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Hatos bronzérmes lehet
A Magyar Ezüst Érdemkereszttel (polgári tagozat)  tün-

tették ki Hatos Gábort.
Az elismerést a Szép-
művészeti Múzeumban
szeptember 17-én ren-
dezett ünnepségen Ba-
log Zoltán, az Emberi
Erőforrások miniszte-
re adta át. 

Vép mégiscsak a világ
közepe: ez abban is
megmutatkozik, hogy
már a hivatalos döntés
előtt, a szeptember 6-án
tartott teadélutánon fel-
állították az olimpiai do-

bogót, melynek 3. helyére felléphetett Hatos Gábor (ké-
pünkön), aki korábban „csak” 5. lett a Londonban. Üzbég
legyőzőjét ugyanis doppingvétség miatt megfosztották
bronzérmétől. folytatás 2. oldalon
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Napirenden a javuló közbiztonság 
A közrend, a közbiztonság helyzetéről is tanácskoztak Vép és Bozzai önkormányzati képviselői szeptember 11-én tar-
tott együttes ülésükön. A tanácskozáson részt vett Hollósi Gábor ezredes, akkori szombathelyi rendőrkapitány.

A testületek vezetői és tagjai előtt a helyi Bíró István rendőr zászlós szóbeli kiegészítőjében elmondta: tavaly az volt
céljuk, hogy megelőzzék, csökkentsék a bűncselekmények számát. Ennek érdekében éjjel-nappal több időt szántak a
város és a szomszédos Bozzai lakosságának, területének védelmére. A fokozott figyelemnek meg is lett az eredménye:
ugyan minimálisan, de csökkent a bűncselekmények száma.(Az írásos előterjesztés szerint stagnált a betöréses lopások
száma: öt fő ellen indult büntetőeljárás. 33 százalékkal kevesebb lopás történt: összesen 52 bűncselekmény volt. A
körzeti megbízottak 23 esetben fogták el az elkövetőket.) Figyeltek az idősekre, a gépjárműforgalomra, ellenőrizték a
hívatlan árusokat és illegális vasgyűjtőket. Egyúttal megköszönte az önkormányzat, a polgárőrség és a lakosság támo-
gatását, a hatékony információcserét.

Hollósi Gábor rendőrkapitány a beszámolókat pozitívnak értékelte. Utalt rá, hogy Szombathely és a hozzájuk tar-
tozó 39 település közbiztonsága jónak mondható. Vas megye a bűncselekmények tekintetében a béke szigetének számít,
ugyanis az országos rangsorban a 19. helyet foglalja el. Ez nem azt jelenti, hogy nincs tennivaló, hanem azt, hogy a
rendőrségnek, így a körzeti megbízottaknak továbbra is lakosság-barátnak kell lenniük és a törvények betartatásán kell
munkálkodniuk. Vépet és Bozzait illetve kiemelte: továbbra is cél, hogy hatékony intézkedésekkel megelőzzék a
tragédiákat. folytatás 3. oldalon

Áruválaszték a fagylalttól a
tüzelőig

Olyan kereskedelmi egységet épített a város centrumában
Nagy József egyéni vállalkozó és családja, melyben a
fagylalttól a tüzelőig, a vetőmagtól a takarmánytápokig
szinte minden kapható. 

A vállalkozás gondolata 1987-ben merült fel Nagy
Józsefben először, amikor megszűnt buszsofőri állása a
Vasép szentgotthárdi MVG építkezésén. Gépkocsiparkjá-
val útépítéseken aszfaltot – majd amíg létezett a sárvári, a
petőházi cukorgyár – répát szállított. Elmondása alapján
igénye volt egy olyan telephelyre, mely kellő
infrastruktúrájú és lehetőleg frekventált helyen legyen. A
rendszer-váltás adott lehetőséget arra, hogy apósának,
Dankovics Antalnak egykor államosított húsfeldolgozóját,
cukrász-dáját kárpótlás jogalapján visszavegye.
„Kárpótlás alatt ezt értjük”- mondja. Az ingatlant az
akkori helyi tanács, mint működő vendéglátóipari
egységet felbecsültette: a forgalmi érték 20 százalékát
jegyekben, 80 százalékát készpénzben kellett kiegyen-
líteni. A felértékelés után négy év telt el, mire az ingatlant
kiürített állapotban, több kamionnyi szeméttel, hasz-
nálhatatlanul, belsőépítészetileg teljesen tönkretéve
„visszakapták”, mondja a családfő.                 folytatás 4. oldalon

2. oldal Mindennapos testnevelés • 3. oldal Közéleti teadélután • 7. oldal Országos győzelem 
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AKTUÁLIS VÉPI

Szép, vastapsos, megható
művelődési házi este volt, melyen elhang-
zott a Vépi Himnusz. Majd Kovács Péter
polgármester meleg szavak kíséretében
átnyújtotta Hatos Gábornak a Vép Váro-
sáért érmet az oklevéllel, virággal (mely-
ből jutott szüleinek, kedvesének is) és
ajándékokkal együtt. Ezt követően Hoffer
Imre, az olimpikon egyik legjobb barátja
kérdezte pályafutásáról Gábort.   

S volt még valami más is: több kiló hat-
lapos és zserbó, mellyel a háziasszonyok
kedveskedtek az ünnepeltnek A meglepett
Gábort édesapja is kisegítette néha. Kide-
rült például, hogy a birkózást már kis-
gyerekként gombászás közben, az erdők-
ben a korhadt fák kidöntésével kezdte.

Ugyan próbálgatta a néptáncot, az ököl-
vívást, a súlyzók emelgetését is, de végül
Halmosi Zoltán javaslatára a HVSE-t,
vagyis a Veréb-iskolát választotta. Az
otthoni birkózásban a helyi gyerekek közül
a ma már gyógyszerész Németh Ákos is
partnere volt. Nagy derültséget keltett,
amikor azt mondta: nem voltam jó gyerek,
de a mai megítélés szerint nem voltam
rossz se. Sőt, ha orvoshoz kell mennie, mai
is dr.Garda Károly gyerekorvoshoz jár, aki
annak idején istápolta. S szívesen emléke-
zett Lakner Jutka nénire, aki az általános-
ban tanította.   –Van-e benned agresszió az
ellenféllel szemben, kérdezte Sinkó tanár
úr. – Soha nem verekedtem, csak alázat és
tisztesség, a győzni akarás volt bennem
mindig. A fogyasztás, az étkezések és a
doppingvizsgálatok kérdésére pedig ki-
derült: keserves dolog mindegyik. Mellőz-
ni kell az édességet. Zöldséget,
savanyúságot és csak könnyű húsokat
lehet fogyasztani. Aztán intenzív mozgás,
sok birkózás. Doppingvizsgálatot pedig
bárhol, bármikor a vizeletből és vérből
kérhetnek. Egyébként az egész élet
lemondással jár, de örömmel vállaltam,
mondta.

A jövőre vonatkozó terveiről elhangzott:
40 éves koráig birkózik, aztán középfokú
edzői végzettségével utánpótlást akar ne-
velni vagy a gyógymasszőri végzettségét
hasznosítani. De addig marad a birkózás,
tette hozzá a 29 éves fiatalember, aki 32 év
után szerzett olimpiai érmet sportágának!

Györe Zoltán+fotó

KRÓNIKA

Hatos bronzérmes lehet
folytatás a 1. oldalról

Mindennapos iskolai testnevelés

A Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben
a szeptember 3-ai tanévnyitó ünnepéllyel kezdetét vette a 2012/2013-as tanév.
Oktató-nevelő munkánkat 214 tanulóval 13 osztályban és 2 napközis csoport-
ban szervezzük meg. A 2012. szeptember 1-jén hatályba lépett Nemzeti
Köznevelési törvény tanévet érintő legnagyobb újdonsága a mindennapos test-
nevelés bevezetése heti 5 órában az 1. és 5. évfolyamokon. Így ezen osztályok-
ban megnövekedett a tanulók heti óraszáma. A törvény másik újdonsága a
tankötelezettségre vonatkozó szabályozás, mely szerint az adott év augusztus
31-ig a 6. életévét betöltő gyermek tanköteles 16 éves koráig. Oktató munkánk
legfőbb célkitűzése a differenciált képességfejlesztésen alapuló kompetencia
alapú oktatás fenntartása. A változatos pedagógiai módszerek alkalmazása
lehetőséget biztosít a tehetséggondozásra és az egyéni adottságokat
figyelembe vevő fejlesztésre egyaránt. A képességek sokoldalú, integrált
fejlesztését szolgálják a tanulók érdeklődését felkeltő témákban megszervezett
projektek és témahetek. Az idei évben nagy hangsúlyt helyezünk tanulóink
környe-zettudatos magatartásának továbbfejlesztésére, célunk az ÖKO iskolai
cím megszerzése. Nevelő munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk a tan-
ulók viselkedéskultúrájának alakítására.

A Művészeti Iskolába beiratkozott tanulók száma 68 fő. A kézműves tansza-
kon 48 tanuló, a társastánc tanszakon 28 tanuló vesz részt, 8 tanuló mindkét
tanszakon. A foglalkozások 4 kézműves és 3 társastánc csoportban folynak
szakképzett pedagógusok irányításával. Célunk a tehetséggondozás, az eszté-
tikai érzékenységre nevelés és a kreativitás fejlesztése játékos, élményszerű
alkotómunkával. A hangszeres zenetanulás iránt érdeklődő tanulóinknak a
Bartók Béla Zeneiskola kihelyezett tagozatával biztosítjuk a zongora és
hegedű oktatását. A sokszínű pedagógiai tevékenységünk eredményessége
érdekében továbbra is számítunk a szülőkkel való aktív együttműködésre.

Aktuális rendezvényeinkről, programjainkról oktató-nevelő munkánk
eredményeiről a Vépi Krónikában és honlapunkon tájékozódhatnak.

Nagyné Tancsics Ildikó  igazgató

Képünkön az elsőosztályosok.  Fotó: Varga Veronika

Iskolai program: Október 1. Zene Világnapja alkalmából zenés délelőtt  •

Október 5. Aradi vértanúkra emlékezünk a kopjafánál 13.00 órakor  •  Október 8-9.
Papírgyűjtés  (Október 8. 16.00 óra Pecöl • 16.30 óra Kenéz  • 17.00 óra Bozzai •
Október 9. 14.00 – 17.30 Vép Művelődési Ház) • Október 11. Nyílt tanítási nap 8.00
-12.00 óráig • Október 15. Színházlátogatás (felső tagozat) • Október 16.
Színházlátogatás (alsó tagozat)  • Október 19. Október 23-i megemlékezés 11.00
órakor a Gépész nagytermében, utána koszorúzás az emlékműnél. • Október 24 – 27.
ÖKO-témahét  • Október 29. – november 4. Őszi szünet (utolsó tanítási nap: október
27. szombat a hétfői órarend szerint, első tanítási nap november 5. hétfő)
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Kovács Péter polgármester elmondta: napi kapcsolatban vannak
a rendőrökkel, akik minden rendezvényen jelen vannak és ha kell intéz-ked-
nek. Szerinte is mindenkinek figyelnie kell szomszédjára. Nagyobb figyelmet
kért a az ifjúság körében terjedő drogozás megelőzésére, ezért további felvilá-
gosítást szorgalmazott az iskolákban. Kéry Szabolcs Bozzai polgármes-tere
elmondta: azt tapasztalja, hogy az érintett szülőknek fogalmuk sincs arról,
hogy gyermekük drogozik. Pedig felelősségük akkor is óriási, ha nem veszik

észre csemetéjük személyiség változását. Ezért kérte a rendőrség szakemberei-
nek segítségét hatékony felvilágosításukra, a téli időszakban előadások tartá-
sára. Erre ígéretet is kapott Hollósi Gábortól (kis képünkön). Varga Gyula
képviselő kitért rá, hogy már korábban megteremtették a rendőri munkát segítő
feltételeket. Ã is szorgalmazta a Deák és Rákóczi út sarkán kialakult parkolási
helyzet javítását. Egyúttal segítséget kért a forgalomból kivont autók kiszű-
résére. A közgyűlésen rendeletet alkottak az Egyes tiltott, kirívóan közösségel-
lenes magatartásokról, melyet lapunkban közlünk. Áttekintették többek közt a
Vadvirág óvoda, a Hatos Ferenc Általános Iskola és AMI tavalyi munkáját,
melyet Takács Józsefné, illetve Nagyné Tancsics Ildikó intézményvezetők
vetített képekkel mutattak be. Szalay Katalin, a Bóbita Egyesület elnöke el-
mondta: nagy a sikere a sószobának, melynek létrehozására 639 ezer Ft állt
rendelkezésre szja-ból, tagdíjakból, felajánlásokból és hulladékgyűjtésekből.

Meghallgatták dr. Garda Károly beszámolóját a gyermekorvosi tevé-
kenységről.  Áttekintették a közös fenntartású intézmények költségvetésének
első féléves-, és az adóigazgatás tapasztalatait. Gyz 

Napirenden a javuló közbiztonság 
folytatás a 1. oldalról

Közéleti teadélután
Dr. Kajtár Lászlóval
Dr. Kajtár László, a Budapesti Műszaki
Egyetem Épületgépészeti és Gépészeti
Eljárástechnika Tanszékének tanszék-
vezető-helyettese lesz a vendége az ok-
tóber 19-én, pénteken este 18 órakor tar-
tandó Közéleti Teadélutánnak.

Kajtár Laci, ahogy Vépen mindenki
ismeri, örömmel fogadta el meghívá-
sunkat. Jelenleg is ezer szállal kötődik
városunkhoz, a szülői házat is fenntartja. 
Nagy utat tett meg Vépről a jelenlegi
beosztásáig. Erről és vépi emlékeiről,
barátairól iskolás éveiről szeretnénk be-
szélgetni vele kötetlenül egy forró tea
mellett. Akik részt kívánnak venni a
teadélutánon, (helybiztosítás miatt)
kérjük szándékukat előzetesen jelentsék
be a művelődési házban.       –Müvház-  

Lovas-táborok Jó szakmai

munka jellemzi a vépi Pata-tanya veze-
tőit. Ez abban is megmutatkozik, hogy
Németh László és csapata a nyári lovas-
táborokon kívül a gyerekek részére
meghirdetett országos versenyek döntő-
ire, a felnőtteknél pedig a megyei meg-
mérettetésre készült júliusban és
augusztusban. Kiderült: hathétig tábo-
roztattak, azaz megtanították a lovaglás
alapjaira azokat a gyerekeket, akiknek
ez volt a vágyuk. Közben Gyirmóton,
Győrben, Pápán, Szelestén, Rádiházán,
Csepregen, Vasszécsenyben, Dunakili-
tiben és Katafán vettek részt különböző
versenyeken azok, akik megyei vagy or-
szágos döntőn képviselik majd az ősszel
a Pata-Tanyát. Köztük szerepel a mi-
nősítést megszerzett, így a fővárosban
októberben rendezendő Kezdő lovas
kupa döntőjébe jutott Horváth Már-
kó(Vép) és Járai Regina. Eredményes
munkájukat jelzi, hogy a Gyerek- és
Pónilovasok Országos Szövetsége
(GYEPOSZ) által szervezett versenyen
kezdő lovasként például Győrben
Molnár Flóra 3. helyezést ért el. Négy
lovast pedig kvalifikáltak a Pátyon
szeptember 16. és október 4-ig tartandó
országos versenyre. A győri  derbin a C
kategóriában Németh Tamás bronz-
érmes lett, Szalai Tibor pedig az 5.
helyen végzett. gyz

*Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy kerékpárjaikat, és gépjármıveiket a

megváltozott időjárási és útviszonyoknak megfelelően készítsék fel. Vép KMB.
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Áruválaszték a fagylalttól a tüzelőig
Véleménye szerint a közhiedelemmel ellentétben nem ingyen kapták vissza egykori családi házukat és ven-
déglőjüket. 

– Mi naivak azt gondoltuk, hogy mivel a környéken jó termőföldek vannak, a településen többen fognak majd a
mezőgazdaságból kiegészítésképpen megélni. Ezért is gondoltak egy Gazdabolt létrehozására a projekt első
részeként. 1987-ben láttak neki az ingatlan teljes felújításának. Rendezték a tulajdonviszonyokat, vagyis megszüntet-
ték az osztatlan közös tulajdonú udvart a szomszéd házzal. Az elhatározás megvalósítása a fuvarozásom mellett
mégis nagyon nehezen ment és rendkívül sok pénzbe, munkába került.  Végül a teljes felújítás önerőből, illetve a
nyertes Széchenyi-terv pályázat hasznából valósult meg. Így nyitották meg 2000-ben két alkalmazottal a
Gazdaboltot, melyet a feleség, Katalin asszony vezet. Az öröm mellett  kesereg is Nagy József, hiszen szerinte az EU-
ba lépést követően idehaza hatalmas áruházak nőttek ki a földből. Megszűnt a mezőgazdaság végterméke, az
élelmiszergyártás. Megszűntek a helyi felvásárlások, vagyis a takarmányi árakhoz viszonyítva az állattartás null-
szaldós lett. Nemcsak a konkurencián múlt, hogy a lakosságot érdektelenné tette a kiskertezés, az állattartás. – 2007-
ben végleg bezárt a Petőházi Cukorgyár, majd azt követően megváltam az utolsó szerelvényemtől is. Vesztes lett a
család olyan vonatkozásban is, hogy András fiam Ausztriában kényszerült állást vállalni. Nem maradt más hátra, mint
állandóam fejleszteni, árukészletet bővíteni, vagyis alkalmazkodni a kialakult helyzethez. A vásárlókat azonban most
azzal is szolgáljuk, hogy például tűzifát, zsákos szenet, magas kalóriájú cseh barnaszenet is lehet rendelni nálunk
ömlesztett, vagy kalodás kiszerelésben.

– Az újabb elképzelések megvalósításának eredménye lett a II. projekt, vagyis egy  vendéglátóipari egység. Ervin
fiunk akkor éppen Bükön, a Svédszállóban dolgozott. Ez ösztönzött arra, hogy az épület üresen álló részéből
alakítsunk ki egy kisvendéglőt. Tisztelettel tekintve a Dankovics nagy- illetve ükszülőkre, kik egykor hentesek-,
mészárosok és kocsmárosok voltak. Itt mindig is állt vendéglő.  Ezért 2001-ben beadtunk egy újabb mikrohitel
pályázatot, mely szintén díjnyertes lett. A tőkeinjekció eredményeként megnyitottuk a Nefelejcs presszót, ami éppen
most augusztus 20-án volt 10 éves. A vendéglőt saját magunk terveztük és kiviteleztük. Ervin tehát egyéni vál-
lalkozóként 2-3 alkalmazottat foglalkoztat. Úgy látszik hiánypótló egység jött létre lottózóval, többek közt 18 féle
gombócos Carte’dor-, és 4 féle olasz krémfagylalttal. Kellemes és népszerű a kerthelyiség és az utcai kiülő. Azonban
még nincs vége a fejlesztéseknek, hisz fény-és hangtechnikai berendezések beszerzését tervezzük

Úgy látják: családjuk egzisztenciája rendben van. – 59 évesen elégedett vagyok életünk munkájának eredményeiv-
el. Ha van egy kis pénzünk, mindig keresünk újabb munkát, lehetőséget a gyarapodásra, mondja. Ott jártunkkor
éppen kazánt készítettek, illetve betonoztak az udvarban, előkészítve a helyet a tüzelőnek.               Nagy József, -gyz
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folytatás a 1. oldalról
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Önkormányzati rendelet az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról 
Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
143. § (4) bekezdésében és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. tv. 254.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.
1. § Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki

a) olyan magatartást tanúsít, amely a szertartások rendjét, a temetőlátogató közönség kegyeleti érzéseit sérti, a kegyeleti
jog gyakorlását akadályozza vagy gátolja;

b) a temetőbe - a vakvezető kutya kivételével - állatot visz be;
c) a sírt, síremléket vagy a temetőben lévő egyéb tárgyat, illetve növényzetet megrongálja, beszennyezi, továbbá a sírok

díszítésére szolgáló tárgyakat jogtalanul eltávolítja, vagy nem a sírhelyhez tartozó tárgyat helyez el;
d) a síremlék felállításakor, felújításakor keletkezett sírkőmaradványok elszállítására vonatkozó felhívásnak nem tesz

eleget;
e) a közvetlen veszélyt okozó síremlék, sírjel karbantartásáról, helyreállításáról a felhívás ellenére sem intézkedik.

2. § Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg, aki a város jelképeit, zászlaját vagy a város nevét
a) engedély nélkül felhasználja,
b) annak használatára vonatkozó engedélyben előírt feltételeket megszegi,
c) a város közösségét sértő módon használja.

3. § Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, 
a) aki a közterületet engedély nélkül használja, 
b) a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja.

4. § Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az a tulajdonos vagy használó, aki nem gondoskodik
a) az ingatlana előtti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv, valamint ha a járda mellett zöldsáv is

van, az úttestig terjedő teljes terület – kivéve a rendszeres parkfenntartásba bevont területeket – gondozásáról, tisztán-
tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladék eltávolításáról, a pollen allergiát okozó
növények gyommentesítéséről,

b) az ingatlana előtti járdaszakasz hó-eltakarításáról, síkosság-mentesítéséről.
5. § Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el a szórakozóhely, vendéglátó ipari egység, kereskedelmi üzlethe-
lyiség, és más árusítóhely üzemeltetője, aki nem gondoskodik az üzlet előtti járdaszakasz tisztántartásáról, a hó- és
síkosság-mentesítéséről, a zárás előtt a szemét összetakarításáról.”
6. § Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki 

a) avart és kerti hulladékot belterületen nem március, április, május, október és november hónapokban hétfőn és pén-
teken 8 óra és 20 óra között éget,

b) aki az a) pontba nem sorolható hulladékot bármely időpontban éget.
7. § Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki a szemetet, hulladékot nem az arra a célra rendszeresített
és felállított szeméttartóban helyezi el.
8. § Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az a tulajdonos, vagy használó, aki az általa használt területen
nem gondoskodik az allergiát okozó növények gyommentesítéséről.
9. § Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az az állattartó, aki

a) úgy tart állatot, hogy veszélyezteti az állat, vagy ember életét, testi épségét, egészségét, nem biztosítja az állat oly
módon történő tartását, hogy az a környező ingatlanokra ne tudjon átjutni,

b) nem biztosítja ingatlanán az állattartási szabályok ellenőrzésének lehetőségét,
c) engedély nélkül állattenyésztéssel foglalkozik, valamint engedély nélkül vadállatot tart,
d) nem gondoskodik arról, hogy a kutyája sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen,
e) ebet közterületen póráz nélkül vezet,
f) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe, vagy oktatási és terápiás cél nélkül egészségügyi, szociális, kul-

turális intézmény területére, óvodába, iskolába, sportpályára bevisz.
10. § (1) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása a pol-
gármester hatáskörébe tartozik.

(2) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások elkövetőjével szemben 1.000 forinttól 150.000 forintig terjedő
közigazgatási bírság kiszabásának van helye.

(3) A kiszabott igazgatási bírságot az elsőfokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül az
önkormányzat számlájára történő befizetéssel kell teljesíteni.
11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartá-
sokról szóló 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet.

Kovács Péter Kiss Károlyné
polgármester jegyző

INFORMÁCIÓKKRÓNIKA
VÉPI
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Kirándulás a Balaton- felvidéken
A Nefelejcs Nyugdíjas Klub a Balaton-felvidékre szervezett
kirándulást szeptember 20-án. Az első állomás a Kékkúti Ásványvíz
Zrt. palackozó üzeme volt, ahol kedvesen fogadták a csapatot.
Megnézhet-tük a termelés folyamatát, megtudhattuk, hogy kerül a
kutakból a pa-lackba a víz. Megkóstolhattuk a kezeletlen ásványvizet
az üzem mellett felállított ivókútból és ízelítőt kaptunk a palackozott
termékekből is. Az időjárás is kegyes volt hozzánk, hisz a
Szentbékállai Kőten-gernél már ragyogó napsütésben csodálhattuk
meg a hatalmas homok-kő tömböket. A társaság számára kissé fárasztó
séta után jó étvággyal fogyasztottuk el az ízletes ebédet a Révfülöpi
Tóth Vendéglőben, majd badacsonyi borkóstolás és Balaton parti séta
után kellemesen elfáradva indultunk hazafelé. Köszönjük a
Polgármester úrnak, hogy meg-szervezte számunkra ez az élmények-
ben gazdag kirándulást.

A Mıvelődési Ház programjai
Hétfő: 15.30-16.30 Balett (szeptember 3-tól)

16.15-17.45 Gitároktatás 
16.30 Színjátszó próba
17.00-18.00 KARATE(októbertől)
18.00-19.00 Gyógytorna
19.00-20.00 ZUMBA

Kedd: 09.00-10.30 Falugazdász fogadóóra 
16.30-19.30 Foltvarró szakkör 
16.30-19.00 Színjátszó próba
19.00-20.00 Aerobic 

Szerda: 16.00-19.00 Sakk-szakkör
18.00-19.00 Gyógytorna
17.00 KRESZ tanfolyam

Csütörtök: 14.00-16.00 Nyugdíjas klub 
15.30-16.30 Balett
17.00 KRESZ tanfolyam
18.00-19.30 Hastánc Klub 

Péntek: 18.00-19.00 Gerinctorna jóga
stílusban

19.00-20.00  Aerobic 

Egyéb programok:
Október 2-6.    Könyvtári hét
Október 8. 13.00 KARITÁSZ vásár
Október 19.     16.00  Véradás

18.00 KÖZÉLETI TEADÉLUTÁN
Vendégünk: Dr. Kajtár László

Október 27. Hastánc gála
Október 31.       10.00 Baba-mama klub 

További információk a 
www.vep.hu honlapon. 

Nefelejcs Nyugdíjas Klub programja:

október 4.    Névnap
október 11.  Gyümölcsnap
október 18.  Vetélkedő 
október 25.  Egészségnap

Idősek Klubja programjai:
2-án    14.00 óra: Kézimunkázás – horgolás
8-tól - 12.-ig:      Idősek hete
8-án:  13.30 óra: Filmvetítés – Liliomfi 

magyar film
9-én: 14.00 óra:  Őszi kirándulás a kastély

parkban
10-én  14.00 óra: IDŐSEK NAPJA
11-én  14.00 óra: Teadélután
12-én: 10.00 óra: Ãszi díszek készítése
16-án  14.00 óra: kézimunkázás – horgolás
24-én  14.00 óra: Az idősek védelmében –

a polgárőrség előadása

Eboltásról tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tisztelt Ebtulajdonosokat, hogy Vép városban  a 
3 hónapnál idősebb kutyák veszettség elleni védőoltása a vépi pol-
gármesteri hivatal udvarában az alábbi időpontokban történik:

2012. október 3-án (szerdán)        15.00 – 18.00 óráig
2012. október 4-én (csütörtökön) 15.00 – 18.00 óráig
2012. október 5-én (pénteken)        9.00 – 12.00 óráig

Az eboltás díja - ebenként  - 3.000,- Ft-ba kerül a féregtelenítéssel együtt.
Kérjük, hogy a kutyák oltási igazolványát hozzák magukkal!
Az eboltás elmulasztása szabálysértés és pénzbírsággal sújtható.

Polgármesteri Hivatal 

Jó szomszédság! Vépen jellemzően a családi házak a

telekhatáron állnak. Az utóbbi időben többen is panaszkodtak a szomszéd-
jukra, hogy közel ülteti a növényeket a házfalhoz. Fűnyírás, kertgondozás
közben nem figyelnek oda, és sérüléseket okoznak a telekhatáron álló
homlokzat vakolatán. Kérjük a vépi polgárokat, felesleges kiadások, vagy
rosszabb esetben szomszédperek elkerülése érdekében, kellő figyelem
mellett, vigyázzanak a szomszédaik értékeire is! - pm hivatal-

Óvodai program Október 20-án Orsolya napi

vásár  az óvodában. A Vépi és( Bozzai) óvodába és iskolába
járó gyermekek szüleit várjuk. Használható állapotú  gyer-
mekruhák, játékok  adás- vétele jelképes áron. Sült gesztenye,
kürtös kalács, gyermekek által készített ajándéktárgyak stb.
vásárolhatók. "Helypénz"  300 Ft.  Kérem, hogy október 15-
ig jelezzék részvételi szándékukat az óvodában.
Szeretettel várjuk egy kellemes szombati délutánra az oviba!

Papírgyűjtés az óvodában! Kedves Vépiek! Folyamatosan
fogadjuk október végéig a háztartásban összegyűlt papírhul-
ladékot az óvodában.   
Köszönjük támogatásukat!  Takács Józsefné óv. vezető

Vépen, Béke u. 16. sz. alatt 
(csendes utcában) 400 négyszögöl

üres telek eladó. (házhelynek)
Érdeklődni:

94/565 095 telefonszámon lehet.
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KÖZÉLETKRÓNIKA
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Vépiek országos győzelme
A Magyar Szabadidősport Szövetség szeptember 2-án rendezte meg a
XIV. Női Mozgásfesztivált a Millenáris Parkban. A rendezvény fővédnöke
Monspart Sarolta a MOB alelnöke volt. A vépi csapat győztes lett.

Magyarország egyik legnívósabb szabadidősportos megmozdulásán
több londoni olimpikonunk is részt vett. Többek között a vívó olimpiai
bajnok Szilágyi Áron, a többszörös olimpiai aranyérmes, Londonban
ezüstérmet szerző Kammerer Zoltán (kajak), Marosi Ádám (olimpiai
bronzérmes öttusázó). A fesztiválon már hatodik alkalommal a vépi lá-
nyok és asszonyok képviselték Vas megyét. Lehetőség volt sok-sok sport-
ág kipróbálására, sporteszközök és mozgásprogramok megismerésére,
szépséggel és egészséggel kapcsolatos információk megszerzésére.

A mozgásfesztiválon több kategóriában mérhették össze tudásukat a
résztvevők. Minden kategóriában remek egyéni eredmények születtek: 
13 – 25 év közöttiek: 1. helyezett  Segyevy Nóra •26 – 44 év közöttiek:
2. helyezett  Balikóné Németh Katalin; 3. helyezett  Segyevy Nikolett
• 45 év felettiek: 1. helyezett  Török Lászlóné 

A megyék közötti pontversenyt  a Vas megyei csapat (Vép) nyerte,
először megelőzve a többszörös győztes  Békés megyét.

Köszönjük a vépi VSE támogatását.
További info:   www.masport.hu • www.noisport.hu                Soós  Eszter

Csapattagok 2012: Eredics Izabell, Vajda Elizabet, Szekeres Benedikta, Habda
Viktória, Segyevy Nóra, Segyevy Mónika, Horváth Cintia, Pradalits Dorina, Szalai
Anélia, Dankovits Martina, Tóth Éva, Eredicsné Horváth  Lenke, Takács Attiláné,
Kajtár Petra, Kiricsi Adél, Szijj Judit, Csanádi Csilla, Szalainé Kozma Kata, Varga
Veronika, Gyárfás Edina, Pékné Horváth Rita, Balikóné Németh Katalin, Sasvári
Emőke, Schrammer Nikoletta, Segyevy Nikolett, Kocsis Ádámné, Kovácsné Jávorics
Ilona, Soós Eszter, Kozma Miklósné, Soós Lászlóné, Szemes Károlyné, Vajkovics
Jánosné, Kopácsi Zsuzsanna, Kajtár Csabáné, Török Lászlóné

Polgármesteri napló
2012. augusztus
27. Képviselő tes-
tületi gyűlés.
2012. augusztus
30. Évnyitó tanári
értekezlet az álta-
lános iskolában
2012. augusztus
31. Ugróczky Fe-
renc igazgató úr
nyugdíjas búcsúz-
tatója a gépész-
ben

2012. szeptember 1. Az Idősek Klubja
kirándulása Balatonboglár - Keszthely

- Öregfiúk családi nap a sportpályánkon.
2012. szeptember 03. Tanévnyitó ünnepély.
2012. szeptember 06. Hatos Gábor
köszöntése a kultúrházban
2012. szeptember 10. Dr Kovács Árpád a
Költségvetési Tanács elnökének előadása a
megyeházán.
2012. szeptember 11. Testületi gyűlés
2012. szeptember 12. Erdődy László gróf
úrral tárgyaltam vépi eseményekről, kas-
tély lehetőségekről. Jelezte, hogy állag-
megóvó intézkedésekhez hajlandó anyagi-
lag is hozzájárulni.
2012. szeptember 17. Energetikai pályázat
ügyben keresett meg egy pályázatíró sé
lebonyolító cég.
2012. szeptember 18. Családi Sportnap
sajtófogadása.
2012. szeptember 19. A járási rendszer
kialakításával kapcsolatos szükséges
intézkedésekről tájékoztató Szombathelyen
a városházán a kormányhivatal részéről.
2012. szeptember 20. A Nefelejcs
Nyugdíjas Klub kirándulása a Káli-
medencében.                    -polgármester-
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ORVOSI VÉPI

Visszeresség
A visszeresség a lakos-
ság 20-30%-át érinti,
népbetegségnek is ne-
vezhetjük. A felegye-
nesedés és a két lábon
való járás következmé-
nyeként gerincbetegsé-
geket és visszerességet kaptunk cserébe. A
vénák hálózata egy csőrendszer, amiben
billentyűk találhatók. Ezek a billentyűk
akadályozzák meg, hogy a szív felé áramló
vér visszaáramoljon a bokák irányába. A
felegyenesedéssel a vénákban megnő a
nyomás: a sok állás, ülőmunka, az izom-
pumpa kiesése miatt a vénafal kitágul, a
billentyűk eltávolodnak egymástól és
fellép a billentyűelégtelenség. A vissza-
zuhanó folyadék pedig létrehozza a
vénatágulatot, visszerességet. 

Többféle formában jelennek meg a
vénatágulatok: a bőrvénák l mm átmérőjű,
„seprűvéna” tágulatától a bőr alatti
szövetekben található akár ujjnyi vastag
vénákig. A panaszok nem mindig függnek
össze a visszeresség nagyságával. 

A leggyakoribb tünetek visszeresség
esetén: nehézláb érzés, lábikra görcsök,
fájdalom, lábdagadás. Esztétikai problémát
is jelenthet. A visszerességre hajlamosító
tényezők: mozgásszegény életvitel, hor-
monális okok (terhesség, fogamzásgátlók
szedése), elhízás, genetikus tényezők.  
A kismamák jelentős részénél okoz gondot
a visszeresség, hiszen a terhesség hajlamo-
sít a betegségre: a hormonális változások-
nak köszönhetően, illetve azért, mert az 
alsó végtagokból a kismedence felé futó vénákat a terhes méh
összenyomja. Az örökletes tényezők a páciensek közel 90%-ban
tetten érhetők.A diagnosztika egyszerű, gyors és fájdalommentes.  A
fizikális vizsgálat, a megtekintés, a tapintás és a kézi Doppler-vizs-
gálatok már felfedhetik a panaszok okait. Kizárhatják egyéb
betegségek jelenlétét (érszűkület).

Kezelési lehetőségek visszeresség esetén: vénás torna, kompresszi-
ós kötés, gyógyszeres és lokális kezelés, fekély esetén sebellátás,
szkleroterápia, visszér műtét. A műtéteknél már törekszünk az
esztétikai eredményre is. Fontos, hogy megszüntessük a
vénabillentyű elégtelenséget. A műtétet végezhetjük lézer ill.
rádiófrekvenciás szondával ,ilyenkor a keletkező hő segítségével zár-
juk el a vénát. A hagyományos műtétnél a beteg érszakaszt l-2 mm-es
sebeken keresztül távolítjuk el. Már a műtét napján mobilizáljuk a
pácienst és kompressziós kötéssel sétálhat. Műtét után 3-4 héttel a tel-
jes munkaképesség visszaáll. 

Dr. Nádasi Géza érsebész, a körmendi kórház osztályvezető főorvosa
8

250 éves a vépi Mária-ikon
Az idei évben a vépi egyházközség a templom 150 évvel ezelőtt
történt felszentelése mellett, egy másik jeles eseményt is ünnepel. 250
évvel ezelőtt Gróf Erdődy
Lászlóné, Illésházy Anna-
mária az akkori kegyuraságot
gyakorló Erdődy Sándor gróf
édesanyja, egy gyönyörű fa
tábla képet adományozott a
templomnak. A kép a czesto-
chowai Mária - kegy-kép má-
solata, melyet egy kiváló
czestochowai festő utolsó
munkájaként készített, s me-
lyet az eredeti ikonhoz hozzá
érintettek, így annak csodás
hatása erre a képre is átáram-
lott. Mindezt s az ikon  továb-
bi történetét  a kép hátoldalán
megörökítették. Franciscus
Zegota lengyel gróf révén a
porosz-osztrák háború idején - az  1749-50-es években -
elmenekítették eredeti helyéről és egy másik híres pálos kolostorba, a
horvát-országi Lepoglavába vitték, majd 1762-ben az özvegy grófné
jóvoltából a vépi plébánia templomba került. Itt először a templom
mellék oltárára,  később a keresztelő kút mögötti falra helyezték el. A
templom bővítése után az iparos sekrestyében, majd miután színeiben
már megkopott a régi kegyúri oratóriumban találtak helyet számára.

Az 1996-os templom felújítás kapcsán történt rendezkedés közben
innét került elő, Marosfalvi Antal festőművész restaurálta és 1998.
december 8-án a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén a helyi plébános
által megáldva a Főoltár mögötti apszisban a régi főoltár kép helyén
került elhelyezésre. (Érdekes egybeesés, hogy a napokban az egy-
házmegyébe érkezett zarándok útján egy másik másolata is a
Czestochowai kegyképnek.)  Dömötör Gábor

KRÓNIKA

Születés: Czene Róbert és Molnár Mária
fia: Róbert

Házasság: Nagy Renáta és Nagy Attila
Vép, Batthyány utca 24.              

Anyakönyvi hírek 

Halálozás: Kiricsi Sándorné (1931. Tan-
csics Mária) Rákóczi utca 20. • Szuák
Györgyné (1934. Piroska Rozália) Dózsa
utca 66. • Horváth Istvánné (1933. Hor-
váth Ilona) Bihari utca 22. • Horváth Ist-
vánné (1919. Babos Ilona) Szent Imre
utca 36-38. • Savanyó Miklós (1967.)
Megyehíd, Dózsa utca 21 

Október 6-án, szombaton 9.30-kor kerül megrendezésre a vépi
sportpályán a Magyar Cserkész Szövetség III. kerületének
labdarúgó- kupamérkőzéseire.
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Vers a tízéves „Öregfiúknak”         www.veporegfiuk.eoldal.hu

A Labdarúgó Öregfiúk Egyesületének csapata 5:2-re győzte le a vendég zalahalápiak hasonló focistáit szeptember
elsején. Jó meccs volt. Méltó ahhoz a 10 évhez, melyben összetartó baráti, családi együttessé forrt a civil szervezet,
amely saját magát tartja el. Vagyis az a 80-90 ember nem kér pénzt senkitől akkor sem, ha bajban vannak, ha kirán-
dulni mennek vagy valakit segíteni szükséges. Ilyen az igaz barátság, mely a szeretet és parola tiszteletén alapul. És
soha nem felejtik egykori tiszteletbeli elnökük, Deres József emlékét sem, miként köszönik családjának támogatását
is.  Megszokhattuk már: maguk főzik a gulyást vagy ünnepükön vágják a disznót az önzetlen Károlyi József és Tóth
Árpád (képünkön) segítségével. Horváth Balázs pedig süti nekik a kenyeret és a langallót a feleségek, a gyerekek,
meg a támogatók nagy örömére. Nem véletlen, hogy a Vépi Himnusz szerzője, Nagy János verset írt a jubileumra,
melyet  Iszakné Koszorús Judit adott elő. 

„… Akik az aktív sportot abbahagyták, 
legtöbben ma itt kergetik a labdát. 
Az összjáték varázsa 
hívja őket zöld gyepre, a pályára…

…Egy kicsit a Költő is büszke rájuk,
Közöttük vannak régi tanítványok… 

Nem sok civil szervezetnek jut ilyen elismerés. Büszke
is a közösség minden tagjára az alapító Kövér János
éppúgy, mint a szakosztályvezető Zátonyi Zoltán vagy
Dancs László és Beke Antal, akikkel együtt kanalaztam
a finom forró gulyást, s gondolatainkba mélyedve
bámultuk a tábortüzet. Újabb sikeres évtizedeket és követőket kívánunk az egyesület tagjainak.                     gyz

Köszönjük Kövér Zoli! Labdarúgó pályafutását a Kemenesmagasi elleni hazai mérkőzésen befejezte

játékosunk Kövér Zoltán. Fia-
talon  kezdte a focit a Haladás
Sportiskolában, majd a Sárvár,
Répcelak és Vép csapataiban
kergette a labdát. Sok szép per-
cet szerzett szurkolóinak játéká-
val, góljaival. Számtalan siker
részese lehetett. Bajnokságokat
nyertek, majd az NB III-as
szereplésből is kijutott neki.
Csapattársai és a vezetőség búcsúztatták, megköszönték játékát. Mi vépi szurkolók köszönjük, hogy voltál , hogy játszot-
tál nekünk. Kívánjuk, hogy legyen szép emlék minden köztünk töltött perc. Jó egészséget és kitartást kívánunk a  továb-
bi évtizedekhez is! Legyen az életed örömteli és boldog!  -dancs-

Szeptember első szombatján fél nyolc-

ra megérkezett buszunk az Idősek Klub-
ja elé és elindult a 41 fős csapat kirándul-
ni. Úti célunk Balatonboglár, Balaton-
szentgyörgy, Keszthely és Sümeg volt.
Bogláron megnéztük a Téglamúzeumot,
melyet tulajdonosa saját kezűleg épített
és szépíti folyamatosan. Felmentünk a
Gömbkilátóhoz, ahonnan csodálatos
kilátás tárult elénk, gyönyörködhettünk a
Balaton panorámájában. Balatonszentgyörgyön elfogyasztottuk a finom és bőséges ebédet. Keszthelyen sétáltunk a
kastélyparkban, néhányan megnézték a kiállítást is. Majd lementünk a partra és meglepődtünk a szépen felújított parkon
/néhány éve már jártunk itt/. Hazafele Sümegen is megálltunk, nem lehet kihagyni a lovas istálló megtekintését. Kicsit
elfáradva, de élményekben gazdagon értünk haza. Szalainé Németh Erzsébet

Balatoni kirándulás
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október
3-án 

17.00 órakor
VÉPEN

a Művelődési Házban.

A Vépi Mıvelődési Ház és Könyvtár az Országos
Könyvtári Napok alkalmából szeretettel meghívja
Önöket programjaira. 

Október 2. Bűnmegelőzési előadás
Október 3. Fiatalító torna
Október 4. Játékos irodalmi vetélkedő 12 éven
felülieknek

„ Bezzeg az én időmben” Generációk párbeszéde.
Október 6. Előadás az egészséges táplálkozásról.

Részletes információk a www.vep.hu honlapon és a
kihelyezett plakátokon.

M
eg
ny
ílt
! M

egnyílt!

Megnyílt! Megn
yílt!

A képek csak illusztrációk!

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
(varya6127@gmail.com)  •Lapzárta: minden hónap 15-én

ISSN 2060-1832  •  Digitálisan elérhető a www.vep.hu oldalon   

EURÓS BOLT
Vép, Rákóczi utca 6. (a virágbolt helyén)

Kedvező áron vegyiáruk, kozmetikai cikkek, kávék…
Nyitva: Hétfőtől – péntekig 08:00 - 16:00 óráig, Szombat   07:00 - 12:00 óráig.

Kínálatunkból: Tomi, Ariel, Bónux, Tide mosóporok, öblítők, női-férfi tusfürdők,     

testápolók, samponok, mosogató-szerek, WC papír,  kéztörlők stb. 

Ízelítő árainkból:  Denim tusfürdő 360 Ft
Colget fogkrém 299 Ft
Domestos 430 Ft
Tomi mosópor 5 kg      2099 Ft
Schauma sampon 450 ml 490 Ft
Pur mosogató 900 ml 385 Ft
Tshibo famili kávé 250 gr 430 Ft

Nagy áruválasztékkal, hihetetlenül kedvező árakkal várunk mindenkit sok-sok szeretettel.

Jöjjön be hozzánk! Nem fog csalódni!
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