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Virágok közt 
Aki a virágot szereti, rossz
ember nem lehet. A szólás
nemcsak arra vonatkozik,
aki virágot vásárol, hanem
arra is, aki vállalkozóként
forgalmazza az illatos és a
szemet gyönyörködtető
árut. Ez az életszemlélet
tapasztalható a helyi
„Erika virágüzletben”.

Pedig ha tudnák, hogy Erika, vagyis Tóth Zoltánné
milyen keserves, mondhatni tragikus élethelyzet
következtében jutott arra az elhatározásra még a ’90-
es évek végén, hogy a rendőrségi személyzeti osztályt
felcseréli egy egészen más szakmával, akkor nagyon
meglepődnének.

– Évekig ápoltam szüleimet, akiket viszonylag fia-
talon súlyos betegség következtében veszítettünk el.
A lelki és fizikai traumát csak úgy tudtam elviselni,
hogy szakítok addigi munkámmal, s valami egészen
másba kezdek, mely megnyugtat, s új lehetőséget,
örömet hoz az életembe, kezdte a beszélgetést Erika.
Tehát a virág és egy a hozzá kapcsolódó vállalkozás
alapítása jutott eszébe annál inkább is, mivel akkori-
ban nem volt virágüzlet a településen.

Az elgondolást tettek követték, mely azzal indult,
hogy a Kassai utcában előbb béreltek egy helyiséget,
melyben 1999-ben nyílt meg a ma is takaros üzlet. Az
egyéni vállalkozói munkát segítette a tulajdonos köz-
gazdasági-, üzletvezetői szakmája és külkereskedelmi
végzettsége. Győzött tehát az akaraterő, a szorgalom.
Szerencsére fellendült a bolt, így 2003-ban megtud-
ták venni az épületet, melyet aztán fel is újítottak, sőt
újabb üzlethelyiséget is kialakítottak. 

– Mennyire megváltozott a világ! Akkoriban még
hajnalban kellett virágért menni, hogy legyen friss
választék. Ma pedig a szállítók helybe hozzák az árut,
emlékezik vissza a kezdetekre Erika.      folytatás a 3. oldalon

Képviselő-testületi bejárás a
felújított óvodában
Megszemlélték a felújított óvodát a képviselő-testület
tagjai május 10-én. A bejárást Varga Gyula képviselő
szorgalmazta még az április 26-i közgyűlésen, mond-
ván, ha a hivatalos avatás később is lesz, a képviselő -
testület így a munkák elvégeztével közösen tekintse
meg, mire költöttünk, milyen munkát végeztek a
kivitelezők. Kerüljön bemutatásra, hogy az egy évvel
korábbi szakértői véleményben leírt kalkulációnál
miért került lényegesen többe a felújítás? 

Kovács Péter polgármester és Takácsné Horváth
Teréz intézményvezető bemutatták az igazán európai
színvonalúvá lett intézményt, melynek átépítésére
nagyrészt pályázaton nyert pénz segítségével került sor.
Elsősorban energiatakarékossá vált az épület a külső fa-
lak és födém hőszigetelésével. Nagyobb belső átalakí-
tást az összevont konyha önálló gépészeti kialakítása és
az ételkiadás feltételeinek megteremtése jelentett.
Szülői alapítványi összefogással és vállalkozói  tá-
mogatással a sószoba is létrejött.  Az elvégzett munká-
latok lehetővé teszik, hogy április 2-től a konyha a
GAMESZ irányítása alatti önálló szervezetként mű-
ködjön. Így a működésre fordított költségek teljes
mértékben meghatározhatók.                 folytatás a 4. oldalon
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Hatos Gábor ott lesz az olimpián
2012. április 27-én került megrendezésre a kínai Tajjüan városban a II. kvalifikációs
verseny, melyen az első alkalommal Bulgáriában, Szófiában bronzérmet szerző, de az
olimpiai kvalifikációról nagy csatában éppenhogy lemaradó Hatos Gábor képviselte
hazánkat, városunkat. A sorsolás nem volt igazán kedvező, rendkívül nehéz ellen-
felekkel került egy ágra Gábor. 19 induló közül a 13-as sorszámot húzó Hatos első
mérkőzését a tavalyi EB ezüstérmes örmény Murtazalievvel vívta, már itt látszott,
hogy Gábor kirobbanóan jó formában van, és erején felül küzd a kvótáért. Ezt követően az ukrán Chikladze ellen
győzedelmeskedett, majd a kirgiz Bazarov ellen három menetben sikerült nyernie, és ezzel megszerezte a londoni
olimpiára való kijutás lehetőségét. A döntőben ugyan alulmaradt a mongol Purevzsav ellen, de ennek már semmi
tétje nem volt. Most már teljes gőzzel lehet készülni az augusztusi londoni megmérettetésre, Gáborért augusztus
10-én délután szoríthatunk, hogy sikerüljön egy minél fényesebb érmet szereznie! (gallisz) 
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Egy pedagógus életút eredményei
Kezdő tanítóként, még 1969-ben iskolapadokat is festett és sok-sok szemléltető eszközt is készített az
oktatás és nevelés mellett. Így segített Pogácsás Józsi bácsinak, aki mindenese volt az iskolának.
Később matematikából is diplomázott, majd a Budapesti Műszaki Egyetemen tett vezetői szakvizs-
gát. Hihetetlen, de már egy éve nyugdíjas Molnár Istvánné, akinek egyetlen munkahelye volt a
Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény, melynek 1995-től igazgatója is
lehetett. – Hatos Feri bácsi, akkori igazgató vett fel tanítónak. Tőle lestem el a szakmai alapjait, ta-
nultam meg a pedagógus mesterséget, a bánásmódot a gyerekekkel. Soha nem felejtem, hogy Feri
bácsi pofon helyett cukrot osztogatott. Előbb az alsó tagozatban, majd matek tanárként a felsőben

kellett bizonyítanom. Az iskola vezetését Lakner György igazgatótól vettem át úgy, hogy tíz pályázó közül engem válasz-
tott az akkori tantestület, emlékezik pályájára, életére a mindenki által ma is csak Katiként emlegetett népszerű pedagó-
gus. A mai, a megyében is kiemelkedő színvonalú és felszereltségű intézmény neki is köszönhető. A nívó megteremtéséhez
bizonyára hozzájárult közösségteremtő ereje, munkabírása és szerénysége is. Motorja volt a település közösségének, a
korábbi tanácsi irányító grémiumnak éppúgy, mint a rendszerváltás utáni képviselőtestületeknek. 1999-ben nevet kapott az
iskola – diákok, szülők, tanárok és akkor még nagyközség vezetői egybehangzóan Hatos Ferencre adták voksukat. Ennek
megszervezése, valamint a régi iskola 100. évfordulójára rendezett ünnepségsorozat is nevéhez fűződik.      

– Azért nem ment minden egyszerűen, mondja arra utalva, hogy igazgatósága első öt évében a megyében először ő
vezette be az órarend szerinti angol nyelv tanítását, az életmentést, mint tantárgyat, illetve az ő elgondolásának eredménye
lett az alapfokú művészeti intézmény megteremtése. Évtizedek alatt elérték azt is, hogy létrejött a tehetséges gyerekek
támogatására a Tudás Fája Alapítvány, melyben nélkülözhetetlen segítsége volt dr. Garda Károly gyermekorvos. Közben
beindult a számítógépes oktatás, az iskola új részének megépítése, a kompetencia alapú oktatás bevezetése, a Comenius
programmal pedig a nemzetközi kapcsolatok is megteremtődtek. Aztán jött az újabb modernizálás: ma már digitális
táblákon dolgoznak a diákok, vagyis létrejött a 21. századi iskola Vépen. Mint mondja az eredmények mögött ott vannak
a kollégák, a település egykori és mai vezetői - Varga Gyulától Kovács Péterig - akiknek mindig fontos volt az iskola, mely
megyei, sőt országos értékké is vált. Mégis talán egyik legnagyobb öröme a Katzler Hilda vezette irodalmi színpad
létrejötte, melynek immár ő is tagja: énekelni, verselni fog. Természetesen a 16 évi igazgatóság eredményeinek biztos hát-
tere volt a család: a férje Molnár István, aki a Gépész iskolájának egyik vezetőjeként ment nyugdíjba, s lányai Krisztina
és Virág. Utóbbiak a szakma utánpótlását is jelentik, hisz Krisztina helyben igazgatóhelyettes, Virág pedig a szombathe-
lyi Derkovits iskola tanára. Kati életművét többek közt a szakma legnagyobb kitüntetései – a Kiváló Tanár és a Teleki
Blanka Díj – koronázták meg. Most kellenek hát újabb, egészségben eltöltendő évtizedek, hogy szeretetét, tapasztalatait
megoszthassa imádott unokáival, a 14 éves Júliával és a 10 éves Virággal. gyz
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Széleskörű tapasztalat, bizalom, emberség, tudományos munka, közvetlenség és kitűnő
előadókészség. Ezek az örökérvényű fogalmak határozzák meg a Savaria Egyetemi
Központ elnökének, Prof. Dr. Gadányi Károly rektorhelyettesnek életét, munkásságát.
Legalábbis ezt tapasztalhatták azok, akik részt vettek a vépi teadélután első évadzáró
rendezvényén május 18-án. Az öt nyelven beszélő tanár, bölcsészdoktor és
nyelvészprofesszor életéből, munkásságából lelkiismeretesen felkészült Molnár
Istvánné Kati. Kérdéseivel hozzájárult ahhoz, hogy a közönség nemcsak elismerőn
konstatálta a hallottakat, hanem dőlt is a nevetéstől. Az egykori mezőváros mai városi
polgárai jólesően hallgatták, hogy a Zala megyei kétnyelvű Murakeresztúron 1943 -

ban földműves családban született gyerek libát legeltetett, disznót őrzött, tehenekkel szántott. Gyertya vagy
petróleumlámpa mellett olvasott, tanult. A nyelvésztudományokhoz vezethette, hogy megjegyezte az egyszerű
emberek mondásait. – Október 23-i születési napom már a nagykanizsai gimnáziumi beíratáskor bonyodalmat
jelentett, ugyanis 1958-at írtunk akkor. Később úgy védekeztem: X. hó 23-án születtem. 1970-ben egy leningrá-
di kutatásom alkalmával azonban volt, aki megjegyezte: ez a dátum még ünnep lesz Magyarországon - kezdte a
beszélgetést a város szerelmese, aki rengeteg helyit ismer, még azt is számon tartja, hogy Vépről 104-en
diplomáztak intézményében. Egyetemi hallgatóként tanult Szentpéterváron, Minszkben, Edmontonban,
Melbourne-ben, Ljubljanában, Mariborban. A ranglétrát végigjárva később idegennyelvi tanszékek, folyóiratok
alapítója, vendégprofesszor számtalan országban. Munkásságát 14 könyv, 100 tudományos cikk jelzi. Fontosnak
tartja a konferenciákat, ugyanis a tudományos életben meg kell állnunk a helyünket. Biztatja is a fiatal oktatókat:
úgy lesz belőled valaki, ha akadémiai doktor leszel. Világjárása során a ’80-as években, az indokínai háborút
követően például három hónapra tanácsadónak küldték Laoszba. Vitt magával Sony magnót, magyar gyógysz-
ereket. – Mindenre kíváncsiak voltak, csak a tanácsaimra nem, mondta – A magnó helyett hoztál volna rövid ujjú
ingeket, replikáztak. A gyógyszerekkel és kötszerekkel pedig másnap a helyi piacon találkoztam, folytatta a
jelenlévők nagy derültségére – Milyennek ítéli meg a hazai egyetemek színvonalát? – A magyar egyetemek sem-
mivel sem rosszabbak, mint a külföldiek. A statisztikák ugyan kihoznak ilyen-olyan mutatókat, de azt senki sem
állapítja meg, hogy a tanár milyen órát tart. Vagyis sokan megfeledkeznek az emberről. Egyébként
Szombathelyen igyekszünk megtartani a közvetlen kapcsolatot a hallgatókkal: én például többezer diákkal
vagyok köszönő vagy beszélő kapcsolatban, fogalmazott a professzor, akiről kiderült: család- ( két, több-
diplomás fia, három unokája van) és természetszerető, alapítványtevő. Utóbbival kapcsolatban Varga Gyula
korábbi városvezető megköszönte a professzornak a helyi labdarúgók részére adott egykori 100 ezer forintos
adományát.
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PORTRÉKRÓNIKA
VÉPI

Délutáni tea Gadányi professzorral

Virágok közt Persze nemcsak az akarat és önerő hozta meg a sikert, hanem a családi

összetartás is, melyben jó háttérként jelentős szerepet vitt Tóth Zoltán, a mérnök-közgazdász férj, aki manapság
önkormányzati képviselőként is tevékenykedik, mondja büszkén Erika, aki emiatt is szerencsésnek érzi magát.
Ugyan ma már két konkurenciája van a virágüzletnek, de máris újabb fejlesztésen töri a fejét a tulajdonos, aki
azonban még titkolja a következő lépést. Az viszont már biztos, hogy megmarad az üzlet, de mással kiegészítve
másutt is nyílhat valami új, s a most érettségiző virágkötő és leendő parképítő Lilla lánya is találhat boldogulást
a majdani családi vállalkozásban. A másik lány, a 27 éves Eszti pedig már révbe ért, a soproni egyetemen dol-
gozó okleveles közgazdász. Azért is tanulságos a történet, mert látszik, hogy siker kovácsolódhat az egykori
munkaterápiából, mely másoknak, a vevőknek is példaként szolgálhat. Vagyis, aki betér a kis üzletbe, a szép
virág mellé kedves szavakat, mosolyt és biztatást is kap akár egy szál virág mellé is, ugyanis csökkent a kereslet.

A válság tehát mindkét felet megviseli. Ennek ellenére elégedett ember vagyok, ha erre az üzletházra nézek,
büszkeség tölt el, mondja mosolyogva Erika. Talán így enyhülnek a lélek gondjai, s napi valósággá válik: „aki
a virágot szereti, rossz ember nem lehet.” Györe Zoltán

folytatás a 1. oldalról

Sportnap a tűzoltóknál
2012. május 12-én sportnapot rendeztünk, melyre meghívtuk az osztrák aschaui társtűzoltó egyesületet. A vépi
sportpályán kispályás fociban mértük össze tudásunkat, utána a Vépi Művelődési Ház és Könyvtárban vendé-
geltük meg barátinkat. Beke Szabolcs
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Képviselő testületi bejárás a felújított óvodában
A polgármester elmondta: a korábban tervezett 3 milliós konyhai felújításon túl az egész épület modernizációja
és környezetének átalakítása is megtörtént. Így került 18 millióba a rekonstrukció azon része, mely magában
foglalja a pályázati feltételek közt nem szerepelt padlás teljes hőszigetelését, a teraszok megnövelését, hogy
azok valóban haználható méretűek legyenek. A konyha önáló egységként való leválasztása megkövetelte az
összes közmű egyedi mérési lehetőségének kiépítését, az elektronikus rendszer átépítését, és mivel az új gáz
berendezésekhez új gázmű engedélyezésre is szükség volt, az érvényes biztonsági előírások miatt az
automatikus frisslevegő utánpótlást, szellőzésszerelést is el kellett végezni. A napkollektoros energiatermelés,
mely a konyha használati melegvízellátását szolgálja, a pályázati forrásból valósult meg, miként megújult a
tetőfedés, valamint hőszigetelt ajtók és ablakok beépítése is teljes lett az épületegyüttesen. Most az a feladat,
hogy „bejáratódjon” a működtetés, hisz a főző lét-
szám nagyobbik része számára új a környezet.

Varga Gyula a Krónikának elmondta: megfelelő
válaszokat kaptak kérdésekre, mely arra irányult,
hogy a testület tagjai lássák a forráskülönbség okát,
eltérést a korábbi, mintegy 300 ezer forintba került
szakértői becsléstől. A tervezett 3 millió forintból
nem lehetett felújítani az óvoda konyháját. Kiderült,
hogy a pályázaton felüli konyhai és többlet-
munkáknál mi került 18 millió forintba. A bejáráson
világossá vált, hogy mire is költötték a pénzt, tette hozzá a képviselő.                                                                           

Az április 26-i közgyűlésen pedig megtárgyalták a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
szóló beszámolót is. A felszólalásokból kiderült, figyelni kell, mert veszélyes közelségbe került a kábító hatású
szerek elterjedése. A problémát, ha észlelte, nem szabad a szülőnek letagadni, elfedni, mert később már sokkal
nehezebb a megoldást megtalálni. Nem jó a felelősséget áthárítani, a családon kívülre helyezni. 

A gyermekjóléti szolgálat a családlátogatások alkalmával érzékelte a problémát, figyelmeztette a szülőket,
hogy anyagilag is sújthatók az iskolai hiányzásért, mondta Varga Béláné, a szolgálat vezetője. Kovács Péter pol-
gármester és Kiss Károlyné jegyző arra hívta fel a figyelmet, hogy felbomlóban vannak családok, ezért csírá-
jában kell elfojtani a kábítószer-használatot, illetve minden törvényes eszközzel meg kell akadályozni, hogy a
káros szenvedély következményeként bűnözővé váljon a gyerek. Török Sándor képviselő és Kéry Szabolcs
Bozzai polgármestere pedig az agresszivitás terjedéséről, annak következményeiről szólt. Szijj Vilmos vépi
alpolgármester arról beszélt, hogy patthelyzet alakult ki, ugyanis ellentmondásos rendelkezések vannak, így a
pedagógust nem védi meg semmi, ha intézkedik. Tancsicsné Nagy Ildikó iskolaigazgató arra hívta fel a figyel-
met, hogy annak ellenére, hogy a szülők mindenáron megpróbálják a problémát elrejteni, a gyermeket jó szín-
ben beállítani, a megoldás csak a közös és határozott fellépés lehet. Kovács Péter polgármester konflik-
tuskezelést tart szükségesnek, mely részeként felkészült és tapasztalt szakemberi előadások megtartását
szorgalmazta a megelőzés érdekében. (Ezek a drogprevenciós előadások azóta már az általános iskola 7-8. osztá-
lyos tanulói számára elhangzottak.)    
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KRÓNIKA
VÉPIAKTUÁLIS

Légiósok a témahéten
Nagy sikert aratott a gyerekek körében, hogy légiósok je-
lentek meg a Hatos Ferenc Általános Iskola 4. b osztályában
, az úgynevezett témahéten, melyet május 7-11-ig tartottak"
Ébredj fel jókor, ilyen volt az ókor!" címmel.

" A történelem az élet tanító mestere" vallja a latin szál-
lóige. A mai korra lefordítva Pusztai Krisztina tanítónő sze-
rint a különleges prezentáció azt jelenti: a történelem az élet,
de kell egy tanító, hogy bemutathassa  a régmúltat a pedagó-
gia eszközeivel. Mint kiderült, minderre azért volt szükség,
mert  az ötödik osztály belépő új tantárgya a történelem, melynek óráit - e hét után - talán még nagyobb örömmel
fogják várni a tanulók. A légiós bemutató ugyanis látványosan egészítette ki a tudnivalókat.            gyz

fotó: Molnár Krisztina

Kovács Péter, Varga Gyula és Tóth Zoltán a konyhában

folytatás a 1. oldalról

majus KR_majus KR  2012.05.30.  20:07  Page 4



Szépkorúak köszöntése
90. születésnapját ünnepelte május 20-án Hor-
váth Sándorné. Teréz nénit levélben köszöntötte
Orbán Viktor miniszterelnök, aki háláját fejezte
ki munkásságért és  további jó erőt, egészséget
kívánt az ünnepeltnek. Kovács Péter polgár-
mester a város lakossága nevében virágcsokorral
és kis ajándékkal kedveskedett Teréz néninek,
aki lányával, vejével és családjával él együtt. A
szépkorú hölgynek hat unokája és 14 dédunoká-
ja van. Közülük a 9 éves Bálint segít neki a

legtöbbet: naponta felolvas a dédinek.

Ritka az olyan település, melyben húszan
tapossák 90-es éveiket és 300-an 70 felettiek. A
városvezetés nagy hangsúlyt helyez köszön-
tésükre. Kovács Péter polgármester április 23-
án virágcsokorral látogatta meg Szalai Gyulánét
91. születésnapján. Anna néni betegségei elle-
nére is optimista, s minden kedvére valót szeret.

Ha unatkozik, tv-t
néz, újságot olvas,
mondta.

Május 13-án, 92.
születésnapján pedig Czillinger Lászlónét
köszöntötte otthonában Kovács Péter pol-
gármester, aki további jó egészséget kívánt Mária
néninek. A fiával és menyével élő, nyugodt
utcában lakó hölgy szereti a kertjét, jó az étvágya,
s mindenre emlékszik. Legnagyobb öröme, ha hét
dédunokája meglátogatja, derült ki. gyz

MOZAIKKRÓNIKA
VÉPI

Polgármesteri napló
2012. április 20. Kis
háziünnepség kereté-
ben felavattuk a szülői,
alapítványi és vállal-
kozói összefogással el-
készül sószobát az
óvodában. Köszönjük
mindenki támogatását!
• Megnyitottuk Pődör
György ásványkiállítá-

sát a kultúrházban • Nagy sikerű teadélután volt Dr
Veres András püspök úrral.
2012. április 24. A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének küldöttgyűlésén vettem
rész Lajosmizsén.
2012. április 29. Pongrácz Péter: Szeretetben Test-
vérem könyvének bemutatója volt a kultúrházban
az író előadásában.
2012. április 30. A Capito gitárklub előadása és
májusfaállítás.
2012. május 1. Idén is retrofelvonulást tartottunk,
majd jó hangulatú főzőcskézés volt a kultúrház
udvarán.  
2012. május 03. Képviseltem városunkat a
Szombathelyen megtartott Rendőrnapi ünnepélyes
állománygyűlésen.
2012. május 05. Részt vettem a középiskola bal-
lagási ünnepélyén. Városunk nevében két főnek
vépi fotóalbumot adtam át.
2012. május 08. Európa Nap rendezvénye volt
Szombathelyen a városházán az önkormányzat és a
Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében.
2012. május 10. Képviselőtársaimmal közösen
megtekintettük az óvodai felújítás befejezett mun-
kálatait.
2012. május 12. Az osztrák Aschau település
tűzoltóit láttuk vendégül. A találkozó során fel-
merült a tűzoltók között jól működő kapcsolat ki-
szélesítése.
2012. május 14. Az Új Széchenyi Terv pályáza-
tainak ismertetése volt a Claudius Hotel konferen-
cia termében. • Dr Chikán Attila előadást tartott a
megyeházán.
2012. május 16. Végellenőrzés volt a Rákóczi utca
III. ütem pályázat lezárása kapcsaán. Az ellenőrzés
mindent rendben talált.
2012. május 18. Takács János emléktorna öt is-
kolás focicsapat részvételével a sportcentrumunk-
ban. • 18:00 Jó hangulatú sikeres évadzáró teadélu-
tán Prof. Dr. Gadányi Károly meghívott vendé-
günkkel. • 19:40 Az Országos Diákolimpia döntőjét
megnyitottam a középiskola éttermében.
2012. május 22. Kovács Ferenc, a megyei közgyű-
lés elnökének kezdeményezésére, a megye
városainak vezetői, egy pályázatfigyelő,
pályázatkészítő nonprofit vállalkozás létre-
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NYÍLT NAP A VÁRBAN – közkívánatra
A februári didergős nap után sokan megkerestek bennünket, hogy jó időben
többen is szívesen bejárnák még a várkastély termeit. Ezért 2012. június 16-
án szombaton újra látogatható lesz az épület. 14 órakor nyitunk, és 15 órakor
egy a télinél részletesebb előadás is lesz a kastély és uralkodói múltjáról,
Dömötör Gábor képviselő vetített képes előadásában. Várunk minden
érdeklődőt minden korosztályban, nagy-nagy szeretettel és meglepetésekkel
egy kis időutazásra. -a szervezők-

Május 1: felvonulás és piknik
Az előző napi májusfa-állítás és kulturális műsor után május elsején mintegy
ötvenen ünnepeltek retrofelvonulással és piknikkel városunkban. A tavalyinál
kisebb létszám talán a nagy meleg, a mezei munka vagy a máshol töltött
pihenés okán zsugorodott. A zászlós, táblás, lufis hangulat és a látvány mégis
méltó volt a megszokotthoz, a felvezető tűzoltóautóból pedig áradtak a tavaszi
és mozgalmi dalok. Még  Radeczky-marsra is dobbantak a lábak, nyíltak az
ajkak. Sokan azonban csak lélekben – függönyön át vagy a kerítés mögül –
csatlakoztak a menethez. A városi kör után a művelődési ház udvarán terített
asztal, sör, virsli, szalonna és pörkölt mellett folytatódott a „Munka ünnepe”.
Jó kis terefere, élcelődés töltötte be az árnyékos kis teret. Olyannyira május
lett, hogy még a diófa ágán is „orgona nyílt”. gyz

Főzzünk játszóteret!
A Delikát vonalkódok beküldésével és
némi szerencsével játszóteret nyerhe-
tünk. Hogy az esélyünk nagyobb le-
gyen, fogjunk össze! Adja le Delikát
vonalkódját az óvodában, és mi továb-
bítjuk. Fogjunk össze, szóljon isme-
rőseinek is! Határidő: AZONNAL!
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VÉPI

Gyermeknőgyógyászok 
tapasztalatai
Nemrégiben Buda-
pesten rendezték
meg a XXXII.
Magyar Gyermek-
nőgyógyász kong-
resszust. A tanács-
kozás elsősorban ti-
nédzsereket érintő
témákkal foglalko-
zott A serdülőkorú-
ak a szellemi és testi
fejlődés legérzékenyebb korszakában élnek,
kitéve gyorsan változó világunk számtalan
kihívásának. Szakterületünkből adódóan a
tinédzserek jelentős része talán velünk talál-
kozik leggyakrabban az egészségügyi ellátás
rendszerében. A gyermeknőgyógyász a szak-
mai ellátás keretén belül - a csecsemőkortól 18
éves korig – foglalkozik a leánygyermekek
nőgyógyászati problémáival. Például: a böl-
csődés, óvodás, iskoláskorú leánygyermeknek
alhasi fájdalma, hüvelyi folyása, égő, viszkető
érzése, vizelési panasza van, rendszertelen a
menstruációja, a vérzése elhúzódó, gyakori,
vagy kimaradozó, esetleg fájdalommal jár,
serdülőkori változásokkal kapcsolatos kérdé-
seikre kérnek választ, szexuális kapcsolati
problémáiban tanácsot, felvilágosítást kér,
fogamzásgátlással kapcsolatos vizsgálatra, ta-
nácsadásra van szüksége, fogamzásgátló tab-
lettát szeretne felíratni, nem kívánt terhesség
gyanúja áll fenn, szexuális úton szerzett meg-
betegedés tüneteit észleli.

Az ellátáson kívül a beszélgetések során
egyéb problémáikkal is szembesülünk, pl. a
serdülők pszichés és magatartási problémáival.
Statisztikai adatok igazolják az egyre csök-
kenő születésszámot, a népesség számának fo-
lyamatos fogyását.  Ezért kiemelkedő jelentő-
ségű a gyermeknőgyógyász szakorvosok
tevékenysége és felelőssége a felnövekvő
leánygyermekek reproduktív egészségének
megőrzésében !
Dr. Dikó Marianna fővárosi gyermekgyógyász –

gyermeknőgyógyász szakorvos
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Halálozás: Bakonyi Géza szül: 1944. Kossuth u. 2.
• Kiss Tiborné (Róka Rozália) szül: 1943. Kassai u. 46.  • Varga
Györgyné (Kajcsos Emília) szül: 1931. Rákóczi u. 41. • Kajtár
Zsuzsanna szül: 1958. Rákóczi u. 75.

Születés: Kovács Bettina és Czene
Zsolt leánya: Letícia  • Tima Nikoletta és Kiss Bálint fia: Martin  
Anyakönyvi hírek 

KÖZLEMÉNY Lakossági kérés
alapján az orvosi körzetekben a rendelési idő
az alábbiak szerint módosul:
I. sz. körzetben (Dr. Csanaki Miklós)
szerdánként 12.30 - 17.00 óráig
II. sz. körzetben (Dr Tüske Zsuzsan-
na) csütörtökön: 13.00 - 17.00 óráig
tart a rendelés.

Kazinczy-díj Pálóczi Dalmának
Péchy Blanka emlékére április 12-14-én ren-
dezték meg Balatonbogláron a Kazinczy-díj
Alapítvány Kuratóriuma által meghirdetett
„Szép magyar beszéd” verseny Dunántúli
döntőjét.  Pálóczi Dalmát a  Hatos Ferenc Álta-
lános Iskola 8. a osztályos tanulóját a Kazinczy-
jelvény arany fokozatában részesítette a neves
nyelvészekből álló zsűri. Dalma azonban má-
sutt is sikeres lett: a Mozaik Országos Tanulmá-
nyi Versenyen a 7.-8. osztályosok körében an-
gol haladó tantárgyból pedig  III. helyezést ért el. Felkészítő tanára ma-
gyarból Kovács Szilvia, angolból pedig Gábrielné Balikó Beatrix volt.
Gratulálunk!

Vadvirág óvoda hírei
Júniusban tartjuk hagyományos családi napjainkat.
Június 4. Csillagvirág csoport  •  Június 6. Búzavirág csoport  •  Jú-
nius 7. Pipitér csoport  •   Június 8. Rezeda csoport
Május 8-án részt vettünk a Tanakajdon megrendezett  Ambrózy vers-
mondó versenyen. Óvodánkat Dömötör Hanna, Kányási Dorka,
Altay Kincső és Németh Boglárka képviselte. Kislányaink szép
előadásokat mutattak be. A közel 70 fős mezőnyben Altay Kincső 3.
helyezést ért el. Gratulálunk lányok!

Postánkból: Tisztelt Szerkesztő Úr! Szeretem a VÉPI Króni-

kát, érdekes és sok információt tudok meg a város életéről. De az
általános iskolai hírekből valahogy mindig kimaradnak a tehetséges
gyerekek nevei. Például Börzsönyi Noémi 7/a osztályos tanuló, aki nem
egy rajzpályázaton sikeres volt, a Vizügy által kiírt Tisztavíz pályázaton
is , és most is nyert egy Ausztria pályázaton egyedül az iskolából.
Maradok hűséges olvasójuk, tisztelettel: Lakos Ferencné

Szelektív hulladékgyűjtés – változások!
A városunkban zsákos szelektív hulladék begyűjtést végző Greenpapír
Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy mivel a felettes hatóság még nem
kötötte meg vele az együttműködési megállapodást, nem jut hozzá álla-
mi támogatáshoz. Ezért a továbbiakban a zsákokat nem tudja a lakosság
részére biztosítani. A vállalkozás továbbra is elvégzi a kijelölt napokon
a hulladék begyűjtését, azonban a zsákokról, vagy dobozokról a
lakosoknak kell gondoskodni.

A papírhulladék kihelyezésénél megoldás az is, ha a kötegeket át-
kötik, hogy a szél ne hordhassa szét. Előre is köszönjük megértő együtt-
működésüket, hogy segítenek környezetünk  megóvásában!
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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:
június 2. Te szedd! Szemétszedési akció.
június 9. Sakk Tóth Zoltán emlékverseny
június 28-30. Világ közepe fesztivál
Részletes program a kihelyezett plaká-
tokon és a www.vep.hu honlapon. 

Nefelejcs Nyugdíjas Klub programja:
május 31. – Májusfa kitáncolás, palacsin-
tasütés  •  június 7. –  „Idősebbek is
elkezdhetik” Torna  • június 14. – Névnap,
férfinap  • június 28. – Daltanulás

Idősek Klubja programjai:
6-án: 14.00 óra: A környező eredőben
található gombák -előadás
12-én 14.00 óra: Kreatív foglalkozás –
Mandala
14-én 14.00 óra: Kabaré csütörtök
20-án 14.00 óra: Séta a kastélyparkban
25-én: 14.00 óra: Film vetítés – A karosszék
– magyar film
27-én 14.00 óra: Szalonnasütés

AKTUÁLISKRÓNIKA
VÉPI

Limlom akció A hulladékszállításra vonatkozó

közszolgáltatási szerződésünk évente egy alkalommal egy limlom
akció lebonyolítását tartalmazza. Vép városban 2012. évben június 09.
napját (szombat) jelöltük meg.  Az akció során elszállítjuk a háztartá-
sokban feleslegessé váló, a rendszeresített hulladékgyűjtő edényben
méretük miatt el nem helyezhető holmikat, ha azokat az akció napján
reggel 7.30 óráig szállító járművel megközelíthető közterületre kihe-
lyezik. Nem tartozik a limlom fogalomkörébe, ezért az akció során
elszállításra sem kerül a kerti hulladék, nyesedék, állati tetem, trágya,
építési törmelék; veszélyes hulladék kihelyezése pedig tilos (pl.
permetezőszer maradék, festék, gumiabroncs, akkumulátor stb.). Ezen
a napon elektronikai hulladék (pl. selejtes hűtő, televízió, háztartási
gép) sem helyezhető ki!  Az elektronikai hulladék összegyűjtésére
június 07-én (csütörtökön) kerül sor az önkormányzat udvarán reggel
7.30 – 19.00 óráig. Kérjük a beszállításról mindenki maga gondoskod-
jon. E-hulladék alatt a háztartásokban elhasználódott, leselejtezett (de
nem szétbontott) elektromos berendezéseket értjük: pl. mosógép, tv,
hűtő, tűzhely, számítógép, monitor, mikrohullámú sütő stb. Kérjük,
hogy az elszállítandó eszközöket ne helyezzék ki a lakók őrizetlenül
közterületre, elkerülve ez által a berendezések fosztogatását. PH

Tisztelt Lakosság! Tilos az égetés. Június, július

és augusztus hónapokban tilos az égetés az egész város belterületén.
Belterületen égetni március, április, május, szeptember, október és
november hónapokban hétfőn és pénteken 08. óra és 20 óra között
lehet. Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális
illetve ipari eredetű hulladékot. Polgármesteri Hivatal

TE SZEDD! - Vépen is Idén június 2-án lesz az

országos hulladék gyıjtési - Te Szedd! - akció. Városunk tavaly is részt
vett, és nagy létszámban, több konténer hulladékot gyıjtöttünk össze.
Idén is beneveztünk, tehát várjuk azokat, akik még nem jelentkeztek,
hogy tegyük együtt tisztábbá városunkat! Jelentkezni lehet a kultúrház
543-052 telefonszámán. 

Vállalkozók, őstermelők figyelmébe! Iparűzési adóbevallás

határideje: 2012. 05. 31. A helyi adóról szóló törvény alapján az adó
alanya: az egyéni vállalkozó • az szja törvény alapján mezőgazdasági
őstermelő feltéve, hogy őstermelői tevékenységből származó bevétele az
adóévben a 600.000,-Ft-ot meghaladja. A nemleges (adattal nem
rendelkező) bevallás beadása is kötelező! 

Ballagás
2012. május 05-én elballagtak
a VM DASzK Középiskola

végzős diákjai.
Május 7-től megkezdődtek
az írásbeli érettségik, ahol

számot adhattak tudásukról.
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Tudta volna? – Bercsényi házassága
Bercsényi Miklós a vépi Erdődy Sándor özvegyét, Csáky
Krisztinát („Vépi Vénusz”) vette feleségül Vépen.
Erről Kőszeghy Pál, Bercsényi történetírója 1695-ben kelt
művében részletesen beszámol.

Az írás teljes terjedelmében megtalálható az interneten a
http://szelence.com/koszeghy/index.html oldalon, mely Kő-
szeghy Pált és a mű keletkezését, sorsát mutatja be, de az ol-
dal aljára jutva fejezetenként elérhető az eredeti teljes írásmű
is. A veretes szöveg elolvasása a mai ember számára nem
könnyű, de számunkra mindenképpen érdekes. Különösen,
ahol leírja a vépi fogadás körülményeit, a lakomán felszol-
gált ételek részletes listáját. Köszönöm Orlovszky Géza
ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék tanszékveze-
tőjének, hogy a mű az internetre felkerült. A szöveg rövidí-
tett kiadását minikönyvben a Dóra Kiadó Nagykőrös elkészí-
tette. A könyv nagyon tetszetős, szép kiadás, mely jelenleg
már csak a kiadónál érhető el erősen korlátozott példány-
számban. Amennyiben valaki ezt szívesen megvásárolná,
jelentkezzen a kultúrház 543-052 telefonszámán, és
meghozatjuk. ( A minikönyv a kultúrházban megtekinthető)

-polgármester-

Világ Közepe Fesztivál 2012. június 28-30.
Program: június 28. 18.00 Capito Gitárklub koncertje és
tábortűz Helyszín: Művelődési Ház udvar • június 29.
15.00 Óvoda avató Helyszín: Vadvirág Óvoda  • 17.00
Koncertek Helyszín: Sportpálya  • június 30. 9.00-
Kutya-szépségverseny, Főzőverseny, Sportprog-ramok  •
1400 Rétság Rider’s Team (Motoros akrobaták)  • 1700
Polgármesteri köszöntő  •  21.00 Ocho  Macho Koncert
Helyszín: Sportpálya 
Szívesen fogadjuk magánszemélyek, vállalkozók anyagi
támogatását és tombola felajánlását! 
A részletes programot a következő számban közöljük. 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Kóstolja meg az eredeti olasz 
krémfagylaltot, 

Vépen a NEFELEJCS ESZPRESSZÓBAN!
(Gazda Bolt mellett)

Szeretettel várjuk a meglévő és leendő
vendégeinket 4 féle krémfagylalttal és 
18 féle gombócos fagyival, melyet az 

újonnan kialakított kerthelyiségben el tud
fogyasztani!

Továbbá feladhatja nálunk lottóját 
hétvégén is.

Ötös lottót szombaton este 17.30-ig
Hatos lottót vasárnap délután 15.00 óráig

Országos labdarúgó diákolimpiai
döntőt rendeztek 18 csapat részvételével május 19-én
Vépen. A sportolókat a VM DASzK nagytermében
Kovács Péter polgármester illetve Prof. Gadányi
Károly a SEK elnök-rektorhelyettese, a Vas Megyei
Labdarúgó Szövetség elnöke köszöntötte. A trófeát a
veszprémi csapat nyerte meg.

LÁGYFAGYI

Bellagio
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