
Mi lesz veled FÉSZEK?

A vépiek részéről gyakran felmerül a kérdés, hogy mi
lesz a város központjában, immár hosszú ideje bezárva
és elhagyatottan álló Fészek étterem és sörfőzde épü-
letével? Az épület állami tulajdonban van, kezelője a
VM DASZK vépi iskolája. Az iskolának a közel-
jövőben nincs anyagi lehetősége arra, hogy az épületet
felújítsa, átalakítsa, és üzemeltesse. Az önkormányzat is
szeretné, ha a frekventált helyen levő épület hasznosít-
va lenne, ezért több vendéglátós szakemberrel történt
egyeztetés után is csak odáig jutottunk, hogy az épület
jelenlegi kialakításában gazdaságosan nem használható.
Gazdaságos üzemeltetéshez nagy ráfordításra lenne
szükség, aminek megtérülése a jelenlegi gazdasági
körülmények mellett rendkívül bizonytalan.

Amennyiben az épületet az önkormányzat átvenné,
még mindig ott a kérdés, hogy milyen célra lehetne
hosszú távon hasznosítani úgy, hogy ha haszna nem is,
de legalább költsége ne legyen rajta a városnak. Milyen
funkciókra lenne szükség, illetve milyen feladatokat le-
hetne az épületbe telepíteni, melyek a város fejlődését
szolgálnák? A feladat tehát adott, a „minden megoldás
érdekel” szlogen érvényes: a város nevében továbbra is
keressük azokat a befektetőket, illetve azokat a lehető-
ségeket, melyek megvalósítása az épület hasznosítását
lehetővé tenné. Egyelőre ennyit tudunk tenni, és nyitot-
tak vagyunk minden ajánlatra, ami túlmutat az egyszerű
ötlet szintjén, mert ötleteink nekünk is vannak. Egy
megfelelő anyagi háttérrel rendelkező befektetési és
üzemeltetési szándék mellé minden önkormányzatunk
által törvényesen adható támogatást megadunk, hogy az
meg is valósuljon.

Kovács Péter

Megemlékezés a doni áttörés évfordulóján
Megtelt a Templomkert azon a kegyeleti megemlékezésen, melyet a
II. világháború áldozatainak emelt emlékműnél január 12-én tartot-
tak a doni áttörés 68. évfordulóján. Jelen voltak a Vasi Honvéd
Bajtársi Egyesület tagjai is az elnök, Lasch Béla alezredes
vezetésével. Az alkalomból fegyverkiállítás is nyílt.

folytatás a 3. oldalon

Hogyan tovább vépi szélerőműpark?
Kvótára várnak a közösségért dolgozó szélmolnárok

Amilyen jól indult 2005-ben a Szélerőmű Vép
Energiatermelő Nonprofit Kft. tevékenysége, mára
olyan bizonytalanság van a társaság fejlesztései körül.
Mondjuk meg mindjárt: nem veszteséges a társaság.
Inkább az állami pályázati hiányosságok, bizonytalan-

ságok, netán visszásságok
miatt nem voltak képesek
az eredetileg 20 erőműre
tervezett egyedi, közösségi
elven működő szélerőpar-
kot tovább építeni.

Hogy megértsük a 2005-
ben látványosan indult tör-
ténet jelenlegi helyzetét, fel
kell eleveníteni a helyi
szélenergia termelés siker-
történetét. A kisváros má-
sodik ipari parkjával szem-
beni szélkerék ugyanis

nemcsak hatékonyan termeli az áramot, hanem tu-
ristalátványossággá is vált. Eddig mintegy 12 ezren
voltak kíváncsiak szervezett látogatás, előadás, bemu-
tatás formájában megismerni a monstrumot, mely
automatikusan működik. Járnak a gondozott külterü-
letre kisgyermekes családok nézelődni, sétálni, lab-
dázni, kikapcsolódni. 

folytatás a 2. oldalon
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Hogyan tovább vépi
szélerőműpark? folytatás az 1. oldalról

A szélerőműhöz látogató társaságok
alkalmanként pizzát is rendelnek a
helyszínre, hiányolva a lángossütőt,
vagy sörös-borosbódét. 

– 2003-ban kezdtünk el azon gon-
dolkozni, hogy Vépen létrehozunk egy
20 szélkerékből álló erőműparkot, -
idézi fel a kezdeteket az egyik érintett
tulajdonos, a helyi Boldizsár Sándor
gépész-üzemmérnök. - A tervek elké-
szültek, az unió és a magyar állam ál-
tal a nyugat-magyarországi régióra
kiírt pályázatra beadott vépi anyagot
is elfogadták. Így EU-s és állami támo-
gatással, - öt tulajdonos 10 százalé-
kos bankkölcsönös önrészével együtt
– mintegy 240 millió forintos ráfor-
dítással elkészült , s azóta működik a
szélkerék – teszi hozzá a létesítmény
felügyelője.

A megtermelt energiát a jog-
szabályoknak és megállapodásoknak
megfelelően az állami rendszerbe táp-
lálták, de a bevételből jutott a nagy-
községnek is, hiszen a közvilágítás
költségeire 2009-ig összesen 14 mil-
lió forintot fizetett be a társaság. Ám
tavaly már erre sem jutott. Vajon mi
ennek az oka?

Boldizsár Sándor – aki csak
szélmolnárnak mondja magát, mi-
velhogy ő felügyeli a rendszert –
elmondta: az évente átlagosan 950
ezer kilowattóra energiát termelő egy-
ségtől 2005-ben a kötelező átvétel
keretében 23-24 forintért vették át ki-
lowattóránként az áramot. A követ-
kező években 26 forintért, majd 27-,
és 29-ért. A különböző állami levoná-
sokkal együtt ez az összeg akkor is
kevesebb volt, és döntő része a
hiteltörlesztésre fordítódott.   

Továbbá 2008 - tól már a szabad-
piacon kell megélniük, a 90 százalékos
támogatás miatt, ahol lényegesen ke-
vesebbért tudták eladni az áram kilo-
wattját. A rendszer nullszaldósként így
is önfinanszírozó, most nem jut elegen-
dő pénz a továbblépés tervezésére, de
már nincs pénz arra, hogy a város
közvilágítására is pénzt fordítsanak.

A 2., 3. és a 4. szélkerékre minden
engedélyük megvan – kivéve az ener-
giahivatali kvótaengedélyt. A Magyar
Energia Hivatal 2006-ban adott ki
utoljára szélerőmű kvótákat. Az
eljárást, több társaság bejelentése
alapján a Gazdasági Versenyhivatal is
vizsgálja. Sokan nem tartják tisztának
az akkori eljárást, mely szerint a
vépiek végül nem tudtak kvótához
jutni.

– Tehát egyelőre nem valósul
meg a 20 erőműből álló szélpark?

– További három szélkerékre é-
pítési engedélyünk, 16 szélkerékre pe-
dig környezetvédelmi engedélyünk van.
De amíg nem ír ki újabb pályázatot a
Magyar Energiahivatal, addig nem
várható újabb szélerőművek építése.
Jelenleg kényszerű várakozásban van
minden szélenergia befektetés az
országban - mondja Boldizsár Sándor.
A szakember hozzáteszi: – ugyan
2009-ben kiírtak 410 MW
teljesítményű szélenergia termelésre
egy pályázatot, amelynek a második
fordulójába a hírek szerint a vépiek is
bejutottak, de azt, 2010 júliusában
visszavonták. 

A Vépi Krónika értesülése sze-
rint a fejlesztési tárca a kiírás módo-
sítását azzal indokolta, hogy a 2009-
ben kiírt tenderre kevesebb jó pá-
lyázat érkezett, mint amekkora kapa-
citás kiépítésére volna lehetőség. A
kiadott közlemény úgy fogalmazott,
hogy: „emiatt a kívánt ár- és támo-
gatási verseny nem érvényesülhet”.
Szakértők szerint az illetékes ható-
ságoknak előbb-utóbb lépniük kell az
újabb kvóták kiírásával. 
Nagy az értetlenség és felháborodás a
pályázatok körüli totojázás miatt a
Nyírségben éppúgy, mint Vasban. 

A térségben több területen is
terveznek szélerőmű építést. 

Például Kőszeg, Csepreg, Répcelak,
vagy Ikervár környékén - tudta meg a
Vépi Krónika. Igaz, az első három
helyen hasonló a helyzet, mint Vépen:
kvótahiány. Ikervár 2006-ban kapott
engedélyt, ahol jelenleg külföldiek
építenek.

Tehát az illetékes hatóságoknak
előbb-utóbb dönteniük kell az újabb
kvóták kiírásáról. A magyar szél-
erőmű befektetők abban remény-
kednek, hogy a következő kvótapá-
lyázat a nagy külföldi cégek helyett
a helyi, kisebb, magyar cégeknek
kedvez majd. Olyanoknak, akik több
pénzt hagynak helyben, a települé-
seknél, s több munkahelyet terem-
tenek majd.  

Manapság senki sem állíthatja
azt, hogy nincs szükség a megújuló
módon termelt energiára. Főleg akkor
nem, ha információnk szerint a mos-
tani kormánynak is határozott szándé-
ka 2020-ig teljesíteni az Európai Unió
által előírt 13 százalékos részarányt a
megújuló energiák felhasználásában. 
Ezt válaszolta ugyanis az új kormány
nemzeti fejlesztési minisztere arra a
levélre, melyben az unió tavaly októ-
berben figyelmeztette az ország veze-
tését a nemzeti cselekvési tervben
foglaltak végrehajtására. 

Nem kétséges, hogy ez mit je-
lent Vép városának, a helyi önkor-
mányzatnak arra gondolva, hogy a kft
által megtermelt újabb energia bevé-
telének egy része a helyi költségvetés-
be folyna éppúgy, mint a hiányzó
fejlesztések utáni iparűzési adó.

Azonban, hogy ez rövidtávon így
lesz-e vagy nem, az már nem a helyi
szélerőből áramot termelő társaságtól,
hanem az illetékes hatóságoktól, és egy
újabb pályázat kiírásától és annak
feltételeitől függ - véli Kovács Péter
polgármester. gyz

foto: a szerző
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Boldizsár Sándor

A Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 

februári programjai

Az iskolai „Ki mit tud?” időpontja: 2011. január 27. 14,30 óra
Félévi nevelőtestületi értekezlet miatt 2011. január 31-én 14,00 óráig lesz   
napközis foglalkozás.
Osztályok félévi szülői értekezlete: 2011. február 3. 17,00 óra
Tanítási szünet: 2011. február 4-én  

Az iskolai farsangot 
2011. február 25-én délután 13.00 órától 20,00 óráig rendezzük meg.

Várjuk a kedves Szülőket!
Iskolavezetőség
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folytatás az 1. oldalról

A résztvevők először lerótták
tiszteletüket a Templomkertben lé-
vő, 69 helyi hősi halott nevét
felsoroló emlékműnél. A megem-
lékezés koszorúját Kovács Péter
polgármester és Molnár Istvánné
iskolaigazgató helyezte el.

Az általános iskola diákjai eztán
színvonalas komplex művészeti, va-
lamint vetítettképes műsorban bizo-
nyították lelkük rezdüléseit a törté-
nelem eme gyászos évfordulója
kapcsán a Művelődési Házban.

Kovács Márió 8. a osztályos tanuló
emlékeztetett: az elviselhetetlen mí-
nusz 35-40 fokos hideg ellenére a
magyar honvédek hősiesen
próbáltak ellenállni, de megfelelő
fegyve-rek hiányában a páncélosok
elleni szinte puszta kézzel való
küzdelem eleve kudarcra volt ítélve.
A 2. ma-gyar hadsereg pedig nem
kapott támogatást a német csapatok-
tól, s nem en-gedélyezték a
visszavonulást sem. Sőt, a német
egységek fedezetnek, ágyútölteléknek
használták a magyar katonákat. A csa-
tavesztés után a fagy poklától
megmenekültek nagy részére a legk-
egyetlenebb hadifogság várt.

gyar katonát pedig hiába várta haza
családjuk. 
– Mi vépiek nem feledjük őket,
mondta. A megemlékezés ezúttal
is bizonyította a Hatos Ferenc ál-
talános iskolában végzett művészeti
és hazafias nevelés nívóját.

Azt követően a jelenlévők meg-
tekintették Koszorús Ödön nyugal-
mazott ikervári tanár, a honismereti
kör vezetőjének fegyverkiállítását a
szomszéd teremben, melyet azért
rendezett, hogy gyűjteményéből
megmutassa azokat a szálfegy-

vereket, melyeket 1920-tól rend-
szeresítettek a magyar és orosz had-
seregben. A tárlókban és a falon kar-
dok és szuronyok emlékeztetnek a
díszszemlékre, harcokra éppúgy,
mint a csendőrségre. Látható ott
ékes repülőtiszti tőr, felderítő kés, s
olyan orosz saska is (szablya) mely
mintha puska lenne, mivelhogy
szurony van az oldalán. A gyűjtő
elmondta: mintegy 200 darabból áll
a gyűjteménye, melynek egyes
darabjait cserével szerezte. Volt úgy,
hogy kolbászt, szalonnát, vagy más
ételt adott például orosz katonáknak
azért, hogy egy-egy ritka fegyver-
hez jusson.     gyz

foto: a szerző

Tudás Fája: változások
Új tagokat választott a képviselőtes-
tület a Tudás Fája Közalapítvány ku-
ratóriumába és felügyelő bizottságába,
mivel a kuratórium hat tagja és a teljes
felügyelő bizottság lemondott
tisztségéről.

Január elsejétől a kuratórium elnöki
feladatait Molnár Krisztina, titkári
teendőit Tancsicsné Balogh Erzsébet
látja el. 

Az idei évtől a kuratóriumban
tevékenykedik Bándoliné Pájer Éva,
Forstóberné Pogácsás Anikó, Király
Adrienn, és Tancsicsné Murányi Er-
zsébet. A kuratóriumnak továbbra is,
változatlanul tagja Kovács Györgyné,
Lakner Judit, és dr. Garda Károly.

Az új felügyelő bizottság elnöke
Virágh Árpád, tagjai ifj. Simon Ferenc
és Takácsné Fábián Edit. Az alapítvány
nyilvántartott adataiban bekövetkezett
változás nyilvántartásba vétele iránti
kérelmet az alapító benyújtotta a Vas
Megyei Bíróságra.

-önkormányzat-

Térségi rehabilitációs
központ 
Sárváron megkezdte működését a
nemrég felavatott Térségi Rehabili-
tációs Központ, mely az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinan-
szírozásával valósult meg. A költ-
ségekhez az EU 791 millió, a magyar
állam és a helyi önkormányzat 96 mil-
lió forinttal járult hozzá.

A kórházban 92 ágyon gyógyítanak.
A komplex rehabilitációs tevé-
kenységet nagy tapasztalattal rendel-
kező szakorvos irányítja, akinek
munkáját a kor színvonala által meg-
követelt orvosi műszerek közt meg-
felelően felkészült személyzet segíti.
A társadalombiztosítással rendelkező
páciensek részére a tb fizeti a költ-
ségeket áll a kórház lapunkhoz eljutta-
tott közleményében.

www. korhazsarvar.hu, 
www.sarvarrehab.hu

3 VÉPI  KRÓNIKA

Kegyeleti megemlékezés a doni áttörés évfordulóján

Fegyverkiállítás a Művelődési Házban   

Jótékony teadélután
A vépi Plébániai Karitász a 2010. évi
Erzsébet-napi jótékony célú tea-
délután teljes bevételét felajánlotta a
devecseri Horváth Károlyéknak, a
vörösiszap katasztrófa egyik károsult
családjának. Leányuk, Nikolett, a
vépi Szakképző Iskola 11. osztályos
rendész tanulója.

Hospice Alapítvány
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Vép
városa területén a Szombathelyi
Hospice Aalapítvány daganatos bete-
gek ellátását vállalja magas színvo-
nalon. Jólképzett orvost, gyógytor-
nászt biztosít a nap 24 órájában.

Az alapítvány telephelyének címe:
9700 Szombathely, Kálvária u.2/2
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Győztes pályázat a Rákóczi utca tehermentesítésére
Vép Város Önkormányzata nyertes pályázatot nyújtott be az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Nyugat - dunántúli Operatív Program - NYDOP-4.3. I/C-2 Bel-
területi utak fejlesztése támogatási rendszeréhez, „Vép, Rákóczi utca tehermen-
tesítő gyűjtőút felújítása” címmel. Az említett NYDOP-4.3.I/C-2-09-2010-0006
jelű pályázatra a ROP Irányító Hatóság vezetője 138.866.750,- Ft elszámolható
összköltség mellett 103.866.750,- Ft összegű (75 %-os) támogatásra ítélte érde-
mesnek Vép Város Önkormányzatát. A támogatási összeg mellett 35.000.000,- Ft
önerőt az Önkormányzat biztosít.

A projekt főbb adatai:az út hossza: 621 fm + 62,7 m útcsatlakozás; burkolat-
szélesség: 6, 5m, - parkoló sávok: 13 db 2,50 m széles párhuzamos és 1 db 12,0 m
hosszú párhuzamos,-kapubejárók a meglévő kapubejárókhoz igazodva,-1 db autó-
busz-leszállóhely, -csapadékcsatorna: 1 oldalon kerül lefektetésre, az úttal párhu-
zamosan haladó Kozár- Borzó patakba vezetve. hossza: 833 fm, -.8 db villany-
oszlop, 3 db távközlésű bakoszlop, 19 db házi gáz- illetve vízbekötés, - 41 db fa,
zöldfelület rendezés, füvesítés: 3114 m2,- közúti jelzőtáblák, útburkolati jelek,
kerékpártámaszok.

A projekt megvalósításának kezdete: 2010. november 15. A projekt megva-
lósításának befejezése: 2012. február 13. Támogató: A Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség, 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. Közreműködő szervezet: Nyugat-
dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., 9400
Sopron, Csatkai E. u. 6. Kedvezményezett: Vép Város Önkormányzata, 9751
Vép, Rákóczi u. 8.

A támogatási szerződés megkötésére 2010. november 15-én került sor. A
Város a Rákóczi Ferenc utca 621 fm hosszú szakaszát tervezi felújítani. Az utca
első szakasza már átépítésre került, ennek folytatása történik meg azonos
keresztmetszettel és pályaszerkezettel.

A pályázattal kapcsolatban jelenleg zajlik az árajánlatok bekérése és
elbírálása a műszaki ellenőri tevékenység, a közbeszerzési feladatok, a
könyvvizsgálati kötelezettség, valamint a tájékoztatási kötelezettségek meg-
valósítására. gyz

Az Év Vasi Embere:
Hatos Gábor harmadik 

Minden bizony-
nyal még sokáig
vita tárgya lesz
az idén először
együtt tartott Vas
megyei és szom-
bathelyi városi
bálon kihirdetett,

az  Év Vasi Embere cím odaítélése. No
nem azért, mert az egyébként köz-
tiszteletben álló győztes, dr. Sill Aba
Ferenc ferences rendi szerzetes nem
érdemelte volna meg a kitüntetést.
Már rég megszolgálta azt.  

Csakhogy a szervezők tíz jelöltet
tettek közzé, de a sorban nem szerepelt
a győztesként kihirdetett személy.

A Nyugat.hu online média szava-
zási listáján azonban vépi sikerről is
számot adtak: náluk Hatos Gábor
szabadfogású birkózó került a har-
madik helyre. Szép eredmény a fia-
tal tehetségtől, akinek 1994 óta gyű-
rik a fülét a szőnyegen a HVSE ver-
senyzőjeként. Tehetségét, kitartásá bi-
zonyítják hazai és nemzetközi ered-
ményei. Volt ő már korosztályos ma-
gyar bajnok úgy ifjúsági, mint fel-
nőtt kategóriában a 69- és 74 kilós
súlycsoportban egyaránt. Kimon-
dani is sok: 28-szor állt a dobogó
legfelsőbb fokán.

Hétszeres országos felnőtt bajnok-
ként pedig 10 éve tagja a válogatott-
nak 2003-ban bronzérmet szerzett az
Isztambulban rendezett junior VB-n,
s attól az időtől olimpiai válogatott.
2006-ban harmadik a moszkvai EB-n.
Tavaly pedig a szintén Moszkvában
tartott világbajnokságon szerzett bronz-
érmet. Így kaphatta idehaza az Év
Birkózója címet is.

Eredményei és erőfeszítései tehet-
ségét igazolják, melynek alapján
Vépen minden bizonnyal Ő az Év
Embere. gyz

Helytörténeti kiállítást alapítanak
Mint az a programomban is szerepelt, tervezzük egy helytörténeti kiállítás meg-
alapítását. Ehhez szükség lenne a városból olyan tárgyak, régi bútorok, lakásbe-
rendezések, írásos dokumentumok, régi családi fotók, mezőgazdasági és iparos
eszközök, a város múltját bemutató tárgyak felajánlására melyek ebben az állan-
dó kiállításban valódi képet mutatnak múltunkról. Most első lépésként ezek lis-
tázását szeretnénk elvégezni, a tényleges összegyűjtése az elhelyezéshez szük-
séges hely kialakításakor történik. Kérek mindenkit, aki ilyen tárgyak birtokában
van, vagy ilyen tárgyakról tud, hogy jelentkezzen a városháza titkárság 543-068
telefonszámán, vagy az onkormanyzat@netkabel.net email címen

Kovács Péter
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Integrációs támogatás
Integrációs támogatásban részesült a Hatos Ferenc Általános Iskola.

A 2010 szeptemberétől decemberig tartó időszakban integrációs pályázat
végrehajtásában tevékenykedett az iskola. Ennek keretében 42 hátrányos
helyzetű tanulónk részére fejlesztő foglalkozásokat és egyéb programokat szer-
veztünk, melyek végrehajtásában együttműködtünk a Máltai Szeretetszolgálat
helyi csoportjával. Munkánkat segítették azok a remek fejlesztő játékok, me-
lyeket ebből a pályázati forrásból vásároltunk. December 13-án ünnepélyes ke-
retek között megjutalmaztuk a programban résztvevő gyerekeket, valameny-
nyien 5000 Ft értékű ruházati terméket kaptak.

Célunk, hogy a következő években is megpályázzuk az integrációs nor-
matívát, hogy segítséget nyújthassunk a hátrányos helyzetű tanulóinknak mind
a tanulásban, mind pedig szociális téren.       Boldizsár Sándorné
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A képviselő - testület december 27-i üléséről
A házasságkötés díjai külső helyszíneken

A Vépen megkötött házasságok díjait eddig egy jegyzői határozat szabá-
lyozta. Az új előírás szerint ezt egy önkormányzati rendelettel kell meg-
határozni, ezért 2010. december 27-i gyűlésén a városi képviselő - testület ren-
deletet fogadott el a házasságkötés szolgáltatási díjairól.

– A házasságkötés életre szóló élmény, ezért bővíteni szükséges az ilyen
ünnepségek helyszínét - így fogalmazott Kiss Károlyné jegyző azon a képvi-
selőtestületi ülésen, melyet az önkormányzat tagjai és vezetői Bozzaiban tartot-
tak a múlt év végén. A napirendek közt szerepelt ugyanis a házasságkötések
helyének ünnepélyessé tétele azáltal is, hogy külső helyszíneken is legyen
lehetőség az esküvők méltó lebonyolításához.

A Városháza hivatalos helyiségében kötött házasság ingyenes. Egyébként a
testület tagjai egyetértettek abban, hogy az önkormányzat hivatalos helyiségén
kívül például a Művelődési Házban, vagy más, az érintettek által választott
helyszínen is lehet az alkalomhoz illő ünnepélyes körülményeket teremteni. A
választott helyiség illő berendezése, az ünnepi műsor szervezése és előadása,
valamint a szükséges személyi feltételek biztosítása miatt azonban nőnek az
esemény lebonyolításának költségei. A testület úgy döntött: az önkormányzat
hivatali helységein kívül rendezett esketés szolgáltatás díjaként a Művelődési
Házban 12 ezer, másutt pedig 16 ezer forintot kell fizetni.

A befizetett díjak a szertartás költségeit tartalmazzák, ebből az önkor-
mányzatnak plusz bevétele nem származhat.

Beszámolók, rendeletek
A képviselők elfogadták a lejárt határidejű határozatokról készült beszá-

molót. Döntöttek a NyD-i Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulati Tanács tagjának helyettesítéséről. E szerint, ha Ifj. Perl János
akadályoztatása miatt nem tud megjelenni a  Tanácsában, akkor őt  a dön-
téshozatalban Kovács Péter helyettesíti meghatalmazással. 

A testület önkormányzati rendeletet alkotott a 2011-es évi átmeneti
gazdálkodásá-ról. Ennek lényege, hogy az állami költségvetés elfogadását
követő 45 napig - amíg az önkormányzat költségvetését el nem fogadják - ren-
delettel szabályozzák az önkormányzat átmeneti gazdálkodását, hogy a mun-
kabérek és működési kiadások kifizetése folyamatos legyen. Informatikai
pályázat: az iskola 12 millió forintot nyert egy pályázaton különböző felsze-
relések vásárlására. Emiatt három közbeszerzési tanácsadótól ajánlatot kell
bekérni a beszállítói megkeresésekhez.  A támogatási szerződés még nem érkezett
meg, ezért a polgármester időnyerés céljából javasolta az előzetes ajánlatkérések
elfogadását. Egyebek között elhangzott: december 26-án reggelre megrongálták
a játszótér melletti buszvárót. Emiatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a
polgármester a rendőrségen. Kovács Péter egyúttal javasolta, hogy masszívabb
lemezzel burkolják le a buszváró oldalát. gyz
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Polgármesteri 
n a p l ó

2010. dec. 16-án a Nefe-
lejcs Nyugdíjas Klub kará-
csonyi ünnepélyt tartott.
2010. december 17-én
délelőtt az óvodában volt
karácsonyi ünnepély, majd
délután a szépkorúaknak tartottuk meg hagyo-
mányos karácsonyi ünnepélyét, melyen műsort
adott a nyugdíjas klub, az óvoda, és a nemrég
szerveződött színjátszó társult is. 
2010. december 20. Két vépi fiatal -Veres és
Veres- állampolgári esküt tett a városházán.
2010. december 21. Az Idősek Klubja kará-
csonyi ünnepélyt tartott. 

A Tudás Fája közalapítvány megtartotta
évzáró gyűlését, melyen a kuratórium több tagja
és az ellenőrző bizottság is lemondott. Az önkor-
mányzat nevében megköszöntem több éves
eredményes és lelkiismeretes munkájukat.
2010. december 26. Kihívtam a rendőrséget a
hajnalban megrongált játszótéri buszváróhoz, és
feljelentést tettem ismeretlen tettes ellen. A váró
oldalfalait teljesen tönkretették a vandál fia-
talok. Ezt a buszvárót is a rongálásnak jobban
ellenálló lemezes szerkezetűre alakítjuk át, mint
a sportpályánál azt már megtettük.
2010. december 27. Bozzaiban tartottuk meg
hagyományosan az év utolsó képviselő testületi
gyűlését. A megtárgyalt napirendek után a két
testület és az önkormányzat dolgozói közösen
zárták a 2010-es évet.
2010. december 28-án tárgyalást folytattam a
Vépi Szélerő Kft. képviselőivel. A vállalkozás
helyzetéről és terveiről részletesebben is beszá-
molunk a lapban.
2011. január 06. Képviselő testületünk az isko-
lai és az óvodai konyhát össze kívánja vonni.
Annak eldöntéséhez, hogy melyik konyha alkal-
masabb a lehető legkisebb ráfordítással a meg-
növekedett feladat ellátására, szakemberek
véleményét kértük. A mai napon a konyhák
HACPP felülvizsgálatát is ellátó szakértő nézte
meg a konyhákat. 
2011. január 12. Koszorúzás és megemlékezés
a II. világháborúban elesett magyar katonákról,
a kultúrházban fegyverkiállítás megnyitása.
2011. január 15-én a Vépi Labdarúgó Öregfiúk
meghívására részt vettem a sportpályán megtar-
tott disznóölésen
2011. január 18-án a SAB Kft mellett megépí-
tett mezei út csatlakozás ideiglenes használat-
bavételi eljárása megtörtént.
2011. január 19-én Bükön tartottuk a kisvá-
rosok polgármestereinek megbeszélését.
A program szerint megbeszéltük a civil szerve-
zetek támogatása, az egészségügyi ellátás rend-
szere és támogatása helyi sajátosságait. Megvi-
tattuk az óvoda és az iskola ellátás feltételeit,
mennyivel kell településenként az állami
normatívát a városok költségvetéséből
kiegészíteni.
Szóba került a képviselőtestületek ciklusprog-
ramja, és a testületi gyűlések iratanyagainak
elektronikus kiküldése, illetve az ezekhez szük-
séges informatikai eszközök beszerzése.

- polgármester-

Szeretet-vendéglátás 2010
Nagy siker volt a december 14. és 22. között megrendezett Városháza előtti szeretet-
vendéglátás. Most az időjárás is kitartott mellettünk, hisz maximum a hidegebb na-
pokra lehet panasz, de nem voltak nagy szelek, hóvihar, esetleg zuhogó eső, mint az
évek során már néha előfordult. Sokan eljöttek a városból, sok kis csoport élvezte a 
forralt bor fűszeres illatát és a felkínált zsíros kenyér mással össze nem hasonlítható 
ízét. Minden vendéglátó igyekezett egy kicsit egyedivé, különlegessé varázsolni a saját napját, és ez minden esetben sikerült
is. Elhangzott az is, hogy miért ingyenes a vendéglátás, ugyanis vannak olyanok, akik azért nem jönnek el, hogy ne gondolják
róluk: „potyázni” akarnak. Jövőre ezért azt tervezzük, hogy lehetőséget adunk a látogatóknak, hogy önkéntesen adományoz-
zanak egy perselybe, melynek bevételét jótékonysági célra fordítjuk.

2010-ben vendéglátók voltak: a Városháza dolgozói, a Nefelejcs Nyugdíjas Klub, a képviselőtestület, Vép-Bozzai Önkéntes
Tűzoltó Egyesülete, Binder László, Schrammerné Jutka és családja, Hargita Presszó és Söröző, Hamburger Kert Sárvár, Vasber
Épker Kft, Koncertlátogatók Baráti Köre, Vépi Labdarugó Öregfiúk Baráti Köre. 

Köszönjük mindannyiuknak a lelkiismeretes felkészülést, a jó hangulatot és a szeretettel teli mosolyokat.
Kovács Péter

Iparűzési adó nyomtatványok letölthetők Vép honlapjáról: 
Gazdaság-Helyi adó-Iparűzési adó.
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Betöréses lopások, besurranások borzolják  a kedélyeket
Minden év kezdetén igyekszünk számot vetni az elmúlt esztendőben történtekkel, ez
nincs másként környezetünk, lakóhelyünk, s egyéb élettereink közbiztonsági
helyzeténél. Most röviden Vép város közbiztonsági viszonyait tekintjük át, érintve
a 2010. évben történt – a lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyá-
soló – jogsértések alakulását, és a Rendőrség helyi tevékenységét.

A számok a legtöbb embernek nem mondanak sok konkrétumot, sőt riasztóak
lehetnek, ezért nem célszerű mindig ezek alapján nézni a tényeket, mert mindenki
úgy ítéli meg a közbiztonságot, ahogy a saját bőrén érzi azt. A száraz, számszerű
adatokból annyit érdemes tudni, hogy 2010. évben a településen 63
bűncselekmény történt, melynek jelentős része – 73 százaléka – vagyon elleni
jogsértés, lopás, betöréses lopás volt. Hozzá kell ehhez tenni, hogy nem minden
ilyen jellegű cselekmény érinti közvetlenül a közbiztonságot, ugyanis ezekbe tar-
toznak azon esetek is, amelyek nem köthetők helyszínhez – például csalás,
sikkasztás – illetve a helyszín egy zárt közösségen belül helyezkedik el, Vépen
ilyen a Mezőgazdasági Szakiskola kollégiuma, itt még a sértettek sem helyi
lakosok általában.

Amire mindenképpen oda kell figyelni, az a betöréses lopás, valamint a besur-
ranás módszerével elkövetett jogsértés. Ezek számában némi csökkenés is kimu-
tatható, viszont ezek borzolják leginkább egy adott közösség lakóinak kedélyét.

Vas megyében, és Vépen is jellemző a Zala, illetve Veszprém megye irányá-
ból érkező utazó bűnözök aktivitása, akik többnyire az idősebb, régi házban lakó
embereket veszik célba, és a bűncselekmények elkövetése után azonnal távoznak
a helyszínről. Jellemző elkövetési módszerük az, hogy kitalált ürüggyel bemennek
az idősekhez, és amíg egy, vagy két fő elvonja a figyelmet, egy másik felkutatja az
eltulajdonítható értékeket. Ezen személyek tevékenységét csak a helyi lakókö-
zösség, a Rendőrség  és a Polgárőrség együttműködésével lehet – ha teljesen fel-
számolni nem is, de – korlátozni. 

Mindenki előtt ismert tény, hogy Vép a Szombathelyi Rendőrkapitányság
működési területéhez tartozik, annak egyik kiemelt fontosságú települése. La-
kossági és természeti viszonyai összetettek, ezért több irányú helyzetkezelést
igényelnek. Ugyanis a már várossá nyilvánított Vépen, a lakóparkos övezet, a régi
falusias jellegű településrendszer, ipari övezet, illetve az erdős külterületek
mindegyike megtalálható. Jelentőségét mi sem hangsúlyozza jobban annál, hogy
itt négyfős körzeti megbízotti csoport működik, akik a körzetük önkor-
mányzatainak hozzájárulásával, szolgálati gépkocsival láthatják el feladataikat.
Létszámuk, technikai ellátottságuk lehetővé teszi, hogy szinte folyamatos, látható
jelenlétet biztosítanak, elriasztva sok bűnözőt és nem utolsó sorban megnyugtatva
a lakosság egy részét. Problémáival a lakosság bátran fordulhat hozzájuk akár a
Vép, Batthyány u. 2. szám alatti irodájukban tartott fogadóórákon, illetve a közis-
mert – 30/9897100 hívószámú – szolgálati mobiltelefon számon. 

Tevékenységüket nagyban segíti a helyi Polgárőrség, melynek tagjai az
önálló járőrözés mellett közös szolgálataik során egészítik ki a járőrpárokat,
valamint a nagyobb rendezvények biztosításában is jelentős segítséget nyújtanak. 

Összességében Vép város közbiztonsági helyzete – a teljes képet nézve, objek-
tíven megítélve – jónak mondható, vannak területek ahol még javulás is elérhető,
de ehhez továbbra is széles társadalmi összefogásra van szükség. Ennek
megvalósulása esetén jövő évben talán még pozitívabbra értékelhetjük a település
biztonságát.  

Veszelszki Mátyás
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A szezon leggyakoribb
fertőző betegségeiről

Hazánk éghaj-
lati viszonyai
mellett az ősz-
től  tavaszig 
tartó időszak-
ban a legna-
gyobb számban
a felső légúti
f e r t ő z é s e k
fordulnak elő.

A különböző életkorokban eltérő
gyakorisággal jelentkeznek a garat,
gége, az orrmelléküregek és a közép-
fül fertőzései. Igen változatos tüne-
tekkel, mint például orrfolyás, to-
rokfájás, fülfájás, nyaki nyirokcso-
mók duzzanata, rekedtség, köhögés,
mellkasi fájdalmak.

Leggyakoribb az orrnyálkahártya
gyulladás mely lehet vírusos vagy bak-
teriális. A heveny torok és mandula-
gyulladás is a gyakori felső légúti-
betegségek közé tartozik. A heveny
gége és hörgő gyulladás is az ilyen
korképekhez sorolható. 

Valamennyi felső légúti fertőző be-
tegség emberről emberre 1-4 napos
lappangási idővel, cseppfertőzéssel,
valamint a beteg
v á l a d é k a i v a l
szennyezett tár-
gyak útján terjed.

Amennyiben a
betegség tünetei
5-7 nap alatt nem csökkenek, akkor
mérlegelni kell az antibakteriális
terápia alkalmazását. A megfelelő
antibioti-kumot a kezelő orvos gon-
dos mérlegelés után felírja a beteg-
nek. A baktérium és vírus okozta
fertőzések elkülönítése rendkívül
nehéz, így a kezelés meghatározása
(adjunk-e antibiotikumot vagy ne?)
sem könnyű. A különböző panas-
zokra (láz, fájdalom, köhögés stb..)
tüneti gyógyszereket adunk a
betegeknek.

Fontos a folyékony-pépes étrend,
bő folyadékpótlás és a fizikai kímé-
let. A felső légúti fertőző betegsé-
gek többnyire maradandó következ-
mények nélkül gyógyulnak, de sú-
lyos, olykor halálos kimenetelűek is
lehetnek.

Helyezzünk nagy hangsúlyt a meg-
előzésre, hiszen az esetek többségé-
ben cseppfertőzéssel terjednek!

Dr. Csanaki Miklós
háziorvos

Újra a közlekedésről
Továbbra is kérjük a lakosságot, hogy autóikat huzamosabb ideig ne az utak szé-
lén parkolják, hanem járjanak be az udvarra, vagy legalább a ház előtti behajtóra.
Ebben az esetben viszont figyeljünk arra, hogy a járdán közlekedők is elférjenek,
a babakocsit is kényelmesen lehessen tolni. Szélesebb behajtónál a ferdén be-
állás megoldást jelent erre a problémára is.

Több autó esetén beszéljünk a szomszéddal, amennyiben ott nincs forgalom,
hogy időnként igénybe vennénk az ő behajtóját. Figyeljünk embertársainkra, ne
okozzunk akadályokat.
Akinek nem inge, …
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Disznót vágtak az Öregfiúk
Jó kis farsangot csináltak maguknak az Öregfiúk a napokban, amikor egy  138 kilós disznó
látta a „ kárát „ a sportpályán a nyolc éve alakult Öregfiúk Egyesületének. A már hagyo-
mányos rendezvényen kiderült, hogy a 18-20 fős baráti társaság nemcsak focizni és főzni-

sütni tud, hanem jóban-rosszban
mindig együtt vannak.

Zátonyi Zoltán, a gárda mindenese
elmondta: éven át, így január közepén –
éppúgy, mint a nyári balatoni nyaralá-
sok alkalmával, és más programokon is
szinte hiánytalanul együtt van az egész
társaság. Összeköti őket a közös gyer-
mekkor és a sport szeretete. 

A cocát egyébként az éves,
önkéntes tagdíjukból vásárolták, mint

ahogy a pénzből tellett mondjuk a badacsonyi családi nap költségeire, vagy a szürke-marha
gulyásfőző versenyre is. Akkor még nem beszéltünk az Öregfiúk foci tornájáról, melyet
tavaly a kömendiek, katafaiak, ölbőiek és vassurányiak ellen meg is nyertek Legjobb
játékos Szőnye Robi, a legjobb kapus pedig Táncsics Péter volt. Persze az sem mellékes,
hogy az örökifjú társaságot ma is segíti első támogatójuk családja, bár egykori mentoruk,
Deres József már nem lehet velük. Rajtuk kívül még sokan támogatják a csapatot, köztük a
két állandó bíró, Tóth Árpád és Holdosi Árpád. A társaságnak immár weblapja is van 
( www.veporegfiuk.eoldal.hu).

Külön érdemük, hogy rendezvényeiken a feleségek és gyerekek is részt vesznek. Így a
nebulókban megmarad a közösen elvégzett munka és sportolás, az együtt eltöltött idő
értéke, mely remélhetőleg végigkíséri életüket, és felnőtt korukra olyan példaként áll
előttük, mely követésre érdemes. Gyz 

foto: a szerző

A Művelődési Ház 
februári programja
Állandó programok:
Hétfő: 15.30-16.30       Balett

17.30                KARATE
18.00-19.00       Gyógytorna

Kedd: 09.00 – 10.30    Falugazdász 
fogadóórája 

15.00 -  16.30    Gitároktatás
16.30 – 19.30    Foltvarró szakkör 
17.00 – 19.00    „Jóga mindenkinek” 
19.00 – 20.00    Aerobic 

Szerda: 15.30                Ovis angol
16.00 – 19.00    Sakk-szakkör 
18.00-19.00       Gyógytorna

Csütörtök: 
14.00 – 16.00    Nyugdíjas klub 
18.00 – 19.30    Hastánc Klub 

Péntek: 
15,30-16,30 Balett
17.00 – 19.00    Gyermek Sakk szak-

kör 
17.00 – 18.30    Hastánc Klub Kezdő 
19.00 – 20.00    Aerobic 

Egyéb programok:

február 5.   9.00 Sakk megyei senior 
bajnokság

február 5. 18.00 Nyugdíjas Farsang
február 7. 13.00 KARITÁSZ szociális  

vásár
február 12. 15.00 Itt a farsang, áll a bál!   

Farsangi játszóház 
február 12. Sport bál
február 19. Erdélyi bál 
február 23. Baba-mama klub
február 25. Véradás

Nefelejcs Nyugdíjas Klubb programja:

február  3.  Farsangi készülődés
február  5.  Nyugdíjas Farsang
február 10. Játék
február 17. Filmvetítés
február 24. Ki Mit Tud?

Idősek klubja programja:

február 2. 13.30   Kreatív foglalkozás –
kosárkakészítés

február 7. 14.00   Ismerkedés a  
számítógéppel

február 9. 14.00  Az érintés gyógyító 
hatása – előadás

február 14. 14.00 Jeles napok, népszoká-                 
sok

február 16. 13.30 Kreatív foglalkozás – 
kosárkakészítés

február 22. 14.00 FARSANG

Az Idősek Klubja nyitvatartási
rendje megváltozott.

Az új nyitva tartás:
hétfőtől – csütörtökig: 
7.30 órától – 16.00 óráig
pénteken: 7.30 órától – 13.30 óráig.

Az új időpontban is szeretettel várunk
minden érdeklődőt az Idősek Klubjában.

Kovács Viola intézményvezető
Tel.: 94 354-345

7 VÉPI  KRÓNIKA

Labdarúgás: Közepes őszi szereplés, tavaszi tervek
Az őszi szereplés közepesre sikeredett, az elvárt célkitűzést a felnőtt

csapatnak nem sikerült elérni. A kitűzött cél az első öt hely valamelyi-
kének megszerzése volt. Végül hatodik lett a csapat 26 ponttal. A le-
maradás mindössze egy pont a Rábapaty mögött, mely a harmadik
helyen „telel”. A dobogó tetején a Körmend, a második helyen pedig a
Jánosháza áll.

A szezonkezdés búcsúkor jól sikerült: hazai pályán búcsúztattuk az
NB III-ban szereplő Kőszeget a Magyar Kupából. A bajnokságban
egyébként volt több jó mérkőzésünk, a 8. fordulóig veretlen volt a csapat. Rábapatytól
kaptunk ki először hazai pályán. A 13. fordulóban pedig bravúros győzelmet arattunk a Ke-
menesalján. A Magyar Kupában biztos 4:0 arányú győzelmet arattunk Püspökmolnáriban.
Az utolsó mérkőzésen Toronyban búcsúztattuk az őszt, így hét győzelemmel, öt döntetlen-
nel és három vereséggel 34 rúgott góllal szerepeltünk, ami a második legjobb a megyei I.
osztályban. A csapat legeredményesebb játékosa Takács Ádám volt 9 góllal. 

Az edzéseket Hegedüs Attila vezette. A felkészülésben Orbán Attila segítette mozgás-
koordinációs és erőnléti edzésekkel. A kapusokkal Derdák Attila foglalkozott. Az első csa-
patban több fiatal játékos is bemutatkozott: köztük Bezdi Balázs, Beke Krisztián, Nagy Ta-
más és Ceglédi Richárd. Az U21-es bajnokságban nagyon fiatal csapattal vettünk részt,
mely várakozáson felül szerepelt nyolc győzelemmel, két döntetlennel és öt vereséggel.
Végül a csapat 43 rúgott góllal a 7. helyen landolt. Az U16-os korosztály 10 mérkőzést ját-
szott egy döntetlennel és négy vereséggel zárta a szezont. Mind a három csapatot Hegedüs
Attila irányította. Az utánpótlás csapatokat az U13, U11, U9, U7, valamint az óvodásokat
pedig Takács Csaba készíti fel. Sajnos az U13-as gárda létszámgondokkal küzd, ezért a
HVSE kölcsönjátékosokkal segíti a csapatot.

Idei felkészülés és a célok. A szakosztályvezetés célja – látva, hogy egyben marad a
csapat - az első 5-ben végezni, de jó lenne a dobogó valamely fokára is felállni. A tavaszi
idényre a felkészülés január 17-én megkezdődött,  a bajnokságig 17 edzést és hat edző-
mérkőzést terveztünk. Utóbbiak tervezett időpontjai: január 26. Vép - Táplánszentkereszt
18 óra, február 2.  Bük - Vép 18 óra, február 12. szombat Velgersdorf – Vép - Illés Akadémia
17.30 óra, február 19. szombat Vép - Bük 10 óra, február 20  Pecöl - Vép 14 óra, február
25. péntek Vép - Torony 18 óra.

Farsangi bált  rendezünk február 12-én szombaton 19 órától a Művelődési Házban.
Kövér János szakosztályvezető

foto: gyz
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Tűzoltók továbbképzése
A Vas Megyei Szent Flórián Tűzoltó Szövetség valamint a Szom-
bathely Város Tűzoltóság együttműködésének keretében 18 fő
végezte el a 40 órás tanfolyamot, ebből 4 fő a helyi egyesület tagja.
A tanfolyam helyszíne Vépi Művelődési Ház és Könyvtár kis-
terme, a gyakorlati oktatáshoz szükséges felszereléseket az Ö.T.E.
Vép - Bozzai biztosította.

A képzés célja, hogy a résztvevők olyan elméleti és gyakorlati
ismereteket sajátítsanak el, melyek birtokában - felszereléseik
színvonalának megfelelően - képesek legyenek tűzoltási és
műszaki mentési feladatok végrehajtására, illetve munkavégzésük
során ismerjék fel az általuk vagy közvetlen munkatársaik által
végzett tevékenységek veszélyeit, annak megelőzési lehetőségeit.
2011. január 8-án a záróvizsgán 18 fő jelent meg, és mindenki si-
keres vizsgát tett.
Az Ausztriából kapott tűzoltóautó forgalomba helyezése 2011.
január 17-én megtörtént. Kóbor Attila

Febrár 02-án 
17 órakor

VÉPEN
a Művelődési Házban.

Jó minőséggel, olcsó árakkal várjuk kedves vásárlóinkat, 2011.
február 04-én megnyíló használtruha üzletünkbe, az ERIKA
virágüzlet mellett, a templommal szemben. Gyermektől a
felnőttruházatig, cipők, kellékek egyaránt megtalálhatók.

Minden darabáron. Hetente megújuló árukészlet
Nyitva tartás: Hétfőtől-péntekig: 8.30 - 17.00 óráig

Szombaton: 8.30-12.00 óráig

RUHATENGER
Tel: 06/30/4323078

pólók: 
200-400 Ft-ig
pulóverek: 

300-600 Ft-ig
nadrágok: 

400-600 Ft-ig
gyermekruha:
100-500 Ft-ig

Új tagokat várnak a polgárőrök
2011. január 19-én megtartotta a Vépi Polgárőr Egyesület idei első
gyűlését, melyen az egyesület tagjai kitöltötték a polgárőr alapis-
meretek vizsga tesztlapjait.

A vezetőség felvette a kapcsolatot Nemesbőd község önkor-
mányzatával, mert a falu önállóan nem tud egyesületet létrehozni.
A cél az egyesület bővítése nemesbődi tagokkal és a járőrözési
terület kiszélesítése. 
A polgárőrök várják olyan új tagok jelentkezését is, akik
felelősséget éreznek Vép városának rendjéért, nyugalmának biz-
tosításáért. Polgárőr Egyesület
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