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folytatás a 2. oldalon

Megújul az óvoda udvara,
vágóhíd épülhet 

A vépi és bozzai önkormányzat tagjai január 23-i
együttes ülésükön elfogadták a város 2020-as költ-
ségvetését, melyet azonban márciusban újra kell tár-
gyalni. Az önkormányzati választások következtében az
ország több pontján megváltoztak a közös hivatalok.
Ezek finanszírozása függ a lakosságszámtól, így a pon-
tos központi támogatás csak február végére állapítható
meg. 

A vépi testület külön még19 napirendi pontot tár-
gyalt meg. Elfogadták munkatervüket és módosították a
város településképi rendeletét. Döntöttek arról is, hogy
árajánlatokat kérnek a Vadvirág óvoda udvarának
felújítására és a kicsik mozgásigényét segítő eszközök
beszerzésére. Ennek alapja az, hogy 3 millió 773 ezer
forintot nyertek tavaly a Magyar Falu pályázaton. Jó hír
az is, hogy egy nemesbődi vállalkozó vágóhidat és

húsüzemet kíván építeni a város külterületén. Ezzel 15 új

munkahely jöhet létre. Mivel a kiszemelt terület inert
hulladékkezelésre szolgál az érvényes szabályozási ter-
ve szerint, szükséges megváltoztatni az övezet beso-
rolását kiemelt fejlesztési területté, mondta Kovács
Péter polgármester. 

Felújították a vépi 
szivattyúállomást

Korábban az egyetlen bögöti ivóvízkútból kitermelt
víz magas vas-, mangán- és ammóniumtartalma nem
felelt meg a minőségi követelményeknek. A csaknem

162 milliós európai uniós támogatással nemrég meg-
valósult rekonstrukció keretében  az ivóvízminőség
javítását Vép város vízellátó hálózatán keresztül
Szombathely és térsége regionális vízmű rendsz-
eréhez csatlakoztatva oldották meg, oly módon, hogy
Vép és Porpác között hat kilométernyi ivóvíz-
távvezetéket építettek ki. A beruházás összesen
169,84 millió forintból valósult meg, amit 95 száza-
lékban az Európai Unió, a fennmaradó részt
illetően pedig a központi költségvetés finanszíro-
zott. A projekt támogatási összegéből Porpác, Bögöt
és Vép önkormányzata részesült az NFP Nemzeti
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság konzorciumi vezetésével. 

A rendszer ünnepélyes átadását január 20-án tar-
tották Bögötön. Ágh Péter országgyűlési képviselő
beszédében kifejtette: célja, hogy mindenhol élhető

és jobb viszonyokat teremtsenek a lakosságnak.

Vépen például modern városközpontot építettek, és

megújult a templom is. Nagyon fontosnak nevezte az

M86-os autópályához vezető belső és külső út

felújítását, melynek átadása áprilisban várható. De
Bögötre és Porpácra is jutott pályázati pénz. – Soha
nem látott források állnak rendelkezésre az országban
ahhoz, hogy a települések megerősödjenek, tette
hozzá. 

folytatás a 2. oldalonfolytatás a 3. oldalon
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Hatalmas szakmai elismerés a motoros klubnak
Hétoldalas cikkben – 21 fotóval illusztrálva – méltatja a Vépi Nosztalgia és Hobbijármű

Egyesület munkáját és kiállításait a Magyar Autótechnika című szakfolyóirat januári
számának Veterán rovata, derült ki február elsején, az egyesület szokásos évet összegző és
tervező rendezvényén. (képünkön Virágh Árpád) 

Molnár László közlekedési szakértő írása szerint „nem kell „metropoliszban élni”
ahhoz, hogy a szakemberek és a nagyközönség számára érdekes, egy egész járműgyártási
korszakon átívelő szakmai kiállítást láthassunk. Állítja: „Vép a motorkerékpárok iránti
elkötelezettség, a bennük rejlő technikai tudás egyik fellegvárává vált az elmúlt évek
folyamán néhány lelkes, de mély tudásbázissal rendelkező szakember által. 
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folytatás az 1. oldalról

Hatalmas szakmai elismerés a motoros klubnak
A településen és környékén a
járműrestaurálás olyan hobbi,
amely igazolhatóan mai fogalmat
használva a „ Life long learning”-

azaz az egész életen át való tanulás
– jegyében  napjaink „ vasparipái”
konstrukcióinak  ismeretét is
magába öleli, ötvözve versenyzői,
szerelői tapasztalatokkal”.

Kell- e nagyobb elismerés,
miként csúcsteljesítménynek mi-
nősíti a szerző, hogy a vépi kultúr-
házban évről évre megrendezi az
egyesület a motortörténeti kiállí-
tást? Kiemeli, hogy a Virágh Árpád
elnök vezette szervezet 18 éve mű-

ködik, és évről évre nemcsak kiál-
lítják a már restaurált csillogó-vil-
logó motorkerékpárokat, hanem
bemutatják azokat a valahol meg-
talált, az idő vasfoga által meg-
viselt változatokat is, amiket aztán
rendbe hoznak. Tehát a technika

A tanácskozáson Virágh Árpád ter-
mészetesen büszke volt teljesítmé-
nyükre, de megjegyezte: tavaly decem-
berben mintha kevesebben lettek
volna a kiállításmegnyitón, mint
korábban. Lehet, de ez nem von le
semmit a munka eredményéből,
hangzott el. Kovács Péter polgár-
mester, megköszönve az összetartó
csapat évtizedes munkáját, azt is
kifejtette, hogy élményszerűbbé
kell tenni a kiállítást, melyben az
önkormányzat és a művelődési ház
vezetői is segíteni fognak. Ezt
követően meghallgatták Magyar
Károly javaslatát: e szerint Vép ad-
hatna helyet egy motoros nagyren-

dezvénynek. A helyi motorosok
ezen kívül Rumba, a Pannónia-
Ringre, Sümegre szerveznek túrát
az év végi kiállításon kívül.     gyz                

világában egy időutazásra ösztö-
nöznek. A cikk szerzője aztán vé-
gigvezeti az olvasót a magyar és
nemzetközi motorkerékpár-gyártás

történetén, fejlő-
désén, a hazai
feltalálók ered-
ményeit is be-
mutatva. 

Végül megem-
líti azt is, hogy a
veterán motorok
kiállításán a láto-
gatók megsza-
vazhatják az álta-
luk legszebbnek
tartott járművet.
A vépiek tehát

„így teszik időt-

lenné a motorkerékpárok jármű-

történetét. 

Köszönjük nekik” – írja Molnár
László.

KRÓNIKA
folytatás az 1. oldalról Felújították a vépi szivattyúállomást
Hencsei Tamás, Bögöt polgár-
mestere megköszönte azt az együtt-
működést, amely egészséges ivó-
vizet teremtett a lakosságnak. Tóth
Teodóra, Porpác vezetője pedig azt
emelte ki, hogy egy vezetékkel
összekapcsolódott községük Vép-
pel. Hozzátette: szeretné, hogy egy
új út is készüljön, hogy Porpác ne
maradjon zsáktelepülés. 

fogást tapasztalt minden részt-
vevőtől. 
A megvalósítás részleteit Németh
Gábor, a Vasivíz Zrt. műszaki igaz-
gatója ismertette, hangsúlyozva,
hogy a megye vízellátás-rend-
szeréhez való csatlakozás nemcsak
jó vízminőséget jelent, hanem
üzembiztonságot is.                        

-VK

Kovács Péter vépi városvezető
arról szólt, hogy nekik sok-sok
csepp jutott ebből a pályázatból.
Vép annyiban volt érdekelt, hogy a
náluk lévő szivattyúállomást és az
abban lévő berendezéseket is fel
kellett újítani ahhoz, hogy működ-
hessen a regionális hálózatra csat-
lakoztatott rendszer, melynek
kialakításában nagymérvű össze-

2 VÉPI
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Felülvizsgálták és nem módosítot-
ták a nemzetiségi önkormányzattal
korábban kötött megállapodást,

valamint változatlanul hagyták a
karácsonyi segély összegét. 

Az egyéb ügyek közöttt Szijj
Vilmos alpolgármester arra hívta
fel a figyelmet, hogy a művelődési
ház melletti felnőtt sporteszközök
alsó szegélyét megrongálták. 

Szó esett arról is, hogy az M86-

átereszek kezelése az önkormány-
zat és a lakók feladata még akkor
is, ha a tulajdon az állam kezében
van. Végül kitüntetési javasla-
tokról döntöttek.

Mivel Kajcsos István GAMESZ-
igazgató nyugdíjba vonul, a mun-
kakör további ellátására pályázatot
írtak ki. Az álláshirdetésre kilencen
pályáztak. A jelentkezők meghall-
gatását nyílt, illetve zárt ülésen tar-
tották meg. 

A képviselő-testület 2020.

április 1-től Császár Károly vépi

lakost bízta meg a GAMESZ-igaz-

gatói beosztás ellátásával.

A napirendek közt egyéni
kérelmeket is elbíráltak. Kovács
Péter javaslatára a testület a
kiskastély épületét jelenlegi álla-
potban lakhatásra alkalmatlannak
nyilvánította. Szükséges az egyéb-
ként statikailag jó állapotban lévő
épület felújításának megkezdése. 

-gyz

os autópályára vezető bekötőutat
ugyan a Magyar Aszfalt Zrt.
(MASZ) felújította, de már most

látszik, hogy nincsenek átereszek a
csapadékvíz elvezetésére. Pados
Róbert képviselő szerint ezt a
kivitelezőnek kell megoldania.
Kovács Péter hozzátette: levelet írt
a Magyar Közút vezetőjének a
munkák utólagos elvégzését kérve,
de a válasz szerint az árkok és az

Megújul az óvoda udvara, vágóhíd épülhet 
folytatás az 1. oldalról

Vigyázzunk rá…
Pár hete a vépi járaton egy vadonatúj busz került
forgalomba. A járat üzemeltetői kérik az utasokat,
hogy fokozott figyelemmel használják a busz ülé-
seit, berendezéseit, mert a közeljövőben biztosan
nem lesz lehetőség újabb cserére. 

Vigyázzunk közös értékeinkre és erre fi-
gyelmeztessük utastársainkat is. (kép)

-vk-

Nem véletlen…
A STKH, vagyis a kukások idei első számlája mellett egy matrica is lapult a borítékban. Nem
véletlenül. A levélben kérik ennek a matricának az elhelyezését jól látható helyen, a
gyűjtőedényen. A későbbiekben csak az így megjelölt kukákat ürítik majd, illetve a rajtuk
lévő QR kóddal azt is tudják ellenőrizni, hogy az illető háztartásnak van-e tartozása. Mielőtt

bárki felháborodna, hogy miért nem vitték el a hulladékot, nézze meg, hogy megtette-e ezt a

szükséges lépést.

Az STKH vevőszolgálati telefonszáma: 06-95-200-240;  e-mail: ugyfelszolgalat@stkh.hu
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Társasjátékok a vépi családok asztalán
A remények szerint már nemcsak
számítógépek mellett ülnek a
gyerekek naphosszat, hanem újra
megjelenik a társasjáték is a csalá-

dok asztalán. Ennek népszerű-
sítésére február másodikán, a helyi
művelődési házban szülők, nagy-
szülők gyermekeikkel, unokáikkal
együtt családi társasjáték-délutánt
rendeztek – mint évtizedekkel

szülők gyermekkorában is az volt.
„Dobunk a kockával, s attól
függően lépünk előre vagy hátra.
És aki legelőbb célba ér, az győz”
– így foglalta össze egy másik
csapat is az előttük lévő kiterített
társasjáték lényegét. Így aztán
együtt játszott a nagymama a
lányával és az unokáival az otthon-
ról hozott játékkal. Lehetett válasz-
tani: egyikben amőbák szabadul-
nak el a laboratóriumból, a má-
sikkal léghokizhattak, de választ-
hattak activity-t, sakkot, mal-
mozást, vagy kísérletezhettek a
népszerű, felébresztésre váró
Szendergő hercegnőkkel.

Mindenki megtalálhatta a
számítását a TEVE rendezvényén.
Hogy így legyőzhető-e a
számítógépek csábítása, az még
nem tudható. De talán elindult a
békés egymás mellett élés
időszaka ….     

-VK

korábban otthon – a Tegyünk
Együtt Vépért Egyesület (TEVE)
szervezésében. (kép)

Ottjártunkkor a Németh család

tagjai, az egykori Catan telepesek
táblás stratégiai játék gyerek vál-
tozatának szabályaival ismerked-
tek. Az édesanya elmondása sze-
rint otthon, ha ráérnek, társasoznak
is. A választék hatalmas, miként a

A Magyar Kultúra napján
Versekkel, közös énekléssel és
szellemi totóval ünnepelték a
Magyar Kultúra Napját a Nefelejcs
Nyugdíjas Klub tagjai január 23-
án.

Ságiné Anci klubvezető emlé-
keztetett rá: 1989 óta ünnepeljük
azt, hogy Kölcsey Ferenc 1823.
január 22-én tisztázta le és jelölte
meg dátummal a Himnusz kézi-
ratát Csekén. Hozzátette: e nap
megrendezésének ötlete Fasang
Árpád zongoraművészhez köthető,
aki 1985-ben vetette fel ennek
szükségességét. Végül a Hazafias
Népfront Országos Tanácsa 1988.
december végi ülésén tett felhívást
erre vonatkozóan, majd a követ-
kező év januárjában szervezték
meg az első rendezvénysorozatot.

A klubvezető hangoztatta azt is,
hogy az évfordulóval kapcsolatos
megemlékezések alkalmat adnak
arra, hogy nagyobb figyelmet
szenteljünk évezredes hagy-
ományainknak, gyökereinknek.
Ezzel is erősítsük nemzeti tuda-
tunkat, felmutassuk és továbbadjuk
tárgyi és szellemi értékeinket.

A klub tagjai közül ezúttal
Horváth Lajosné, Szekeres Lász-
lóné, Hende Lajosné, Pájer Lajos-
né, Savanyó Miklósné, Sinkó Pál
és Horváth Józsefné szavalt vagy
emlékezett prózában, majd közö-
sen népdalokat énekeltek.

Irodalmi totó kitöltésével foly-
tatták a megemlékezést, melynek
eredményeként kis jutalmat kap-
tak. -VK 

Az elmúlt időszakban a vépi
körzeti megbízottak egy férfit
előállítottak a Szombathelyi
Rendőrkapitányság szabály-
sértési alosztályára, mert
eltiltás hatálya alatt járművet
vezetett. A személyt, miután
meghallgatták, őrizetbe vet-
ték. Egy másik férfit pedig el-
fogtak, mert a Szombathelyi
Rendőrkapitányság elrendelte
a körözését. Három személy-
gépkocsi üzembentartója
ellen indult szabálysértési
eljárás, mert a „Behajtani
tilos” jelzőtáblát figyelmen
kívül hagyták.

-KMB

Kék hírek
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Kína Közelről
Második alkalommal gyűltek
össze a „Világjáró Vépiek Társa-
sága” csoport tagjai január 24-én,
hogy meghallgassák egymás
élménybeszámolóit érdekes utazá-

saikról. Az első esemény jó hír-

verésnek bizonyult, és ezen az es-

tén tovább duzzadt a létszám.

Bemelegítésként a Kovácsné
Dávid Judit által összeállított tíz-
kérdéses kvízt tölthették ki a vál-
lalkozó kedvűek az előző, felvidé-
ki úti beszámoló témaköréből.  A
helyes választ adók kézműves aján-
déktárgyakat kaptak jutalmul.

Ezután indult világkörüli útjára

tokkal megtűzdelve. A hallgatóság
betekintést nyerhetett a kínai szo-

kásokba, gasztronómiába és a min-

dennapi életbe, amely néha derűt

csalt a közönség arcára, míg más

esetekben talán elgondolkodtató
volt. Közben több kíváncsi kérdés
is elhangzott, akár az ételek, a
közlekedés, vagy az árszínvonal
kapcsán.

Az előadás egy videófelvételről
látványos, lenyűgöző, zenével és
fényhatásokkal kísért vízi show-
val zárult, majd jó hangulatú kis-
csoportos baráti beszélgetések
rögzítették az átélt élményeket.

-VK

a vépi szuperszonikus járat Nagy
Attila vezetésével. A földgömbön
egy nagyot pörgetve pillanatok
alatt Kína keleti részére jutottak.
(kép) A résztvevők egy gyors átte-

kintést kaptak a földrajzi távolsá-
gokról, utazási időről, repülési
sebességről, majd Shenzen és
Zhuhai városok rövid történelmi és
gazdasági áttekintése következett,
kiemelve hogy miként váltak a
különleges gazdasági övezetek pár
10 ezres „falukból” több tízmilliós
megapoliszokká.  
Majd következett egy képes be-

mutató élményekkel, tapasztala-

Haláleset: 
Auer Istvánné sz. név: Kiss Margit Mária

(1943) Vép, Rákóczi u. 105.   • Rusznyák

József (1943) Vép, Rákóczi u. 38.   •   Gerencsér

István (1939) Vép, Kassai u. 8.    •    Kolompár
János (1932) Vép, Kossuth u. 1.

Anyakönyvi hírek
Születés:

Szelenczei Krisztián Antal és
Bakucz Barbara fia Krisztián
Ármándó    • Sóskuti András 

és Poór Evelin fia Noel  • Lakatos Róbert és Nagy
Noémi leánya Fanni
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Boldog iskolában boldogan állt a
bál február 7-én. A pedagógu-
sokkal együtt farsangoltak a gye-
rekek olyan jelmezekben, amelyek

láttán szemünk-szánk tátva maradt.
Délelőtt azért, mert a tanári nyitó-
kép a „Svédországból érkezett
Abba együttes” dalolt egy jót,
majd az alsó tagozatosok jelmezei
szédítették el a nagyérdeműt. Ki
tudja, a habfürdő, a mosógép, a
Batman, a dinoszaurusz, a farkas
és a horgász, netán a szárnyas haty-
tyú vagy a királylány vitte a prí-
met? Kinek, mi tetszett. (kép)

A diákönkormányzat még azt is
megszervezte, hogy a szünetekben
legyen inni- és harapnivaló a nebu-
lóknak, hogy egész napra bírják
szusszal a terjedelmes műsort.

Délután aztán a felsősök tették
fel az i-re a nagy pontot. A legtöbb
diák zenés-táncos, különböző
stílusú fellépéssel készült. A már
említett ABBA együttes újra a
Mamma mia-val nyitott, majd
hiphop tánc következett az Energy
Dance Team előadásában, Horváth
Milla vezetésével. Iskolánk under-
ground hiphop tánccsapata is meg-
mutathatta, mit tanultak eddig

táncolt Bagdance előadása és a 7. a
osztályosok Dalma mama és uno-
kája táncmixe nagy sikert aratott.
A legnagyobb siker a drámaszak-

körösök meglepetés-elő-
adása volt, ők felkészítő
tanárukkal, Ágoston Andreá-
val együtt adták elő a
Piroska és a farkas modern
történetét. Minden fellépőt
csokoládéval jutalmaz-
tunk. Természetesen nem
maradhatott el a diszkó
sem, a zenéről és a jó
hangulatról volt diákunk,
Tamási Márkó gondos-
kodott. Tánc közben meg-
választottuk a felső tago-
zatosok farsangi királyát
(Balogh Dávid 5. b) és
királynőjét (Habda Helena
8. a). A nyertesek királyi
koronán kívül jutalmul
vásárlási utalványt kaptak

az Édes Otthon Cukrászda és
Kávézó felajánlásából.

-Saly Rita, a felsős 
diákönkormányzat vezetője 

oktatójuktól. Hallhattuk Czene
Roland saját számát, táncoltak a
Macarena és tikTok zenére a 8.
osztályos lányok, Fazekas Bertalan

pedig megint megcsillogtathatta
zongoratudását. Az 5. b-sek több
tánc- és énekprodukcióval készül-
tek, őket külön dicséret illeti. A 6.
osztályosok ágyneműtakaróban el-

Hatos-farsang Abbával, Piroska és a farkassal
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Farsang a Vadvirág óvodában
Különösen várt esemény a gyer-
mekek életében a farsangi időszak,
melynek kezdete vízkereszt, január
6., és amely hamvazószerdáig tart.

A farsangi időszakot a gyermekek-
nek szervezett bál teszi színesebbé.
A farsang a mókázásnak, a
vidámságnak, a táncos mula-
tozásnak is helyet adó nép-
szokás. Könnyedebb, felsza-
badultabb érzést biztosít,
mely különösen vonzó te-
vékenységekre ad lehetősé-
get az óvodában. Ilyenkor a
legizgalmasabb elfoglaltság
más ruhájába, „bőrébe” búj-
ni, ami alól természetesen
mi, óvodapedagógusok sem
vagyunk kivételek a gyer-
mekek nagy örömére. A nap
első felében együtt szerveződik a
vigadalom és a mulatság, a nap
másik felében a csoportok külön-
külön is ünnepelnek.

Vidám bohókás „bál” ez, ami
minden évben nagy sikert arat
mind a gyerekek, mind a felnőttek
körében. (fenti kép)
Az óvodai farsangi bál a Vépi
Művelődési Házban folytatódott
16 órai kezdettel.      

Kovácsné Halász Éva óvodavezető

Jelmezes batyus gyerek buli
(lenti képek)
Vidám családi összejövetellel zárta

az óvodás és iskolás farsangi hetet
a Tegyünk együtt Vépért Egye-
sület. (TEVE) 

Közel 30 gyerek szórakozását biz-
tosították a vidám csütörtök
délutánon.

TEVE szolgáltatta a világ
legnépszerűbb digitális tánc prog-
ramját és egy kis kölyök diszkót
„hupikék dallamokkal” és napjaink
slágereivel. A hatalmas kivetítőn
megjelenített tánckoreográfiát a
gyerekek nagyon élvezték és né-
hány lelkes anyuka is bekapcsoló-
dott, így emelve a délután hangu-
latát. A szervezők biztosították az
üdítőt, a résztvevők pedig hozták
az eseményre a rágcsálni valót,
amit többen saját kezűleg készítet-
tetek. 
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A nyugdíjasklub farsangi bálja
Mély irónia, humor, kreativitás és
a nosztalgia jellemezte a Nefelejcs
Nyugdíjas Klub farsangi báljának
műsorát február 8-án. Képünkön a
fantasztikus fellépők egész cso-
portja. 

A művelődési ház nagytermét
zsúfolásig megtöltő közönség
ezúttal sem csalódott a
fellépőkben, akiktől meg-
tudhatták: az idősek sohasem
öregszenek meg, a pajzán jó
kislány állandó fekhelye nem
más, mint az úszás, egészség-
biztosítást köthetsz ugyan
almás-fahéjas infúzióra, de
legjobb, ha osztrák biztosítót
választasz. Sinkó Pál cite-
raművész pedig saját költemény-
ként a szeretetről és a jóságról
dalolt az ősbemutatón. Két nagy-
mama kávézásából kiderült,
miként bosszantják fel egymást
unokájuk feldicsérésével, de tanul-
ságos volt a gyerekszáj-történet,
vagy az, hogyan lett egy madarász
Brazíliában az őslakosok királya.
A Retro nagyik pedig csodálatos
dalban nyugtattak meg, hogy nem
hagynak el, vagyis „Hozzád tarto-
zom”, és emlékeztettek egy táncra,
a Lambadára. Sikert aratott a
világhírű Romhányi: Marhalevél

című verse is. A Tóth-Vásárhelyi
Ica és Pájer Lajos duett a Megáll az
idő, a Hosszú ez nap című
örökzöldekkel örvendeztette meg a
közönséget. A „két kovács”, ezút-
tal Kovács László és Kovács Péter,

egy Hacsek és Sajó humoreszk áti-
ratával csalt mosolyt a közönség
arcára. Frenetikus volt az „ABBA”
együttes bemutatója és tánca.

Végül pedig Dömötör Gáborral
„bajor” zenészek fokozták az

amúgy is kiváló hangula-
tot.

A hatalmas sikert aratott
műsort jelmezes felvo-
nulás zárta, majd hajnalig
ropták a táncot Kovács
Arnold zenéjére. A tom-
bola bevételét a klub cél-
jaira használják fel, a
finom vacsorát Szabó Pé-
ternének és Kiricsi Mik-
lósnénak  köszönjük, kö-
zölte Ságiné Anci klub-
vezető.                  -gyz  
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A végzősök szalagavató bálja
Az AM DASzK Vépi Mezőgaz-
dasági Szakgimnáziuma, Szakkö-
zépiskolája és Kollégiuma végzős
diákjainak szalagavató ünnepségét
január 24-én tartották az iskola
dísztermében. Vép képviseletében
Kovács Péter polgármester és Szijj
Vilmos alpolgármester is megtisz-

telte jelenlétével az iskola, a taná-
rok, a tanulók és a szülők életében
egyaránt fontos eseményt. Idén hat
osztály 108 tanulójának tűzték fel
osztályfőnökeik a felnőtté válás
küszöbét jelző kis szalagot.

A bevonuló végzős diákokat

Babai-Mező Borka tanárnő kö-

szöntötte. Az utolsó évesek közül
többen is saját szavaikkal, saját
versükkel fejezték ki gondolata-
ikat. Az ünnepélyes szalagtűzést
követően a végzősök színvonalas
műsorai következtek. 

A 11. D osztály táncos retró pro-
dukciójában a kertészetben eltöl-

tött vidám órák köszöntek vissza
ásóval, talicskával, rengeteg ötlet-
tel, csinos lányok és vagány fiúk
előadásában.

A 12. C tanulói és osztályfőnökük

rövid táncműsorral készült, mely-
nek végén a pólókra festett betűk-
ből állt össze a fontos kérdés:

„Irány az érettségi?” 
Tanár és diák állandó kölcsön-
hatásban élt az elmúlt évek során,
amelyben akadtak mókás, emlé-
kezetes pillanatok is – jelenetében
ezekből gyűjtött össze egy csokor-
ra valót a 11. B osztály. 

A 13. A-sok „a győztes recepten
ne változtass!” elv alapján tavalyi
nagy sikerű műsorukból hoztak
részleteket.

Végül a végzős diákok osztá-
lyonként rövid képválogatással
emlékeztek az elmúlt évek közö-
sen megélt vidám történéseire.
A műsor zárásaként az esemény-

hez méltó elegáns nyitókeringőt
táncoló végzősökhöz csatlakoztak
a többiek is szüleikkel, és együtt
nyitották meg a 2020-as év szalag-
avató bálját iskolánkban.
A finom vacsorát az alsóbb
évfolyamos diákok szolgálták fel
ügyesen, kedvesen, majd ezt köve-

tően DJ Gandree szolgáltatta a
zenét; széles kínálatában mindenki
megtalálta a kedvére való
muzsikát. 

Végig jó hangulatban együtt
beszélgetett, szórakozott diák és
tanár és a sok meghívott vendég. A
zárásig kitartó, vidám társaság
összeölelkezve, meghatottan éne-
kelte az utolsó dalt. 
Ezzel ért véget az idei bál – hogy
hétfőn elinduljon az utolsó félévi
hajrá a sikeres szakmai vizsgáért, a
minél eredményesebb érettségiért.

-A végzős osztályfőnökök 
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A Vépi Művelődési Ház és Könyvtár
Hétfő:
14:00-16:30     Színjátszó próba
17:00 Ovis torna Dórival
18:30 Református istentisztelet

(a hónap első hétfőjén)
17:30-19:00     HATHA YOGA
18:00-19:30     Jáde Hastánc Klub
Kedd: 
15:30-16:15     Ovis Angol
16:30-19:30     Foltvarró szakkör (párat-
lan héten)
18:00-19:00     Gyógytorna Ildivel
Szerda: 
8:00-12:00      Falugazdász fogadóórája

14:15-15:00     Ovi néptánc
16:00-17,30     MÁLTA
16:00-19:00     Sakk szakkör
Csütörtök:
14:00-16:00     Nyugdíjas klub
17:30-19:00     HATHA YOGA
18:20 – 19:20  Fitt Body Training 

Katával
Péntek:
15:30-16:15     Ovis Angol
17:00-19:00 Hastánc kicsik Jáde 

Gyöngyöcskéi
18:00-19:00    Gyógytorna Ildivel 

Egyéb programok 
Március 6. Tűzoltó közgyűlés
Március 4. Filmklub
Március 7. Kocsmai sportok- TEVE
Március 13. este Zumba party
Március 15. Városi ünnepség
20 v. 27 Piedone nyomában bemutató
Március 27-28. Vasgyűjtés ÖTE
Március 28. Zsibi
Március 29. Tündérkert (a 2019. évben
született gyermekek polgárrá fogadása)
Április 1. Filmklub
Április 3. V. Táncest

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

A Nefelejcs Nyugdíjas Klub 
programjai:
Március   5.    Nőnap
Március 12. Munkácsi Mihály élete 

képekben
Március 19.   Névnap születésnap
Március 26.   Vetélkedő

Egyházközségünk programjai
A nagyböjti időben templomunkban minden pénteken 5 órai
kezdettel a szentmise előtt keresztutat imádkozunk. Szeretettel
hívom a Kedves Testvéreket az imádságos részvételre! Március 6-
án lesz a hónap elsőpénteke. Engeszteljük Jézus Szentséges
Szívét szentgyónásunkkal és szentáldozásunkkal! 
Március 13-án, pénteken a Boldogságos Szűz Mária fatimai
kérésének eleget téve  engesztelőnapot tartunk. Igyekezzünk egész
nap böjttel, imádsággal engesztelni Szűz Mária Szeplőtelen Szívét
a bűnökért és megbántásokért! Az esti szentmise előtt 3/4 5 órai
kezdettel rózsafüzért imádkozunk, majd a szentmise keretében
ünnepélyes körmenettel hordozzuk körül Mária Szeplőtelen
Szívének kegyszobrát. A körmenetre gyertyát vagy mécsest is hoz-
zunk magunkkal! Minél többen halljuk meg Mária kérését és ve-
gyünk részt ezeken az engesztelő ájtatosságokon! 
Nagyböjti lelkigyakorlatunk idén is kétnapos lesz. Március 23-
án, hétfőn és március 24-én, kedden délután 1/2 5-től gyóntatás
lesz, majd a 1/2 6-kor kezdődő szentmise keretében hangzanak el
a lelkigyakorlatos szentbeszédek. 
A lelkigyakorlat vezetésére Szár Gyula Gergely premontrei
atyát, a Magyar Cserkészszövetség III. számú Nyugat-ma-
gyarországi cserkészkerületének elnökét kértem fel.
Buzdítom a kedves Híveket, hogy példás buzgósággal vegyenek
részt minél többen a lelkigyakorlaton.
Március 25-én, szerdán Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe
lesz. 

Németh Tamás 
plébános

A Dr. Zmertych Aurél Gondozási
Központ programja

március 3.   14.00 Kreatív foglalkozás – tavaszi díszek 
készítése

március 9.   14.00 Nőnap
március 13. 10.00 Megemlékezés az 1848-as forradalomról
március 16  10.00 Készségfejlesztés
március 18. 13.00 Zenehallgatás, nótázás
március 24. 13.00 Memóriajáték
március 30. 13.00 Jeles napok, népszokások

A Vadvirág Óvoda programjai
2020. 03.04. Ovi-galéria megnyitó
2020. 03.13. Óvodai ünnepi megemlékezés
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Polgármesteri
napló 

2020. 01. 20. Porpác-Bögöt víz
projektzáró rendezvény Bögötön
2020. 01. 21. Wifi4EU kivitele-
zése ügyében egyeztetés

GAMESZ vezetői pályá-
zók bizottsági meghallgatása
2020. 01. 23. 10 óra Pénzügyi
bizottság ülése

16 óra Testületi ülés
2020. 01. 24. Gépész-szalagavató

18 óra Világjáró Vépiek
Társasága: Kína
2020. 01. 28. 16 óra Tudás Fája
alapítvány gyűlése
2020. 01. 30. Városi polgármes-
terek évindító találkozója János-
házán
2020. 01. 31. Városnap/Mácsik
Fesztivál megbeszélése
2020. 02. 08. A Nefelejcs Nyug-
díjas Klub farsangi bálja
2020. 02. 10. Sárvár Aréna avató-
ünnepsége
2020. 02. 11. Farsang a Dr.
Zmertych Aurél Gondozási
Központban
2020. 02. 15. B ö l l é r v e r s e n y
megbeszélése Lukácsházán

Sportbál
2020. 02. 17. 10:00 Top pályázati
értekezlet a megyeházán -pm-

Év elején kaptuk testvérvárosunk-
tól, Tasnádtól a meghívást egy
újévi köszöntőre és közös disznó-
torra. A vépi küldöttség február 7-
én Kóbor Attila és Horváth Péter
képviselők vezetésével Varga
Gábor, Nagy Attila, Kispál Sándor

és Szilágyi Tibor részvételével elu-
tazott Tasnádra. Ott Grieb Csaba
polgármester és Kiskasza Balázs
alpolgármester fogadott minket.
A pénteki köszöntőn részt vett még

Nagykálló, Csenger és Kispest
képviselete is. Szombaton került
sor a helyi hagyományoknak meg-
felelően a disznóvágásra majd az
állat feldolgozására és az est végén
a finomságok elfogyasztására.
Vasárnap reggel indult vissza a

küldöttség Vépre.
Köszönjük a vendéglátást tasnádi
kollégáinknak, és reméljük, hogy a
Világ Közepe Fesztiválon vi-
szontlátjuk egymást.                – HP

Vépi delegáció Tasnádon

Avar és kerti hulladék égetési napjai
Vépen 2020. január 1-jétől

2020. március 6. és március 20.
2020. április 3. és április 17.

2020. május 15.
2020. szeptember 4. és szeptember 18.

2020. október 2. és október 16.
2020. november 6. és november 20.

A kerti hulladék égetése megfelelő légköri viszonyok (szélcsend)
esetén, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával 10 és 18 óra közötti
időszakban végezhető.
Az égetés maximum 2 órán át tarthat, tartós füstölés nem megengedett,
és nem égethető nedves, égetéskor nagy füsttel járó kerti hulladék.
Az égetendő hulladék kommunális, illetve ipari eredetű (műanyag,
gumi, vegyszer, festék, illetve ezek maradékai) hulladékot nem tartal-
mazhat.

-önkormányzat-

Véradás 
március 6-án 

Március 6-án véradás lesz a műve-
lődés házban 15.30-tól 18 óráig! Itt
említjük meg, hogy tavaly év vé-
gén, a Vöröskereszt megyei szer-
vezete kitüntette Varga László
50-szeres és Fekete István 100-
szoros véradót! Köszönjük nekik
ezt a nemes, mondhatni, önfelál-
dozó cselekedetet. Jó erőt, egész-
séget kívánunk mindkettőjüknek a
vépi Vöröskereszt és magam nevé-
ben is! Várjuk őket továbbra is!   

- Vali   
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Hagyományt kívánnak teremteni a
kiváló sportolók teljesítményének
elismerésével a február 15-i sport-
bál szervezői. Átadták az Év vépi
sportolója címeket. Zátonyi Zol-
tán, az Öregfiúk Egyesület vezető-
je elmondta: úgy határoztak, nem-
csak a labdarúgók, hanem például
a sakk és a teke kiválóságai is meg-
érdemlik az elismerést. (Képünkön
a kitüntetettek)

A díszes plakettet az U-19-es
Szijártó Bálint, a nagycsapatból
Auer Ádám, az Öregfiúk csapa-
tából Beke Antal, a sakkosok közül
Palotás Péter, a tekés Szijártó Ró-
bert, a női focisták közül Tóth
Krisztina, az U 14-ből Szekeres
Kornél, az U 16-osokból Cseresz-
nyák Adrián kapta. Az év edzője
Török Richárd lett.  Díszvendég-
ként jelen volt az országosan is-
mert, a Vépi csapatból indult
Németh Milán NB I-es focista, aki
átadta a kitüntetéseket. A kiválósá-
goknak Kovács Péter polgármester
és a VSE vezetői gratuláltak.
Németh Milán a sportolók fi-

gyelmét felhívta a kitartásra, a
szorgos munkára, mely idővel
meghozza eredményét. – Soha ne
adjátok fel, hiszen én is így jutot-
tam el a csúcsra. A tehetség nem
elég. A sok munka és akaraterő
hozza csak meg az eredményt, a
dicsőséget, tette hozzá. 

A program nem akármivel foly-
tatódott: a Jáde Hastáncklub tagjai
és a Gyöngyöcskéi a Keleti táncok

csodáját, az Ezeregy éjszaka me-
séit mutatták meg a nagyérde-
műnek. Bájosak voltak kék- és
aranyszínű fátyoljelmezeikben.
Minden porcikájukkal éreztették,
hogy testük-lelkük egybeolvad a
zenével, a ritmussal. (kép)

A vastapsos hangulatot a finom
vacsora után Tangó és zenekara
fejelte meg a tombolával együtt.

-gyz 

Sportbál kitüntetésekkel, hastánc-csodával
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Erősítő, csapatépítő program
A Vép Városi Sportegyesület
január 25-én rendezte hagy-

ományos csapatépítő programját.
Ez alkalomból a Sportkör és a Vép
Öregfiúk közösen vásároltak egy
200 kilós disznót. Korábban Szalai
Gyuri bácsi nevelte és ajánlotta fel
az állatot, de az idén már ezt nem
tudta vállalni. Az előkészületekben
és a feldolgozásban azonban nagy
segítséget nyújtott, amit ez úton is
köszönünk.

A rendezvényen szép számmal vet-
tek részt a sportolók, így gyorsan

ment a munka. Szalai Gábor és
párja, Ildikó gondoskodott a
főzésről, nagyon finom ételeket
készítettek. Köszönet a böllérnek,
Vilics Józsefnek, aki beugróként
profi munkát végzett.
Mindenkinek hálásak vagyunk a
segítségért, és reméljük, hogy az
eltett húsból sokszor meg tudjuk
vendégelni a sportolókat.

-zátonyiz                                                          

Felnőtt csapatunk január közepén
kezdte a felkészülést a Király mű-
füves pályáján, kemény és fiziká-
lisan is megterhelő edzések követ-
ték egymást. Kissé fáradt lábakkal
máris itt volt az első edzőmérkő-
zés, amelyen a Haladás U19 ellen
szenvedtünk 2:1-es vereséget, de a
játék képe biztató volt. 

Heti kétszer műfüves pályán –
egyszer Vépen a gépész termében
és egyszer Tóth Enikő vezetésével
– erőnléti edzésen vettek részt a
játékosok, és ehhez jöttek még az
edzőmeccsek. A második meccsen
nyertünk a Király ellen 4:2-re.
Majd a harmadikon 10:1-re vertük
a Büki TK csapatát. Ezekből a
meccsekből nem szabad messze-
menő következtetést levonni, de
előjelnek mindenképp pozitívak.
Nagyon nehéz tavasz vár ránk, és
ha szeretnénk igazán nagyot alkot-
ni, akkor kell is ez a kemény
felkészülés.
Futsal csapataink is szépen szere-
pelnek teremben. Mind az U13,
mind az U15 csapat sokat fejlődött
Nagy Zsolt és Dancs Zoltán keze
alatt. Nyugodtan kijelenthető,
hogy lesz jó utánpótlás Vépen.
Heteken belül indul a bajnokság,
és reméljük, hogy a sok munka
meghozza gyümölcsét, és együtt
veletek, a szurkolókkal sok szép
pillanat vár ránk tavasszal!

Hajrá Vép!
-pajor

Lapzárta után: jó jel, 
hogy az őszi kupa-
mérkőzések miatt 
idénre elhalasztott 
meccset 
Répcelakon 
2:0-ás győze-
lemmel vette 
csapatunk!

Hol Járunk Vépen?
Nézze meg alaposan ezt a korabeli fényképet! (kép)
A megfejtők között értékes könyveket, és két főnek a Tasnádi Városnapon
való részvételt kínálunk fel. A tippeket a peter.kovacs@vep.hu email
címre várjuk 2020. március 31-ig.  –vk

Foci: felkészülés
mesterfokon
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A Ruben Brandt, a gyűjtő című
magyar animációs akció-thrillert,
Milorad Krstić rendező 2018-as
alkotását nézte meg legutóbb széles
vásznon a Vépi Filmklub közön-
sége.

Második éve már, hogy 15–20
fős társaság jár össze a filmek sze-
retete és a közösségi életérzés miatt
a művelődési házban, hogy mű-
vészfilmekben, populárisabb alko-
tásokban merüljön el. Meskó Krisz-
tián az idén harmadszor üdvözölte a
résztvevőket, köztük az új tagokat.
(kép) Elárulta, ezúttal nagyon is
szubjektív volt a filmválasztása, a
Ruben Brandt, a gyűjtő egyik nagy
kedvence. 

De beszélt a mostanában készült
magyar filmekről, amelyekre
érdemes odafigyelni.  2011-ben
alakult a Magyar Nemzeti Film-
alap – az állami szervezet mozi
forgalmazásra szánt egész estés

játékfilmek, dokumentumfilmek és
animációs filmek fejlesztéséhez,
gyártás-előkészítéséhez, gyártásá-
hoz és terjesztéséhez nyújt támo-
gatást. 

Az azóta elhunyt Andy Vajna
hollywoodi producer, az etyeki
Korda Filmstúdió társtulajdonosa
nevével fémjelzett rendszer mun-
kája kezd beérni, mondta. Ebben a
finanszírozási rendszerben készült
a Ruben Brandt, a Gyűjtő is. 

A csavaros, fordulatos bűnügyi
történet állandóan ébren tartja az
érzékszerveinket, rendkívül gaz-
dag zeneileg és vizuális világában.
A film világkörüli fesztiválútján
számos díjat bezsebelt – a vépi

filmklub közönségét is meggyőzte.
A film középpontjában az áll, hogy
egy banda egymás után szerzi meg
a legértékesebb képeket a világ
leghíresebb múzeumaiból. A csap-
at ellen tehetetlen a rendőrség,
csupán Kowalski, a washingtoni
magánnyomozó veszi észre, hogy
mi a közös az ellopott műtárgyak-
ban.

-VK

Vépi filmklub: Ruben Brandt, a Gyűjtő 

A Hatos Ferenc Általános Iskola programja 
• Március 2. – MaTalent 5 – Tehetségpályázat a 4. évfolyamon matematikából  • Március 3. – Fürdőkultúra-
foglalkozás az 5. A és 5. B osztályos tanulóknak  • Március 8–12. – Az ERASMUS+ pályázat keretében
iskolánkba érkeznek 4 ország pedagógusai Olaszországból, Spanyolországból, Horvátországból és Romániából.
Betekintenek a Hatos iskola mindennapjaiba, megismerkednek diákjainkkal, Vép és környékünk
nevezetességeivel.   • Március 13. 10.00 – Ünnepség a középiskola nagytermében    • Március 15. 10.00 –
Városi ünnepség a Vépi Művelődési Ház és Könyvtárban    • Március 19. 8.00–11.00 – NYÍLT NAP a leendő
első osztályos tanulóknak és szüleiknek    • Március 20. – A BOLDOGSÁG NEMZETKÖZI NAPJA – tanítás
nélküli munkanap a Vépi Vadvirág Művészeti Óvodával közösen    •  Március 26. 14.00 – HATPRÓBA címmel
saját szervezésű verseny SNI-s tanulóknak
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Péntek délelőtt a 7.A. osztály
Szombathelyre utazott közösség-
építő programra. A napot a kor-

csolyapályán kezdtük, ahol a
gyerekeknek lehetősége nyílt a
tavaszi időjárásban a téli sportolás-

ra. A korcsolyapályán kellően el-
faradtak, jól érezték magukat, an-
nak ellenére is, hogy páran köze-

lebbről is megismerhet-
ték a jég minőségét.

Egy rövid séta után a
következő állomásunk a
Liget Bowling volt. A
bowling golyó elgurítá-
sára nehezen éreztek rá
a gyerekek, de pár gurí-
tás után már szinte min-
denkinek jól ment a já-
ték. A programok végé-

re kellemesen elfárad-

tak a gyerekek, pozitív

élményekkel indultunk

haza. Nagyon köszön-
jük a lehetőséget a Tu-
dás Fája Közalapítvány-
nak.

Takács Csaba
osztályfőnök

KRÓNIKA
Egy különleges nap volt…

Nagy öröm és várakozás. Két órás
játék, ráhangolódás Anett és Dóri
nénivel.  

Irány a középiskola
tekézője, boldog gyer-
mekarcok, gurítás. 

Dőlnek a bábok. Vagy

mégse?

Majd legközelebb. A
mozgástól kimerült iz-
moknak energia kell.
Erről a szombathelyi
McDonald’s étteremben
gondoskodtunk. 

Energiamérlegünket
helyreállítva doktor Do-
little és állatai vendégei
voltunk a Cinema City-
ben. Bár a film története
annyira nem, de a jópo-
fa állati szereplők felvil-
lanyoztak bennünket. 

Élmény és jókedv vol-
tak társaink a hazaúton.
Várjuk a folytatást.

Történt mindez február 3-án az 5.A
osztállyal.

Köszönjük a Tudás Fája támo-

gatását a program megvalósítá-
sához.

Beke Péterné

Együtt lenni jó!
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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)  • Nyomdai előkészítés: Vajkovics Jánosné

MEGHÍVÓ

Vép Város Önkormányzata tisztelettel és
szeretettel meghív 

minden 2019-ben született vépi kisgyermeket
2020. március 29-én 10 órakor a Vépi

Művelődési Házban 
tartandó polgárrá fogadási ünnepségére.

Polgárrá válásod emlékére fát ültetünk a
Tündérkertben, 

majd kis fogadásra várunk családoddal együtt.
Névre szóló meghívót állítunk ki minden, 

a lakónyilvántartásban szereplő, 
illetve a helyi védőnők gondozása alá tartozó 

gyermek részére. 

Szeretnénk, ha mindenki itt lehetne, ezért kérjük,
jelezzék, ha gyermekük, 

unokájuk Vépen él, de nem ez a bejelentett 
lakhelye, vagy nem a helyi védőnők gondozzák.

Részvételi szándékukat március 18-ig jelezzék a
Vépi Művelődési Ház elérhetőségein: 

mhkvep@netkabel.net, 06-94/543-052 vagy a
védőnőknél!
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