a település és szűkebb pátriája
védelmében részt venni. A mentőcsoport saját
maga alakítja ki kiképzési, munka- és naptári ter-
vét. Természetesen a támogató szervezetek
(katasztrófavédelem, önkormányzat) tájékoztatása
mellett. Mindezek mellett a kiképzett mentőcso-
port tag az otthoni lakókörnyezetben is tud segíteni
családtagjainak, barátainak, begyűjtve a tár-
sadalom elismerését!

Fentiek alapján várjuk a 18. életévüket betöltött,
állandó bejelentett vépi lakóhellyel rendelkező
magyar állampolgárok jelentkezését. 
Jelentkezni lehet személyi azonosító
okmányokkal a Vépi Közös Önkormányzati
Hivatalban (Vép, Rákóczi u. 8. telefon:
94/543-067/110 mellék) Nagy Tiborné közbiz-
tonsági referens-helyettesnél.          

Együttes képviselő-testületi ülés
Együttes ülést tartott Bozzai és Vép képviselő-testülete április 29-én.
A napirendek szerint átcsoportosították az étkeztetési feladatokat és
annak nyilvántartását is a dr. Zemrtych Aurél Gondozási
Központba, melyet az indokolt, hogy ott nemcsak helyben lehet

étkezni, hanem a megrendelői kiszállításokat is az intézmény végzi.
Kovács Péter polgármester kiemelte, hogy olyan programokat is
rendeznek az odalátogatóknak, melyek színt visznek az életükbe.
Mint mondta, a kezdeti idegenkedés után elfogadottá vált az otthon,
mely jól beépült a város intézményrendszerébe. Ő és Varga Gyula
képviselő is köszönetét fejezte ki a dolgozók lelkiismeretes
munkájáért. A testületek tagjai áttekintették a gyermekvédelmi
feladatokról készült beszámolót is, melyről megállapították, hogy a
szakemberek megteszik a szükséges intézkedéseket. 

A kormány Magyar Falu programja lehetőséget ad az identitás-
tudat fejlesztésére, melynek keretében pályázni lehet kulturális
terek felújítására. Ez azt jelenti, hogy 100 százalékos támogatással
15 millió forintot lehet pályázni. Vépen, a kultúrház nagytermének
világítását, hangosítását, padlóburkolatát szeretnék felújítani a szín-
paddal együtt. A gyermekorvosi rendelő felújítására a program egy
másik pályázattal nyújt lehetőséget. Erre egy, már korábban
elkészített költségvetés aktualizálásával, 11 millió forint pályázati
forrást vennének igénybe. Az étkeztetés fejlesztési pályázat
kiírására, a bölcsőde miatti konyha átalakításra kívánnak pályáza-
tot benyújtani. Ezen a pályázaton 40 millió forint nyerhető maxi-
mum 75 százalékos támogatottsággal. 

A képviselők döntöttek a szociális bérlakások bérleti díjáról,
valamint a civil szervezetek működésének támogatásáról, melyre 7
millió 430 ezer forint áll rendelkezésre. Meghatározták a
közterületek használatának szabályait is, valamint megszavazták,
hogy a Medicopter Alapítvány életmentő munkáját 50 ezer forint-
tal támogatják. A különfélék között döntöttek arról, hogy
megerősítik a kamerarendszert a temető közelében. Ehhez kikérik
a rendőrség szakvéleményét is. Varga Gyula felvetésére pedig
megvizsgálják, hogy a Rákóczi utca környéki égetések eredetét,
valamint az autóbontással foglalkozók jogosultságát.    

A város 10. évfordulóját szeptember 7-én ünneplik meg. Az alka-
lomra ezer példányban készül egy, a várost főként képekkel bemu-
tató könyv, mely a Leader-program keretében ugyancsak pályázati
pénzből finanszírozható. Ezenkívül 500 példányban készül egy
másik könyvecske is, melyben helyi 3–18 évesek mondják el, hogy
miért szeretik Vépet. -gyz
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Tavaszköszöntő családi majális Vépen
Hagyományos felvonulással és májusfaállítással köszöntötték május elsejét a vépiek. Ezúttal az ünnep

tavaszköszöntő, humoros családi ünnep volt.  
Nagy Attila  kölcsönkért vasutas jelmezben, vonatindító tárcsával érkezett feleségével és két kislányával, hogy

úgymond színesítse a menetet, melyben a Nefelejcs Nyugdíjas Klub tagjai voltak többségben. (képünk) Közü-
lük sokan nosztalgiával
emlékeztek vissza a
régi időkre, a vállalati
kötelező felvonulások-
ra. A fiatalok pedig
inkább jó buliként, szó-
rakozásként, családi
programként fogták fel
az eseményt.  

Az egyórás, mintegy
százfős felvonulást
ezúttal is a helyi tűzoltó
egyesület autója ve-
zette, melynek hang-
szórójából vidám indu-
ló zenék töltötték meg a
város utcáit, csalogatva
a függöny mögött le-
selkedőket is. A menet
a művelődési háztól a
Rákóczi, a Deák és Al-
kotmány utcákon át
vonult a Sportligetbe, ahol virsli és sörjegy várta a felvonulókat. A jókedvű társaság idén is megállt egy kis
pihenőre a Török-, majd a Dömötör-portán, hogy harapni- és innivalóval fokozzák az amúgy is jó hangulatot. 

– A vidám program célja, hogy legyünk együtt, érezzük jól magunkat, foglalta össze az esemény lényegét a
főszervező Iszakné Koszorús Judit művelődésiház-igazgató. A szép időben a gyerekek is jól érezték magukat, a
liget sportpályái jó alkalmat adtak egy kis játékra, kergetőzésre.   -gyz

MAJÁLIS VÉPIKRÓNIKA
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Ballagás a DASZk-ban
2019 májusának időjárása nem kedvezett ballagóinknak. A hat végzős osztályt ünneplő több száz család az eső

miatt a nagyterembe zsúfolódott össze. Az ünnepé-
lyes, mégis családias légkört ez mégsem zavarta. 

Hollósi Éva igazgatónő örömmel emlékezett a sike-
res Szakma Kiváló Tanulója és Országos Szakmai
Tanulmányi Verseny eredményeire. A búcsúbeszédet
Quimby-idézettel zárva a ballagtató osztályok
nevében Peszleny Ivett (11.c) búcsúzott. Tőke
Alexandra (10.d) saját versét szavalta el az utolsó
éves szakgimnazisták, szakközépiskolások, techniku-
sok, szakmai osztályok tiszteletére. Doncsecz Patrícia
(12.c) a végzős osztályok kedves-vidám emlékeivel
köszönt el a diákévektől. Csapó Kristóf (12.c)
meglepetésdala könnyeket csalt nem kevés szembe…  

A jutalmak átadásakor is megbizonyosodott: nem mindennapi fiataloktól búcsúzott most az iskola. Hiányozni
fognak! -BMB-
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Polgármesteri
napló 

2019.04.17. Helyi Védelmi 
Bizottság ülése

2019.04.29. 16:00 Testületi 
ülés

Közmeghallgatás
2019.04.30. Temető-nyilván-

tartás digitalizálása ügy-
ben tárgyaltam

2019.05.01. Retró majális
2019.05.03. Gépész-ballagás
2019.05.7-8. TÖOSZ regionális

értekezlet Zalakaros
2019.05.09. Kiricsi Szilvi jött 

sportpálya-jelzálog ügyben
14:30 Répcelak: Polgár-
mesterek Vas megyéért 
gyűlés

2019.05.10. 9:00 12. Hatos 
Fogat Fesztivál
18:15 Lobler Ferenc kiállí-

tása megnyitó Szombathelyen
2019.05.11. Emeljünk magasba

minél több gyereket
2019.05.13. EU-választáson 

közreműködők eskütétele
2019.05.14. TÖOSZ 

vezetőségi gyűlés Budapesten
2019.05.16. Vasvári Káptalan,

Vasi Települések konferencia
2019.05.17. Óvoda 50 - évfor-

dulós ünnepély
-KP

MOZAIKVÉPIKRÓNIKA
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10. VILÁG KÖZEPE FESZTIVÁL

Főzzünk mácsikosat!
A 10. Világ Közepe Fesztivál keretében főzőversenyt hirdetünk, amelyre
várjuk családok, közösségek, baráti társaságok, civil szervezetek jelent-
kezését. Feltételek: nyersanyagot, főzőedényt a versenyzőknek kell hozni -
a versenyt zsűri értékeli, a győztesek jutalomban részesülnek! A nevező
csapatok költségeihez számla ellenében hozzájárulunk: 5000 Ft/csapat.
Nevezés, egyeztetés 2019. június 28-ig a művelődési ház elérhetőségein. 

Lomtalanítás 2019
A szolgáltató STKH meghatározta az idei lomtalanítási napokat és
körzeteket a városban. 
2019. június 26.: Alkotmány, Jókai, Béke, Hunyadi, Kinizsi, Ady,
Petőfi és Kossuth utca
2019. június 27.: Széchenyi, Bihari, Táncsics, Deák, Rákóczi, Szent
Imre utca és a gépészképző
2019. június 28.: Kolozsvári, Kassai, Dózsa, Batthyány, Berzsenyi,
Arany, Toldi, Vasút, Bartók, Erkel, Liszt, Kodály, Erdődy, Kastély
utca
Figyelem! Lakosonként 10 kg hulladék elszállítása ingyenes. A
fölötte lévő mennyiséget az önkormányzat felé leszámlázza az STKH.
Továbbra sem lehet kirakni veszélyes hulladékot, építési hulladékot,
autógumikat, elektronikai hulladékot, üveghulladékot, festékeket.
Ezeket minden héten, kedden és csütörtökön 8–15 óráig a
Szombathely, Söptei úti telepen lehet leadni.
Kérjük a lakosságot, hogy fokozottan ügyeljen arra, hogy mit
helyez el a lomok között.

A Vadvirág
óvoda 

programjai
Óvodai csoportok - családi nap:
június 3-4-5-6.
Nevelés nélküli munkanap -
június 7.
Óvodai nyári szünet -  július 19-
augusztus 26-ig

Kovácsné Halász Éva 
intézményvezető

Előzetes
2019. JÚLIUS 5-6.

július 5. péntek
16:00 Gyerekprogramok:

játszóház, szabadtéri játékok
Zenés műsorok

19:30 Dirty Slippers 
21:00 Nótár Mary

július 6. szombat
9:00 órától Családi és sportprogramok

10:00    „Mókus” motoros kaszkadőr show

Főzőverseny, Interaktív gyermekműsor, Tombola

Helyi előadók produkciói

21:00 Cosombolis koncert

Tűzijáték

22:00- 02:00 Hello buli
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Egyházközségünk júniusi programjai
Június Jézus Szentséges Szívének hónapja. Az esti szentmisék után a Jézus Szíve litániát imádkozzuk. Június 7-én lesz
a hónap elsőpénteke. Engeszteljük Jézus Szentséges Szívét szentgyónásunkkal és szentáldozásunkkal!
Június 13-án, csütörtökön 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 imádkozunk, majd a szentmise keretében ünnepélyes
körmenettel hordozzuk körül Mária Szeplőtelen Szívének kegyszobrát. Június 23-án Úrnapja, az Oltáriszentség
ünnepe lesz. Az úrnapi körmenetet a reggel 8 órakor kezdődő szentmise után tartjuk meg a szokott útvonalon. Kérem
a Kedves Híveket, hogy a sátrakat az előző évekhez hasonlóan szíveskedjenek elkészíteni! Szeretettel kérem a gyer-
mekeket is, hogy minél nagyobb számban és örömmel vegyenek részt a szentmisén és a körmenetben! Valamennyi
elsőáldozót és kisgyermeket megkérek arra, hogy a körmenetben hintsenek virágszirmokat az Oltáriszentség előtt!
Június 26-án, szerdán egész napos Szentségimádást tartunk az utcák szerinti beosztás alapján. A délelőtt 10 órakor
kezdődő szentmise után lesz a szentségkitétel, majd óránként az egyes utcák hívő népének csendes hódolata.
Este 1/2 6 órakor kezdődik az Egyházközségi Képviselő-testület tagjainak és a ministránsoknak a közös imaórája,
majd 1/2 7 órakor szentségeltétel és ünnepi szentmise lesz. Június 28-án, pénteken Jézus Szentséges Szívének
főünnepe lesz. Az ünnepélyes körmenetet június 30-án, vasárnap a reggel 8 órakor kezdődő szentmise  után tartjuk meg.

Németh Tamás plébános

Megújul a vépi templom külseje is
Külsőleg is megújul a vépi templom, annak a 15 millió forintos pályázati támogatásnak segítségével, melyet
még tavaly nyert el a vépi plébánia, s amelyhez a vépi hívek is hozzájárultak nem kevés adakozásukkal.

Az Urunk Színeváltozása tiszteletére szentelt templom munkálatainak elkezdése ugyan egy évet csúszott, de
rövidesen szép „ruhát” kapnak a külső falak és a torony,
fogalmazott Németh Tamás plébános atya, aki szerint
megvalósulhat a teljes tetőszerkezet felújítása is. (képünkön
még dolgoztak a tetőfedők.) Dömötör Gábor, a helyi érték-
bizottság elnöke hozzátette: a pályázaton nyert vállalkozó
még húsvét előtt úgynevezett homokfúvással tisztította le a
megkopott, színevesztett vagy sérült vakolatrészeket. Azt
követően elvégezték a szükséges vakolatjavításokat.
Megvizsgálták a bádogtetőt, kijavították, ahol kellett, majd a
tervek szerint elkészül a csúcson lévő kereszt és az úgyne-
vezett aranygomb ismételt aranyozása is. 

Szükség is volt az évszázados templom külsejének rend-
betételére, ugyanis 1977-ben volt az utolsó renoválás, amit
aztán 19 év múlva követett a teljes belső felújítás. Éppen
ideje volt tehát feltenni a koronát, vagyis a belbecs után a
külcsínt is újra megszépíteni, vallják a hívek, akik szerint
olyan jóérzés beülni most az egyébként is szép
templombelsőbe, mintha saját lakásunkba mennénk majd a
külső festés és tatarozás után.                                -gyz   

Anyakönyvi hírek

Születés: Takács Tibor és Horváth Renáta
leánya Réka

Bozzai: Horváth Zsolt és Dörnyei Melinda
leánya Lídia

Haláleset: Rózsa Ferenc (1941) Vép, Berzsenyi u. 13.
•  Szili Imre Pálné sz. név: Kajcsos Éva (1950) Vép,
Alkotmány u. 2. •  Gájer Jenő (1954) Vép, Széchenyi u.
18. •  Kovács Józsefné sz. név: Gáspár Mária (1929)
Vép, Dózsa u. 20. •  Kopácsi György (1934) Vép, Béke
u. 17. • Csirisznyák Józsefné sz. név: Poór Magdolna
Gizella (1944) Vép, Dózsa u. 67.
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A Vépi Művelődési Ház és Könyvtár
Hétfő:
13.00–17.00   Ügyvédi fogadóóra (előzetes   

egyeztetés alapján!)

16:30–18:30  Színjátszó próba
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:
17.00–18.00    Hastánc kicsik Jáde Gyön-

gyöcskéi
18.00–19.00    Gyógytorna Ildivel 
19.00–20.00    Aerobic  

Egyéb programok:
Május 29. Kihívás Napja
Június 3. IV. Táncest és Művészeti Iskola
Záró rendezvény
Június 5. Megyei DJP konferencia
Június 8. Gyereknap
Június 24-28. Zumba tábor
Július 5-6. Vép a Világ Közepe Mácsik
Fesztivál

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

A Nefelejcs Nyugdíjas Klub programjai:
Június 6.  Évfordulós, író-költő megem-

lékezés
Június 13. Szalonnasütés
Június 20. Kirándulás Rumba
Június 27. Névnap

Idősek klubja júniusi program:
3-án 14.00 óra: Nyári bőrápolás – előadás
5-én 14.00 óra: Pünkösdi emlékek
11-én 14.00 óra: Kreatív foglalkozás –
díszek készítése papírból
18-án 14.00 óra: Memóriajáték
22-én 14.00 óra: JÚNIÁLIS
25-én 14.00 óra: Jeles napok, népszokások
27-én 14.00 óra: Cukorbetegek világnapja

Tavaszi papírgyűjtés a Hatosban
A zord időjárás ellenére, szélben és esőben mégis sikerült túl-
szárnyalni az eddigi papírgyűjtés eredményét a Hatos Ferenc
Általános Iskolában.
Hálás köszönet a szülőknek, nagyszülőknek és gyerekeknek, akik
hozzájárultak a rekord mennyiségű 17.040 kg papír
begyűjtéséhez, melyért 363.960 Ft- ot kapott iskolánk.
Külön köszönet Kiss Balázsnak, Pados Róbertnek és Kovács
Sándornak!      

ALSÓ TAGOZAT FELSŐ TAGOZAT
I. helyezett 1.E 6.A
II. helyezett 2. E 8.A
III. helyezett 4. A 6.B
EGYÉNI EREDMÉNYEK  I. HELYEZETTEK
1.E Kovács-Bőtsch Barnabás 1400 kg • 1.B Nagy Korinna Léna
220 kg • 2.E Polgár Lili 375 kg • 3.A Antal Ferenc 265 kg • 3.B
Szabó Jácint 355 kg • 4.A Pados Gergő 510 kg • 4.B Boncz
Domán 60 kg • 5.A Vörös Gréta 400 kg • 5.B Süle András 165 kg
• 6.A Pados Dominik 1825 kg • 6.B Habda Patrik 330 kg • 7.A
Dömötör Hanna 315 kg • 7.B Németh Levente 81 kg • 8.A Kiss
Rebeka1300kg

II. HELYEZETTEK      1.E Takács Ramóna Zoé 140 kg • 1.B
Szalai Ivett 120 kg • 2.E Velladics Alíz 250 kg • 3.A Szöllösi
Máté  255kg • 3.B Cser Zénó 150 kg • 4.A Nagy Miranda Gréta
220 kg • 4.B Balogh Dávid 40 kg • 5.A Kányási Attila 125 kg •
5.B Prisznyák Emese 100 kg • 6.A Kiss Levente 1300 kg • 6.B
Nagy Balázs 245 kg • 7.A Antal Emese 265 kg • 7.B Sinkó
Rebeka  50 kg • 8.A Takács Eszter 300 kg

III. HELYEZETTEK    1.E Kolcsár Anna 95 kg • 1.B Vigh
Bora 90 kg •  2.E Lajos Botond 185 kg •  3.A Nagy Lilien 2 2 0
kg •  3.B Kenyeres Adél 120 kg •  4.A Gábriel Panna 190 kg •  4.B
Gombás Botond 30 kg •  5.A Zátonyi Bence 75 kg • 5.B
Preininger Vanessza 90 kg •  6.A Tancsics Kornél Varga
Marcell 50  kg •  6.B Vilics Márk 150 kg •  7.A Deres Máté 200
kg •  7.B Polgár Bence 20 kg •  8.A Szijártó Bálint 150 kg

Leendő 1. osztályos tanuló Kéri Máté: 120 kg
KÖSZÖNJÜK A SZÜLŐKNEK A SEGÍTSÉGÉT ÉS
GRATULÁLUNK A TANULÓKNAK!

Nyárindító
Polgármesteri

Pad
Júniusban talán már igazi
nyári napsütésben találkoz-
hatunk a főtéren. Bízom
benne, hogy június 21-én

pénteken az időjárás is lehetővé teszi, hogy találkozzunk a pad-
nál 15 órától és beszélgessünk. -polgármester-
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Kiállítás a foltvarrók művészetéről
Virágok, színek, csillagok, háromszögek vagy rombuszok egymás mellé téve. Képek, táskák, pénztárcák,
takarók és megannyi hasznos dolog, melyek minden háztartásnak kellékei. Mind, mind valamilyen maradék

anyagból készültek ugyan, de ki
mondaná meg, hogy alkotóik
nem hivatásos művészek, ha-
nem az éppen 20 éves Vépi
Foltvarró Kör tagjainak keze
munkáját dicsérik az április 27-
én megnyílt kiállítás tárgyai-
ként. (képükön az alkotók Ko-
vács Péter polgármesterrel)

Vajon hány óra, nap, hét,
netán hónap, vagy év kell ah-
hoz, hogy néhány centiméteres
maradék ruhadarabokból pél-
dául több négyzetméteres taka-
ró legyen? Megsaccolhatatlan.
Az alkotók ötleteitől, szabad-

idejétől, eszközeitől, kitartásától, varrási technikájától, végtelen türelmétől függ,
hogy mit készítenek. Az viszont biztos, hogy például egy használati tárgy duplán
lesz örömtárgy, mivelhogy gyönyört okoz a bíbelődés annak is, aki létrehozza,
és annak is, aki kapja, hangsúlyozta kiállításmegnyitójában Bándoliné Pájer
Éva,(kép) a Hatos Ferenc Általános Iskola és AMI igazgatóhelyettese.  

Mély mondanivalójú előadásából kiderült, hogy (pachwork néven) évezredes
t ö r t é n e l m e
van annak,
hogy ügyes
h á z i a s s z o -
nyok mara-
dék anyagok-
ból használ-
ható holmikat
készítsenek közös varrogatás idején, közben
társasági életet is élve, egymástól is tanulva.
A vépi szakkör 1998-ban alakult, Suri
Gézáné Gizi néni és Takács Ernőné Zsuzsa
néni vezetésével. (kép) Hat éve már Horto-
bágyi Éva irányítja a szakkört. Immár ez a
hatodik önálló kiállításuk, azt sem elhallgat-

va, hogy nívójukat megismerhették Debrecenben, Pécsett, Budapesten, Kecskeméten, Székesfehérváron épp-
úgy, mint az ausztriai Kismartonban. Idén részt vesznek a szekszárdi, 30. országos jubileumi találkozón.
Alkotásaik ott is önmagukért beszélnek majd, hiszen azok egyedi textilmunkaként, bárhol megállják a helyüket,
zárta megnyitó beszédét Bándoliné Éva. 

Ezt követően Kovács Péter polgármester és Iszakné Koszorús Judit művelődésiház-vezető, virágcsokorral
köszönték meg az alapítóknak és a kiállítóknak, hogy lehetővé tették a csodákat. Külön hangsúlyozni kell, hogy
a szakkör tagjai rendkívül nagyvonalú módon, több mint száz remekművet ajánlottak fel tombola-
nyereményként a kiállítás közönségének.   - gyz

PATCHWORK VÉPI
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MEGHÍVÓVÉPIKRÓNIKA

Nyuszitojás-keresés a fűben
Több száz színes tojást és csokit rejtett el nyuszimama a tündérkerti fűben, nagypénteken. Meg is rohamozták a
kicsik és nagyobbacskák, hogy kosárkába, zacskóba, vagy kis szatyorba rakva otthon megcsodálják, vagy addig
el is majszolják az ajándék nyalánkságokat. (kép)

Ez a nyuszi egyébként olyan fineszes volt, hogy még a kert faragott tündérkert-szobrának a „füle” közé is
felmászott, hogy „lássátok, milyen ügyes vagyok” (kép). Ám csak addig tudott
ott nézelődni, mígnem észrevette valaki, s ügyesen zsebre vágta. 

Annyira népszerű volt ez a nagypénteki tojáskeresés, hogy mintegy 80
kisgyermek és szülő, nagyszülő várta rajtra készen a remek napsütésben a kapu-
nyitást. Ez a hagyományosan sikeres húsvét előtti program a nagyteremben
kézműves foglalkozással folytatódott. Színes ceruzák, nyuszis kifestők,
tojásfestékek és kedves segítők várták a gyerekeket, hogy megnézzék,
megtanulják, hogyan és miből lesz a piros tojás. 
Érdekes
és tanul-
s á g o s ,
izgalmas
és egy-

ben pihentető foglalkozás volt a ki-
csiknek. Hasznos is, mert abban az
időben otthon az anyuka vagy a
nagymama már javában nekilátott elő-
készíteni azokat a finomságokat, me-
lyek majd az ünnep napján ínycsiklandó
harapni- és innivalót jelentettek az
otthoni meglepetés mellett.    -gyz

A rendezvény támogatásáért köszö-
net: Agrocom 2000 Kft. (Franz Helmut
Gründl ügyvezető), dr Tüske Zsuzsanna,
Kispál család, Kóbor Attila, Kovács
Péter, Salvator Gyógyszertár, Szijj
Vilmos, Tóth István, Török Sándor,
Varga Elek, Vép Város Önkormányzata, Zátonyi Zoltán

12
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350-en szavaltak a főtéren
Verset mondani mindig szép és jó dolog: és erre bármikor hajlandók a vépi Hatos iskola diákjai, valamint a
Vadvirág óvoda kicsinyei is. Így tettek április 25-én is, amikor úgynevezett pótköltészeti napon mutatták meg

tehetségüket, kiállá-
sukat, bátorságukat a
város főterén. (kép)
József Attila születés-
napján annyira rossz
volt az idő, hogy csak
a falak közt rímelhet-
tek. Ezúttal a köztéren
mintegy 350-en sza-
valták József Attila
Altatóját, majd hall-
gatták meg társaik
egyéni szereplését,
valamint a Hatos III/B
osztályának zenei
összeállítását Petőfi:

Itt van az ősz, itt van újra (a Kávé-
szünet együttes zenéjére) Pusztai
Krisztina tanítónő vezetésével. Az
óvodások felkészítői: Kovácsné
Rábavölgyi Mónika és Maróthy
Éva óvónők voltak.

Zúgott a nagyközösség, majd
jöttek az egyéni komoly és humo-
ros válogatások kicsiktől és na-
gyobbacskáktól. Úgy, mintha már
a színi deszkákon állva valósí-
tanák meg önmagukat és álma-
ikat. 

Le a kalappal a szereplők, –
legyenek ők iskolások vagy ovi-
sok – Fritz Kata, Császár Eliza,
Kéri Máté, Habda Patrik, Kovács-
Bőtsch Barnabás, Nagy Regina,
Takács Ramóna és Gombás
Lőrinc előtt!
(Ja, kérem nem akármi a művészeti iskola és óvoda, mondhatnánk pestiesen – a szerk.)                                  -

SZAVALTAK VÉPIKRÓNIKA

13

Vasvári Káptalan
Korábban már beszámoltunk arról a rendezvénysorozatról, mely az 1217-es
Vasvári Káptalan birtokösszeírása kapcsán a benne szereplő települések, közte
Vép is tartottak. Sok környékbeli településnek ez az okirat az első írásos
megjelenése. Most erről a dokumentumról készült egy tudományos igényességű
kiadvány, melyet május 16-án Vasváron egy konferencia keretében mutattak be.
Vép várost Kovács Péter polgármester és a Helyi Értéktár Bizottság két tagja,
Iszakné Koszorús Judit és Dömötör Gábor képviselte. A kiadott tanulmány a
kultúrház könyvtárában megtekinthető és elolvasható Vépen is.  (a képen részlet
a címlapról) -VK-
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SPORTVÉPIKRÓNIKA

Foci: Hajrá, mindent bele!
Csapatunk szereplése eddig felemásra sikeredett. Itthon a Répcelak tudott tőlünk 3 ponttal távozni. Már-már
görcsösen szeretett volna minden játékos gólt szerezni, de semmi nem jött össze. Aztán elutaztunk a szomszéd-
ba, Vasszécsenybe, és beindult a rég várt góltermelés. Egy pillanatig nem volt kétség, melyik a jobb csapat a
pályán. Így egy szép győzelemmel a hátunk mögött vártuk a Csepreg csapatát Vépre. Az időjárás viszont úgy
gondolta, hogy ráfér mindkét csapatra egy pihenőhét, annyi eső áztatta a vépi pálya talaját, hogy inkább
vízilabda- mérkőzést lehetett volna tartani. A pótlásra május 30-án 17:30-as kezdéssel  Vépen kerül sor.
Utaztunk megint egyet, ezúttal Vasvárra, ahol nehéz vendégként nyerni. Sok helyzetet alakítva, erős szélben
tudtunk nyerni, így értékes három ponttal gazdagodott csapatunk. Van még hátra 4 meccs, és ha megismételjük
őszi formánkat, akkor a Török-legények már nem fognak pontot veszíteni, és ha dobogóra nem is, de a negyedik
helyre még odaérhetünk. (Csapatunk sikeresen vette a Rábapaty ellen is az akadályt, a meccs utolsó
pillanataiban szakadó eső mellett, 2:0 lett az eredmény)

Őszintén, ha valaki azt mondja nekem a bajnokság előtt, hogy az együttes ott lesz ez első hatban, azonnal
kiegyeztem volna vele. Így ismerve a játékosokban rejlő potenciált, és hogy mennyi pontot hullattunk el, sajnos,
kissé hiányérzetünk lehet. Majd jövőre! Évről évre, egyre feljebb, minden játékost ez motivál! Hajrá Vép!

-pajor

Horgászverseny: Vép-ÉGÁZ
Immár 5-ik alkalommal került megrendezésre a vépi és a gázszerelő horgászok közötti egyéni és csapatverseny

13-13 fő részvételé-
vel, a szakiskola ta-
ván április 27-én.
(képek)

A csapatversenyt a Vépi Horgászklub csapata nyerte 97.59 kg fogott
hallal.
A gázszerelők csapata 75.57 kg halat fogott.

Egyéni verseny eredménye: 1 hely: Takács László (gázszerelők)
26.79 kg fogott hallal. 2 hely: Bezdi Balázs (Vép) 14.85 kg fogott hal-
lal. 3. hely Horváth András 11.73 kg fogott hallal. A csapatverseny
állása 4-1 Vép javára.
A verseny jó időben, kiváló hangulatban telt, folytatás ősszel.
Simon Zoltán        Fotó: Fazekas

Kék hírek
Az elmúlt időszakban a vépi körzeti megbízottak egy tehergépkocsi-vezetővel szemben alkalmaztak helyszíni
bírságot, a súlykorlátozó jelzőtábla figyelmen kívül hagyása miatt. 
Egy másik személyt elővezettek a Szombathelyi Büntetés-végrehajtási Intézetbe, mert az illetőnek a be nem
fizetett pénzbüntetés miatti kiszabott elzárást kell letöltenie. 

Volt bolti lopó is, akivel szemben szabálysértési eljárást kellett kezdeményezniük a rendőröknek, de az
elkövető őrizetbe vételére nem került sor. 
Közterületen erőszakos garázdaságot elkövetett személy ellen szintén szabálysértési eljárást kezdeményeztek.
Egy magatehetetlen személyt orvoshoz vittek.                         -Vép KMB-
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Ismét Felvidéken jártak a Hatos Iskola diákjai
Iskolánk az idén is benyújtotta  pályázatát a HATÁRTALANUL! program Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek című
felhívásra. Ebben a tanévben 2. 394.068 Ft támogatást nyertünk, amely lehetővé tette a négynapos utazás megszervezését. 

A Felvidéki kirándulás célja, mely
2019. 04. 15-18-ig tartott az volt,
hogy megismerkedjünk  Szlovákia
területeinek magyar emlékhe-
lyeivel és híres személyiségeivel.
A helyi magyar oktatási nyelvű
iskola meglátogatása pedig lehető-
séget adott arra, hogy erősítsük
tanulóinkban a külhoni magyar
gyerekekkel való összetartozás
érzését.

A gyerekek már nagyon várták
az utazást, amelyre már előzetesen
felkészültünk történelem- és ma-
gyarórákon is. A határt Komá-
romban léptük át, és az Erzsébet-
hídon túl megérkeztünk Komár-
noba, ahol a Klapka teret és az

Európai-parkot tekintettük meg. A nagysallói emlékszalag elhelyezése és a Füleki vár meghódítása után elfoglaltuk szál-
láshelyünket Rimaszombat városában. 

A második napot városnézéssel kezdtük, majd a Bethléri Andrássy-kastélyban és Mauzóleumban gyönyörködtünk. Ez
a két épület és a hozzá tartozó park tetszett a gyerekek többségének a legjobban. 

A Kazinczy Magyar Tanítású Nyelvű Alapiskolában nagyon kedvesen fogadtak minket, az iskola két tanulója és az
igazgatónő képekben bemutatta az iskolájukban folyó szakmai munkát. Ezek után Bándoliné Pájer Éva igazgatóhelyettes
mesélt a mi iskolánkról, majd  Dömötör Hanna 7. A osztályos tanuló szívhez szóló verset szavalt. Végül közös és megható
énekléssel, barátkozással, beszélgetéssel zártuk az iskolalátogatást. Délután Krasznahorka várát, a Lőcsei Szent Jakab tem-
plom szárnyas oltárait és a Gombaszögi cseppkőbarlangot néztük meg. Este új szálláshelyünk Szepessümegen volt, ahol a
Magas-Tátra havas csúcsainak csodálatos naplementei látványában gyönyörködhettünk.

A harmadik nap első állomása Igló városa, a Szepesi-vár és a Thököly-vár volt. Megálltunk az Ősszakáll-gejzírnél és
közös éneklés után felkötöttük egymás kezére a barátságkarkötőket. Felkapaszkodtunk buszunkkal a Magas-Tátra Lomnici
csúcsához a sípályához, majd ismét visszatértünk első szállásunkra Rimaszombatra. Az utolsó napon Besztercebánya
városát barangoltuk be, ahol a gyerekek szabadprogram keretében ajándékokat vásárolhattak az otthoniaknak. A hazafelé
vezető hosszú úton még felelevenítettük a látnivalókat és emlékeket, és együtt énekeltünk olyan dalokat, ami a magyarság-
gal kapcsolatos. 

A tanulmányi kirándulás elsősorban a tanulók történelmi, földrajzi, irodalmi ismereteit gazdagította, és az egységes
nemzethez tartozás érzésének kialakítását segítette, ezenkívül hozzájárult a közösségi élmények szerzéséhez és egymás
jobb megismeréséhez. Köszönjük a lehetőséget!

KIRÁNDULÁS VÉPIKRÓNIKA

15

Kitüntetés
Kiváló polgárőri munkájáért kitüntetést kapott a vasmegyei polgárnapon
Balikó József, a vépi egyesület tagja. 
A kitüntetést dr. Túrós András, az országos egyesület elnöke adta át.
Gratulálunk, további jó egészséget kívánunk.

-gyz
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Láthatatlan kötelék az édesanyákhoz
Verses, zenés anyák napi köszöntőt tartottak a Nefelejcs Nyugdíjas Klub tagjai május 2-án.

– Az ünnep nagyon régi, már az ókori Görögországban is
ünnepségek keretében adtak tiszteletet az anyáknak,
mondta köszöntőjében Ságiné Anci klubvezető. Azóta is
fontos ez az ünnep, ugyanis édesanyánk az a személy, aki-

vel születéssünkor vagy még azelőtt először kapcsolatba
kerülünk. S ez a láthatatlan kötelék megmarad egész éle-
tünkben. Ő az, akihez örömünkkel, bánatunkkal mindig
fordulhatunk. Ő az egyetlen, aki mindvégig feltétlenül
szeret. És számára mindig mi, a gyermekei vagyunk a leg-
fontosabbak akárhány évesen is. Hozzátette: sajnos
sokunknak már nem adatik meg, hogy személyesen köszöntsük őt, akit soha sem felejtünk el, – fogalmazott.

Ezt követőn szívhez szóló versek hangzottak el az édesanyákról, nagyanyákról Szabóné Rózsi, Pájerné Ági,
Ságiné Anci, Kovácsné Klári és Szekeresné Erzsi előadásában. Majd  alkalomhoz illőn Sinkó Pál citerakíséretével
Gál Pál kedves dalokat adott elő. (képünkön a szereplők)                                                                

ANYÁK NAPVÉPIKRÓNIKA
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A Hatos Ferenc Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti

Iskola programjai
Június 3. – Osztályozó vizsgák
Június 3. 17:00 – A Művészeti Iskola Záró
rendezvénye és 
IV. TÁNCest /Vépi Művelődési Ház és
Könyvtár/
Június 4. 11:00 – Nemzeti Összetartozás
Napja – megemlékezés
Június 5. – OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOK
Június 7. – LEG – kirándulás 
Június 8. – Városi Gyereknap
Június 10. – Pünkösd – tanítási szünet
Június 11 – 14. - HATOS NAPOK 
Június 14. 17:00 – Jubileumi Névadó Ünnep-
ség /20 éves/
Június 15. 9:00 – Tanévzáró Ünnepély,
Ballagás
Június 17 – 19. – ÖKO Tábor , Művészeti
Tábor
Június 17 – 21. – SPORT Tábor
Június 24 – 28. – Napközis Erzsébet Tábor

Támogatás a civil szervezeteknek
Vép Város Önkormányzat képviselő-testülete a civil szervezetek, helyi önszerveződő közösségek és egyházak
támogatásáról szóló 5/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet alapján meghirdetett pályázatán az alábbi
szervezeteket részesítette támogatásban 2019. április 29-én:

Pályázó megnevezése Pályázó székhelye  Támogatás (forint)

1. Vép Városi Sportegyesület 9751 Vép, Szent Imre utca 40. 5 000 000

2. Tudás Fája Közalapítvány 9751 Vép, Kolozsvári utca 3. 120 000

3. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 

Vépi Csoportja 9751 Vép, Szent Imre utca 9. 200 000

4. WEEB - Színpad 9751 Vép, Kolozsvári utca 3/a. 50 000

5. Foltvarró Kör 9751 Vép, Kolozsvári utca 3/a. 70 000

6. Jáde Hastánc Klub 9751 Vép, Kolozsvári utca 3/a. 300 000

7. Nefelejcs Nyugdíjas Klub 9751 Vép, Kolozsvári utca 3/a. 400 000

8. Önkéntes Tűzoltó Egyesület Vép - Bozzai 9751 Vép, Kolozsvári utca 1. 600 000

9. Plébániai Karitász 9751 Vép, Kassai utca 2. 100 000

10. Vépi Öregfiúk Labdarúgó Szakosztály 9751 Vép, Szent Imre utca 40. 120 000

11. Bóbita Óvodai Egyesület 9751 Vép, Szent Imre utca 1. 120 000

12. Hatos Ferenc Általános Iskola Szülői Közössége 9751 Vép, Kolozsvári utca 3/a. 150 000

13. Vépi Polgárőr Egyesület 9751 Vép, Rákóczi utca 8. 200 000

TÁMOGATÁS VÉPIKRÓNIKA
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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)  
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