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Felkészítő tanáraik Katzler Hilda és Novák Tamás, illetve Rozmánné Horváth Zsófia és Szalai Katalin óvo-
dapedagógusok voltak. A város himnuszát Pogácsás Zsuzsanna dalénekes adta elő. 

A városvezető azt is hangsúlyozta, hogy 1848 nem-
csak Petőfiről, Vasváriról, Jókairól és a közismert hősök-
ről szól, hanem a hétköznapiakról is. Azokról, akik sokat
kockáztattak, hiszen családjuk volt, melytől
elszakíthatták, munkájuk, amitől megfoszthatták,
házukról, vagyo-nukról melyekből kiforgathatták őket.
De volt vesztenivalójuk a katonáknak is, akik életüket
vitték vásárra. Jókai nem véletlenül mondta: nem a
vezetők voltak na-gyok, hanem a nép volt óriás, mely
felemelte őket.  A polgármester úgy gondolja: az említett
ezreket jó lenne egyen-ként is sorra venni. Azokat, akik a
hazáért önfeláldozóan tették kockára életüket.
Hangsúlyozta: a vezetők az utca embere nélkül, a hétköz-
napi forradalmárok, a lánglelkű fiatalok nélkül semmire
sem mentek volna, így lett mindenkié a márciusi csoda,
állapította meg Kovács Péter.

Családi mezőgazdasági 
vállalkozás 
Szerencsés az a család, mely össze tud fogni azért,
hogy együtt is, meg külön-külön is dolgozzon az ép-
pen kézben lévő mezőgazdasági birtokon. Ilyen
Vépen a két Szalai: az idősebb és ifjabb László. Az
apa továbbvitte apja növénytermesztési szakértelmét,
a szintén szakember fia pedig úgy látta, neki is érde-
mes a földdel foglalkozni. Most összesen 480 hektárt
művelnek a kisvárosban és környékén. Segítőjük egy
van, Könczöl Miki, a keresztgyerek.

folytatás a 2. oldalon

Március 15. bennünk lakik
Városi ünnepség az 1848-49-es évfordulón

Március 15-e a magyar történelem csodáinak
egyike, olyan csoda, melyet őseink hajtottak végre.

Tettük ott lakik bennünk és csak arra vár, hogy
rátaláljunk, mondta a nemzeti ünnep alkalmából tar-
tott városi beszédében Kovács Péter polgármester azt
követően, hogy a Vadvirág óvoda kicsinyei, illetve a
Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Intézmény diákjai szépen komponált és profi módon
előadott, vastapsot érdemelt monstre műsorral
tisztelegtek az évfordulón. 
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Polgármesterek megyei fóruma Vépen
Az új önkormányzati törvényből adódó teendőkről, a járási közigazgatási rendszer kialakításával kapcsolatos
feladatokról, a közfoglalkoztatásról, valamint a helyi esélyegyenlőségi terv készítéséről, illetve az önkormányza-
tok pénzügyi támogatásának állami eszközeiről rendezett megyei polgármesteri fórumot a Települési Önkor-
mányzatok Országos Szövetsége /TÖOSZ/ február 29-én Vépen a művelődési házban.

A megjelent mintegy 80 vasi polgármestert Kovács Péter helyi városvezető, illetve dr. Németh Kálmán
Répcelak polgármestere, a TÖOSZ vasi tagozatának vezetője köszöntötte.                                     folytatás a 3. oldalon

Balról jobbra az új kombájn előtt id. és ifj. Szalai László, 
valamint Könczöl Miklós  

Az ünnepi mısor részletei
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Családi mezőgazdasági vállalkozás 
– Még 1980-as években béreltem az első földrészletet, hogy háztájiban cukorrépát termeljek a sárvári cukorgyárnak,
mondja id. Szalai László, akiről az is kiderül, hogy aztán fokozatosan alakította ki családi mezőgazdasági
vállalkozását főként bérelt földeken. Nem volt könnyű a döntés annak ellenére, hogy mindig szerette a gépeket. Már
az induláskor volt is belőlük több földművelésre alkalmas, teszi hozzá.

Az idén krisztusi korba érett fia, László, ugyancsak apja nyomdokaiba 2005-ben lépett egyéni vállalkozóként.
Jelenleg Kenézben, Szombathelyen, Táplánszentkereszten és Tanakajdon bérel 270 hektárt. Úgy látja: – ha valaki jól
végzi munkáját, akkor még ki lehet belőle jönni kis nyereséggel. Azonban hozzá is teszi, hogy csak akkor, ha nem
emelkednek lényegesen a bérleti díjak. Az üzemanyag áráról pedig ne is beszéljünk. A tavaszi árpa, búza és az őszi
búza, valamint a repce és a kukorica a fő terményük, melyeket piacra visznek. Mint mondják az idén szerencséjük
van annak ellenére, hogy a szárazság miatt sok helyen nem kelt ki a gabona. Ezért akár még jó termés is várható,
melynek jelentős részét saját maguk tárolni is tudják, de száríttatni már csak más vállalkozásoknál lehet.  Aztán a
felvásárló például a durumbúzát és a repcét a hazain kívül olasz piacra is viszi. 

Nézem a gépparkot. Látszik, hogy totál gépesítettek: 10 gép, kisebb és nagyobb traktorok, mindenféle rakodó- és
forgató masinák, ekék és tárcsázók, valamint két hatalmas kombájn. Az egyik  NEW Holland nulla üzemórás, új,
olyan, mint egy óriási áramvonalas mozdony. Ez talán még meg is süti a kenyeret, gondolom.

– A kigazdálkodása lesz nagy feladat, teszi hozzá az idősebb László. – Nem kéne most egy olyan rossz év, mint
2000 körül, amikor elverte a termés nagy részét a jég, ráadásul nagyon nyomott volt a tavaszi árpa felvásárlási ára.
Ezért is kell időben védekezni a kártevők ellen, s állandóan dolgozni, toppon lenni, teszi hozzá az ifjabbik László,
aki apja szerint is nagyon tevékeny.

Ne adj Isten, hogy becsapjon a ménkű! De ahogy elnézem a két jó karban, erőtől, egészségtől és szorgalomtól duz-
zadó apát és fiát, meg a Miklóst, akkor megállapítható: semmilyen feltételben nincs hiány. A kívánságuk pedig a több
saját terület, meg hogy a külföldiek ne vásárolhassák fel a magyar földet, netán olcsóbb legyen az üzemanyag. Így
boldogulhatnak csak jobban a hazai családi vállalkozások, vélik. Jó lenne, ha így lenne. Ugyanis már toporog az
utánpótlás, a következő generáció. 

Ifj. Szalainak ugyan még csak egy éves a kislánya, de nővérének már három éves a fia. Észre sem veszik,
hamarosan gépre kéredzkednek majd. Kis játékmasináik már most ott sorakoznak a lépcső alatt.

GyZ 

folytatás az 1. oldalról

folytatás az 1. oldalról
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Városi ünnepség a 164. évfordulón
A szónok kiemelte: Vép is büszkélkedhet negyvennyolcas hősökkel. Közülük Boncz József, Horváth Péter, Szovák
Ferenc, Kajtár István és Pungor István nevét ismerjük. Az ő vérük csörgedezik ereinkben, nemcsak büszkék vagyunk
rájuk, hanem bennünk is megvan az ő erejük. A polgármester szerint március 15. azért is örömünnep számunkra, mert
visszaadja büszkeségünket, önmagunkba vetett hitünket.  Hiszen ha elődeink ily nagy dolgokra voltak képesek, akkor
mi saját életünkben is képesek vagyunk nagyot alkotni ma és holnap, hogy Petőfi szavaival élve utódaink is áldhas-
sák neveinket, zárta gondolatait Kovács Péter polgármester. 

Az ünnepség végén a jelenlévők a művelődési házból a templomkertbe vonultak, ahol Kovács Péter és Nagyné
Tancsics Ildikó iskolaigazgató vezetésével megkoszorúzták a Hősök Kopjafáját. Györe Zoltán

A tűzoltók közgyűléséről Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Vép – Bozzai 2012. március 9-én tartotta
évi rendes közgyűlését a Vépi Művelődési Ház kistermében. A közgyűlésen 27 egyesületi tag és meghívottként Kovács
Péter Vép város polgármestere jelent meg. Varga László egyesületi elnök megnyitója után felkérte Kóbor Attila tűzoltó
parancsnokot, hogy ismertesse a 2011. évi eseményeket, majd utána Beke Szabolcs egyesületi titkár tartotta meg beszá-
molóját a 2011. évi pénzügyi költségvetésről. - 2011. évi bevételünk : 1.360.074 Ft, kiadásunk: 1.098..574 Ft volt, ebből
pályázaton nyert összeg és szja 1% : 526.329 Ft. A pályázati pénzen vásárolt védőeszközök, és felszerelések: 4 db tel-
jesálarc, 4 db nadrágcsizma (sav-lúgálló) 4 db szűrőbetét, 2db Tajfun Profi C sugárcső, 1 db Paratech mentőszerszám, 
1 db Heron zagyszivattyú, 10 db Kámzsa, 1db pótállványcső. Ezek után következett a 2012. évi esemény- illetve pénzügyi
beszámoló .A közgyűlésen megjelentek egybehangzóan elfogadták a 2011. és 2012. évi beszámolókat. Az egyesület két új
taggal bővült: Takács Tibor és Tóth Tamás felvételét elfogadta a közgyűlés.  A napirend szerint megtartották a parancsnok-
helyettesválasztást, melynek eredményeként a közgyűlés Horváth Pétert szavazta meg a tisztségre. A napirendi pontok
után Varga László megköszönte a részvételt, majd bezárta a közgyűlést. A tanácskozáson felhívták a lakosság figyelmét,
hogy a 2012. március 11-én életbe lépett tűzgyújtási tilalom még hatályban van. Beke Szabolcs titkár
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Polgármesterek megyei fóruma Vépen
A szakmai nap levezető elnöke dr. Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára volt. A fórumon részt vett Harangozó
Bertalan kormánymegbízott, a Vas Megyei Kormányhivatal vezetője. (képünkön)

A programban elsőként dr. Vass Gyögy, a BM fő-
tanácsadója tartott előadást az új önkormányzati tör-
vénnyel kapcsolatos feladatokról hangsúlyozva az ön-
gondoskodás és a lehetőségek kihasználásának szüksé-
gességét. A járási közigazgatási rendszer kialakításával
kapcsolatos tennivalókról dr. Virág Rudolf, a Közigaz-
gatási és Igazságügyi Minisztérium (KIG) helyettes
államtitkára adott részletes tájékoztatást. Ezt követően
Lőrincz Leó, a BM osztályvezetője beszélt a közfog-
lalkoztatási program önkormányzati lehetőségeiről,
majd  Lakatos Márk, a KIG EU-s és kommunikációs főreferense tartott előadást a helyi esélyegyenlőségi terv
készítéséről, mely azért fontos, mert e nélkül az önkormányzatok nem pályázhatnak EU-s forrásokra. A tanácsko-
záson Horváth József ügyvezető bemutatta a Borostyán-Rec Kft. környezetvédelmi tevékenységét, majd dr.
Zongor Gábor TÖOSZ főtitkár és Schmidt Jenő TÖOSZ elnök, Tab polgármestere szólt az önkormányzatok
érdekvédelmének aktuális ügyeiről. Végül Varga László, a Szombathelyi Erdészeti RT, vezető munkatársa adott
tájékoztatást az erdei iskolák lehetőségeiről.

A fórumon az előadók válaszoltak a vasi önkormányzati vezetők és jegyzők kérdéseire.  

Társulási megállapodás Nemesbőddel és Bozzaival
Alapos előkészítő munka után társulási
megállapodást kötött március 21-én
Vép Város, Nermesbőd, és Bozzai kép-
viselő-testülete a körjegyzőségi felada-
tok ellátására. A döntést az önkormány-
zati törvénynek megfelelően együttes
ülésen hozta meg a három testü-
let.(képünkön)

Kovács Péter Vép polgármestere
hangoztatta: polgármesteri hivataluk
Bozzai közigazgatási területén már

1999 óta gördülékenyen látja el a jegyzői feladatokat. Ehhez a társuláshoz tavaly szeptemberben kérte csatlakozását
Nemesbőd. A városvezető kifejezte reményét, hogy a hármas együttműködés is „édestestvéri” minőségű lesz. Kiss Károly-
né vépi jegyző hangsúlyozta: a körjegyzői feladatok ellátását a vépi polgármesteri hivatal 2012. április egytől végzi el. A
nemesbődi polgármesteri hivatal megszűnik, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, azonban a község
önkormányzatának kérésére kirendeltségként  működik továbbra is. Ennek költségei a helyi önkormányzatot terheli. Az
államigazgatási feladatokat és az előírásoknak megfelelő pénzügyi felügyeletet a vépi polgármesteri hivatal köztiszt-
viselői látják majd el. A tervek szerint  helyben  ügyfélfogadási rendszerben szolgálják ki a lakosságot, szerdánként 9-12
óráig pedig a vépi hivatalból is lesz az ügyek elintézését segítő munkatárs. Kiss Károlyné reményét fejezte ki, hogy az
eddigi jó kapcsolatok alapján konfliktusmentes lesz a települések együttműködése.

Simon Ferenc nemesbődi polgármester a kormány által kialakított új rendszer szerint tervezett társulást az első fecskének
minősítette, egyben megköszönte Vép és Bozzai befogadó magatartását. Hangoztatta azonban, hogy a bődiek megszokták,
hogy az ottani hivatalban akár egész nap is intézhették ügyes-bajos dolgaikat. Most ez változik ugyan a fogadóórák
bevezetésével, de fontos, hogy helyben lesz egy ügyintéző, aki a reményei szerint a 650 fős falu ügyeit közmegelégedésre
intézi majd. Kéry Szabolcs Bozzai polgármestere szerint jó csapatba jöttek a bődiek, hiszen saját tapasztalatai azt bizo-
nyítják, hogy eddig a vépiek segítségével hangos szó nélkül tudtak megoldani minden feladatot. Varga Gyula képviselő
szerint Nemesbődnek nem kell félnie az új felállástól, mert ha jó irányba együtt húzzák a szekeret, akkor mindenkinek
előnyére válhat az új szervezet.

A vépi testület arról is döntött, hogy az új feladatoknak megfelelően módosítják az önkormányzat és a polgármesteri
hivatal szervezeti és működési szabályzatát. (-györe-)

folytatás az 1. oldalról

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk minden olvasónknak!
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Gróf Erdődy Lászlóval teáztunk
Alighanem téves nézeteink is vannak az egykori magyar uralkodó osztály tagjairól,   hercegekről, grófokról, bárókról.
Az ok kettős lehet: még hatnak az osztályharcos politika elvei, netán igen sokan vannak, akik még nem találkoztak
a történelmi magyar arisztokrácia egyetlen élő tagjával sem. Most Vépen ezúttal megdőlt mindkét állítás. A márciusi
közéleti teadélutánon bemutatkozott egy szerény, csendesen beszélő, hányatott sorsú művelt, kedves ember. 

Gróf Erdődy Lászlót, a kastély utolsó tulajdonosának Ferenc grófnak egyik
fiát ugyan a helyiek közül többen ismerték, de csak kevesek láthatták, hallgat-
hatták. A mostani rendezvény azért is aktuális volt, mert februárban önkéntesek
kitakarították a középkori alapokra épített kastélyt, melynek funkciót kellene
találni, legalábbis megmenteni a pusztulástól. László grófot mintegy száz
érdeklődő előtt Kovács Péter polgármester köszöntötte: a beszélgetést Dömötör
Gábor városi képviselő vezette. Eztán derültek ki a történelmi főnemesi család
második világháború utáni életének családregénybe illő, szomorú, sorsfordító
mozzanatai. Erdődy Ferenc és Hunyadi Teréz fia éppen az idén 75 éves. 
– Tudják már  1937-es  megszületésem is bonyolult volt, hiszen magyarként
Bécsben jöttem világra. Ennek oka az volt, hogy nagyanyám jelen akart lenni,

de ő Nyitrán élt, s akkoriban nem jöhetett Magyarországra. Ezért apám öccse, Pali bácsi 100 kilométeres sebességgel
fuvarozott egy bécsi kórházba. Ott egyházi keretek közt kereszteltek meg a Xavéri Szent Ferenc plébánián, de pol-
gári anyakönyvvezetés nem volt még. Az okiratot ugyan lefordították ma-gyarra, de az X helyett H-t írtak, így Haver
Ferenc lett belőle. Életem aztán Vépen folytatódott, ahol először a kiskastélyban laktunk, aztán öcsém, Imre is
megszületett, majd Sándor nagypapa halála után a nagykastélyba vittek, ahol fürdőszobát is kaptunk, kezdte élete
történetét László gróf.

Hatéves korában Pungor tanár úr kezdte pallérozni magántanulóként a kastélyban, ahol keserves vizsgája lett,
mivelhogy a nevét kellett felírni a táblára, s a méltóságok előtti nagy izgalmában kisbetűvel sikeredett a „lászló”,
ugyanis vezetékneve y-jára koncentrált. A háború végnapjai előtt német alakulat vitte át a családot Salzburg
környékére, ahova ’45 tavaszán anyja autóstoppal érkezett. De az amerikaiaktól nem kaptak tartózkodási engedélyt.
’48 őszén vissza Vépre, ahol Balta bácsi fogadta be őket, s öccsével iskolába is jártak. – Akkor harmadikosként
húszig tudtam számolni, de azóta is tudom az osztálynévsort. Bakos, Beke, Dávid, Erdődy, Gerencsér… Közben
kimentek az oroszok, s a vépiek felszólították családomat, hogy foglaljuk vissza a kiskastélyt. Az osztatlan iskola
után Pannonhalma fogadott be, miközben egy csomagban küldött levélből tudtam meg, hogy kitelepítették a
szüleimet, akiknek Pecölben Varga Gábor esperes adott otthont. Apám kegyúrként ott lett harangozó és sekrestyés…
( nagy sóhaj…) ’56-ban érettségiztem. Mezőgazdasági főiskolára akartam menni, de Keszthelyen nem vettek fel.
Minisztériumi ismeretséggel buszkalauz lettem Győrben, majd buszos egyenruhában sikerült Burgenlandba menni,
emlékezett.

Az érdeklődők feszülten figyelték a csendes szavú férfit, akiről az is kiderült, hogy sorsa talán akkor fordult jobb-
ra, amikor Tirolból az öreg bajor herceg felesége Münchenbe vitte Lászlót, akinek még rendesen meg kellett tanul-
nia németül egy tolmácsiskolában. Majd közgazdaságszakra iratkozott be az ottani egyetemre. Üzletember lehetett
volna, Nürnbergben újsághirdetés alapján  felvették volna egy szövet-nagykereskedésbe, azonban nem vállalta.
Végül 37 év munkaviszony után 65 évesen a Siemens világcég pénzügyi osztályáról ment nyugdíjba, de tanács-
adóként még két évig dolgozott. Könyvet írt ottani pályafutásáról. A magyar kárpótlási törvény változásokat hozott
életében, hazajött gazdálkodni, de mint mondta nagyon sok dolog van a pecöli birtokkal. Jelenleg Monyorókerék
(Eberau), Pecöl és München között ingázik, s Ottawától Bécsig ápolja a családi kapcsolatokat. Arra a kérdésre, hogy
miért nem nősült meg, így válaszolt: – Legényemberként jól élek, s valahogy mindig fél-
tem, hogy jól el tudom-e adni magam. A hallgatók közül többen érdeklődtek a kastély
állapotának javítása iránt. A válasz: – Németországban is vannak ilyen állapotú
házak, kastélyok (?) .,. Kovács Péter polgármester azt tette hozzá: – Erről nekünk
kell gondoskodni, majd helyi emléktárgyakkal és egy üveg borral kedveskedett
a vendégnek. 

Megható pillanat volt, amikor Dömötör Gábor unokahúga, Mógor Renáta
egy saját készítésű marcipándíszítésű, vépi címeres lúdlábtortát adott át László
grófnak születésnapi ajándékként. Az előtérben pedig kiállítást rögtönöztek a
kastély képeiből.

Györe Zoltán  
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Minden városi
intézményben kö-
szöntötték a höl-
gyeket a 101.
Nőnapon. 
– Életünket kö-
szönhetjük a nők-
nek, akik dajkál-
nak, ápolnak, fel-
nevelnek, szeret-
nek bennünket és
összetartják a csa-
ládot, így köszön-

tötte Kovács Péter polgármester a
Nefelejcs Nyugdíjas Klub tagjait. 
A virágok átadása előtt szépen szólt
Tóth Lajos, Kányási István és Sinkó
Pál is a hölgyekhez. 
Ezúttal külön is köszöntötték Pados
Józsefnét, aki betegségéből felgyó-
gyulva 91. életévébe lépett.
(Képünkön balra.) gyz

MOZAIKKR NIKA

V PI

Polgármesteri napló

2012. február 21. Az Idősek Klubja farsangi ren-
dezvénye délután 2 órakor. Részt vettek az acsádi
otthon lakói is.
-16:00 Kistérségi gyűlés a 2012 évi költségvetésről.
2012. február 22. A Magyar Önkormányzati
Szövetség fórumán vettem rész Bögötén. A járási
rendszer kialakításáról beszélgettünk Dr. Gémesi
György gödöllői polgármesterrel.
2012. február 23. Az ősszel iskolába kerülő
gyerekek szüleinek részére nyílt nap volt az
általános iskolában
2012. február 24. A tervezett hulladékgazdál-
kodási törvényről tartott fórumon vettem részt a
megyeházán.
2012. február 25. Sportbál az öregfiúk ren-
dezésében. Sokan voltunk, jó volt a hangulat. A bált
megtisztelték a Haladás Öregfiúk Egyesülete is.
2012. február 29. Megyei TÖOSZ kongresszus.
Részletesebben külön cikkben.
2012. március 07. Idősek Klubja nőnapi ünnepé-
lye.
- Este újabb menetrendi fórum volt a kultúrházban
a helyközi közlekedés tervezett új forgalmi
rendjéről. 
2012. március 08. A nőnap alkalmából köszöntöt-
tük a város intézményeinek aktív és nyugdíjas dol-
gozó hölgyeit. Délután Nefelejcs Nyugdíjas Klub
nőnapi rendezvényén is részt vettem.
- A kultúrházban kiállítás nyílt a cseresznyevirágzás
fotópályázaton díjnyertes képekből.
2012. március 09. Tűzoltóközgyűlésen köszöntem
meg az egyesület tagjainak önzetlen és áldozatkész
közösségi munkájukat.
2012. március 14. Ünnepélyen vettem részt a vépi
középiskolában, és a megyei ünnepélyen a szom-
bathelyi megyeháza dísztermében.
2012. március 15. Köszönöm az óvoda és az iskola
szívhez szóló profi ünnepi műsorát, melyre meg-
telt a kultúrház nagyterme. A műsor után koszorúz-
tunk a templomkerti kopjafánál.
2012. március 16. Nagy érdeklődés mellett
emlékezetes beszélgetés volt a kultúrházban
Erdődy László gróf úrral.
2012. március 20. Vép, Bozzai és Nemesbőd első
közös testületi gyűlése. Részletesebben a cikkben.

- polgármester- 

Közéleti Teadélután
Áprilisi közéleti teadélutánunk vendége dr. Veres András megyéspüspök úr lesz , aki a
meghívást örömmel elfogadta. Szeretnénk vele is beszélgetni gyermekkori emlékeiről, 
hivatásáról, életútjáról. A rendezvény  időpontja: 2012. április 20. 18.00 óra. 

Kérjük, a részvételi szándékot a művelődési házba előzetesen szíveskedjenek bejelenteni. –PM- 

Húsvét az öröm ünnepe
Amikor húsz esztendeje pappá szentelt püspököm,
újmisés jelmondatomnak Assisi Szent Ferenc egyik szép
imájának első sorát választottam: „Uram, tégy engem
békéd eszközévé!” Az ima így folytatódik: „Hogy örömet
vigyek, oda, ahol szomorúság van…”

A húsvét tele van örömmel, a győzelem boldogságával. A hívő
emberek ilyenkor megünneplik az Élet és a Jó győzelmét a Halál és a
Sötétség felett. Az igazi öröm az élő Krisztus ajándéka, a megszabadult
és önmagáért szeretett ember öröme, aki minden törékenysége ellenére
úgy akar élni, hogy összhangban legyen önmagával, lelkiismeretével,
Isten szeretetből fakadó, rá vonatkozó tervével.

Amikor az öröm igent mond a szeretetre, misszió lesz belőle. A húsvét
rádöbbent minket, hogy az örömbe úgy léphetünk be, ha magunkból
kilépünk: az önző, elkülönülő, lázadó énből, amely maga körül forog és
nem engedi, hogy valóban személlyé váljak. Másrészt a húsvét arra tanít,
hogy aki megízleli az igazi örömöt, az nem akarja megtartani magának,
mint rejtett kincset, hanem szétosztani akarja. A húsvéti öröm abban az
arányban növekszik, ahogy megosztják másokkal. Annyira leszünk
boldogok a húsvéti ünnepekben, amennyire másokat is sikerül boldoggá
tennünk! Németh Tamás  plébános

Nőnapi ünnepségek
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AKTUÁLIS
KR NIKA

V PI

Az idős kor lélektana
Azt mindegyikünk

érzi, hogy az öregség
nem egyenlő a sze-
nilitással, az elbutu-
lással. A természetes
öregedés bizonyos
lelki működéseket -
mint a tanulás - kor-
látozhatja, de a tudás
összerendezettsége
ekkorra érik be, hatá-

rozott, komoly véleményalkotást és megoldásokat
tesz lehetővé. Ezt hívjuk bölcsességnek.  Ismerjük az
idős színészeket, akik egész életükben pallérozták
agyukat, verset és prózát tanultak meg kívülről, ezért
ez a képességük nem csökkent. Az idős léleknek leg-
jobban az árt, ha izolálódik. Elveszti munkahelyét,
mert nyugdíjba megy, fellazul a kapcsolat a volt
munkatársakkal, barátokkal, sokan közülük elhuny-
nak. Ezeken igyekszik túltenni önmagát, de jönnek
az egyéni gondok is: - a testi panaszok és érheti az a
tragédia, hogy elveszti szerettei egy részét. Azok a
személyek szerencsések, akik első választott szerel-
mükkel képesek leélni életüket, és sokáig élnek
együtt öregségük időszakában is. Emlékeztetni sze-
retnék olyan csodálatos idős elmékre, mint Adenauer
kancellár. A bölcs politikus egy bukott háború után a
porrá bombázott és megszállt Németországot ismét
világhatalommá emelte. Említhetnénk tudósokat is,
hiszen a Nobel-díjasok sem a csikókorúak közül ke-
rülnek ki. Az elme egészségének megőrzése nem-
csak a tudósokra vonatkozik. Aki a józan eszével élt,
használta és fejlesztette egész életében, annak az
öreg kor sem a kiszolgáltatottságot és magatehe-
tetlenséget hozza. A test arányai, összetevői megvál-
toznak öregségünkre. A mindennapos hasznos tevé-
kenység, lehet ez akár kerti munka, sport, tánc meg-
hosszabbítja a jóllétet. Fokozottan igaz ez a szellemi
működésre. Nagyapáink, szépapáink templomba jár-
tak, dalárdában énekeltek, mellette mindennapi tevé-
kenységüket, a paraszti életet nem hagyták abba.
Pontosan tudták a vetés időpontját, rendezték a beta-
karítást, készültek az őszre és a télre.  Szinte tudato-
san munkával készültek az öregedésre.  Olvasták a
Kincses Kalendáriumot, a Bibliát.  A  mai kor nem
könnyíti meg az életünket, mert mindenből ömlik a
haszontalan információ ránk. A hírek nem a sikerek-
ről és a sikeres emberekről szólnak, hanem a szenzá-
ciókról, katasztrófákról, balesetekről, tragédiákról. A
televízióban lehetne közvetíteni színdarabot is és
versfelolvasásokat, nemcsak a költészet napján, akár
minden nap. A szerény anyagi lehetőségeknek  sem
kell feltétlenül bánattal és levertséggel társulniuk. A
szűkösség néha mértékletességre kényszeríti a
hajlott korúakat, de ezzel életük meghosszabbodik.
Nagy kihívást jelent öregségünkre a változások
megértése, elfogadása és ezekhez való viszonyulá-
sunk harmónikus megteremtése.

Abraham Lincoln idézettel zárom soraimat: "Nem
az a fontos, hogy hány év volt életedben, hanem,
hogy mennyi élet volt éveidben."  

dr. Varga Éva pszichiáter főorvos
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Halálozás: Dóczi István László szül. 1937. Alkotmány u. 10.
• Horváth Imre szül. 1937. Deák u. 9. • Horváth Károly szül. 1933.
Szent I. u. 36- 38. • Kiss Sándorné (Tüske Erzsébet Terézia) szül.
1933. Szent I. u. 36-38.• Trencsér Józsefné (Tégla Margit) szül.
1920. Alkotmány u. 24.

Születés: Kóbor Mihály és Papp
Dóra leánya: Zoé  • Gombás Lajos és Horváth Dóra fia: Kristóf 

Anyakönyvi hírek 

Zászlólopók és büntethetőségük 
Az 1848-as márciusi ifjak elvei, és a küzdés az ország független-
ségéért, úgy látszik 164 év után sem ért el egyes mostani ifjak
lelkéhez, eszéhez. Előbbiek ugyanis kitűzték, némely mostaniak pedig
lopják a lobogókat. Legalábbis azok közül hetet, melyek a várost
díszítették az ünnepen.

Egyes szemtanúk szerint még fiatal lányok is azért másztak a kan-
delláberekre, hogy eltulajdonítsák a nemzeti trikolórt. Ha még az ünnep
előtt tették volna, azt mondhatnánk, otthonuk környezetét akarták
feldíszíteni. De ezt nem mondhatjuk. Inkább csak azt: gyerekes (diák?)
csínyből bosszantani akartak vagy lesajnálni a közízlést. 

Ha pedig „csak” erről van szó, akkor ezek a fiatalok nem tanul-
tak semmit sem az iskolában vagy a családban. Ezek után arra gon-
dolni sem merünk, hogy ismernék Kosztolányi Dezső: Zászló című ver-
sét, mely értelmezi a zászló mélyebb jelentését. „Csak bot és vászon,/de
nem bot és vászon,/ hanem zászló./ …./Mindig beszél./Mindig lobog.
/Mindig lázas./…… s hirdet valamit rajongva/……”

A vétkesek azonban jó, ha tudják: aki bármikor zászlót lop, nem-
csak primitív, hanem bűnöző is. Még akkor is, ha nem ismeri a jogsza-
bályokat, melyek a rendőrség szerint így szólnak: amennyiben valaki el-
tulajdonítási szándékkal emeli ki a zászlót a tartóból, az ellen  érték-
határtól (20.000 Ft) függően tulajdon elleni szabálysértés vagy lopás
bűncselekmény elkövetése miatt büntetőeljárás indítható.  GyZ

Lomtalanítás Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a SZOVA

által tervezett lomtalanítás várható időpontja: 2012. május 26.
Elektromos hulladék gyűjtése: május 25. 
Felhívjuk a  tisztelt lakosság figyelmét, hogy autógumikat nem visznek
el. Ezért kérjük ezeket ne rakják ki!

Módosítják az ebtartási rendeletet
Az önkormányzat módosítja az ebtartási rendeletet, mely szerint ki-
tiltják a kutyákat a futballpályáról. A képviselő-testület tagjaihoz sok
panasz érkezett amiatt, hogy a kutyatartók futtatónak használják a pá-
lya környékét, melynek következtében a kutyapiszok beborította a
teljes nézőteret. Ez a helyzet nem csak környezetszennyezési okokból
tarthatatlan és undorító, hanem azért is, mert a gyermekek és diákok
testnevelésére is szolgáló pályán lévő szennyezés súlyos betegsége-
ket okozhat.                                                             (pm hivatal)
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A Művelődési Ház programjai
Hétfő: 15.30-16.30 Balett

17.00-18.00 KARATE
18.00-19.00 Gyógytorna
19.00-20.00 ZUMBA

Kedd: 09.00-10.30 Falugazdász fogadóóra 
15.00-16.30 Gitároktatás
16.30-19.30 Foltvarró szakkör 
17.00-19.00 „Jóga mindenkinek” 
17.00-19.00 Színjátszó próba
19.00-20.00 Aerobic 

Szerda: 16.00-19.00 Sakk-szakkör
17.00-17.45 Német nyelv   

gyerekeknek
18.00-19.00 Gyógytorna

Csütörtök: 14.00-16.00 Nyugdíjas 
klub 

15.30-16.30 Balett
18.00-19.30 Hastánc Klub 

Péntek: 17.00-18.30 Hastánc kicsiknek
18.00-19.00 Gerinctorna jóga

stílusban
19.00-20.00  Aerobic 

Egyéb programok:

március 30. 16.00  VÉRADÁS
március 31. 15.00  Húsvéti játszóház
április   16. 19.00  Közmeghallgatás
április   20. 18.00  Közéleti teadélután
Vendégünk: Veres András megyéspüspök
április    21.   9.00  Sakk Megyei   

Senior Bajnokság
április    30. Májusfa állítás
május      1.  Felvonulás és majális

Részletes program a kihelyezett plaká-
tokon és a www.vep.hu honlapon. 

Nyugdíjas Klub programja:

Április 12. Költészet napja
Április 19. Ki Mit Tud
Április 26. Langalló sütés a kemencénél.

Idősek Klubja programjai:
2– 6. 13.30 órától: Húsvéti dekorációk  

készítése
10. 14.00 óra: Videó filmvetítés
12. 13.30 óra: Kreatív foglalkozás – origami
17. 14.00 óra: Előadás időseknek idősekről
19. 13.30 óra: Kreatív foglalkozás –    

gyöngyfűzés
25. Kirándulás a Sárvári arborétumba. Jelent-
kezéseket 20-ig kérjük az Idősek klubjába

KISMAMA KLUB: 
március 28.  10.00 / szerda / 
április 25. 10.00  / szerda /

PROGRAMOK
KR NIKA

V PI

Április 1-jén, Virágvasárnap ünnepli Egyházunk 
Jézus Krisztus jeruzsálemi bevonulását. A reggel 
8 órakor kezdődő szentmise keretében lesz a barkaszentelés és a kör-
menet. Április 5-én, Nagycsütörtökön este 1/2 7 órakor ünnepi szent-
misével emlékezünk az utolsó vacsorára. A szentmise után oltárfosztás
lesz, majd Szentségimádási órát tartunk Jézus Olajfák-hegyi figyel-
meztetésére emlékezve: „Még egy órát sem tudtok virrasztani velem?
"Április 6-án, Nagypénteken délután 3 órakor keresztúti ájtatosságot
tartunk templomunkban. A Jézus kereszthalálára emlékeztető szertartás
este 1/2 7 órakor kezdődik. Ezen a napon a Szentsír 15 - 19 óráig láto-
gatható. A Szentsír mellett a cserkészek állnak díszőrséget. Nagypén-
tek szigorú böjti nap! Ez azt jelenti, hogy a 18 és 60 év közöttiek ezen
a napon húst nem fogyaszthatnak, háromszor étkezhetnek, és csak
egyszer lakhatnak jól. A hústilalom 14 éves kortól kötelező. Itt felső
korhatár nincs. Április 7-én, Nagyszombaton Jézus sírja reggel 8-12
óráig látogatható. A feltámadási szertartások este 7 órakor kezdődnek.
A feltámadási körmenet kb. este 8 órakor kezdődik. Április 8-án,
Húsvétvasárnap Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük. A reggel 8
órakor kezdődő szentmise után ételszentelés lesz. Április 13-án,
pénteken a Boldogságos Szűz Mária fatimai kérésének eleget téve
engesz-telő napot tartunk. Igyekezzünk egész nap böjttel, imádsággal
engesz-telni 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. Minél többen
halljuk meg Mária kérését és vegyünk részt ezeken az engesztelő
ájtatosságokon! Németh Tamás plébános

Egyházközségünk áprilisi programjai

Helyreigazítás Februári számunkban hibát követtünk el

azzal, hogy önkényesen hozzátettünk egy mondatot a Hatos Ferenc
Általános Iskola és AMI igazgatónőjének félévi értékeléséhez. Ugyanott
helyesírási hibát is vétettünk, ugyanis a szimpátia szót helytelenül írtuk.
Ezzel akaratlanul is azt sugalltuk, hogy a helyesírási hibát Nagyné
Tancsics Ildikó igazgatónő követte el. A történtek miatt az igazgatónő és
Olvasóink elnézését kérjük. gyz

Hatos Ferenc Iskola programja
április 5-10. Tavaszi szünet (első tanítási nap ápr. 11.) • április 11. a
Költészet Napja alkalmából versmondó verseny • április16. a Holo-
kauszt áldozatainak emléknapja • április 20. a Föld Napja alkalmából
túra • április 21. szombat tanítási nap (B hét hétfői órarend szerint) •
április 23-24. papírgyűjtés • április 30. - május 1. tanítási szünet •
május 3. fogadó óra 16.30-18.00

Támogatás az ifiknek A vépi labdarúgó csapatokat
vidéki mérkőzésekre rendszeresen elkísérő Szalai György (Béke utca)
önzetlen felajánlást tett. Az idegenbeli mérkőzésekre az ifista lab-
darúgók részére fejenként 2-2 szendvicset, és a csapatnak  kétszer 2 liter
üdítőitalt ajánlott fel. Az ifisták köszönik a felajánlást és fegyelmezett
jó játékkal szeretnék honorálni. Remélik, hogy Gyuri bácsi örömét leli
a csapat játékában, és még nagyon sok meccset végig szurkol. 

( Dancs László Technikai vezető)
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április
4-én 

17.00 órakor
VÉPEN

a Művelődési Házban.06 30 432 3078

Jó minőséggel, olcsó árakkal várjuk kedves
vásálóinkat használtruha üzletünkbe.

• gyermekruházat 
• felnőttruházat 
• cipők  
• kiegészítők

Kellemes                  
ünnepeket               kívánok minden

vásárlómnak.

Közmeghallgatás
Április 16-án hétfőn 19.00 órakor a
Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében
közmeghallgatást tartunk. Mindenkit  szeretet-
tel várunk.      Vép Város Önkormányzata.

Városi TEKE-bajnokság indul
2012. május 07-től

Jelentkezés: Szijj Vilmos alpolgármesternél 
06 30 4912 048 telefonon.

i m p r e s s z u m
Vépi Krónika (Vép Város Önkormányzatának lapja)

Kiadó: Vép Város Önkormányzata (onkormanyzat@netkabel.net)   
Felelős kiadó: Kovács Péter polgármester

Felelős szerkesztő: Györe Zoltán (gyz100@freemail.hu) 

Korrektúra: Sövegjártó Andrea (sovirrea@gmail.com)

Nyomda: VM DASzk Nyomda, Vép  
Grafika, tördelés: Vajkovics Jánosné (ria6161@freemail.hu)

ISSN 2060-1832    

Digitálisan elérhető a www.vep.hu oldalon   

Lapzárta: minden hónap 15-én

A város központjában is megnyílt a Cser
Kerékpár és Szerelvénybolt
Itt is várjuk régi és új 
vásárlóinkat.

Kínálatunk: 
HAUSER kerékpár 12-től 28-as méretig

Kerékpár alkatrésze
Épületgépészeti alkatrészek, PVC, 

KPE cső és idomok
Szerelvények, csapok

Gyakorlott, szombathelyi kerékpárbolt
részére is dolgozó kerékpárszerelővel

javítást is vállalunk!

Nyitva tartás: 
hétfőn és szombaton 7:30-11 óráig
kedden és pénteken 7:30-16 óráig

szerdán és csütörtökön 7:30-13 óráig

telefon: 94/445-841
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