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1956 október 23. : 56 éve már…

Vannak nemzeti ünnepeink, amikor a meghatottság, a tisztelet
mozdul bennünk, elmerengünk elődeink példamutató csele-
kedetein.  De vannak ünnepeink, amikor a por és az idő csupán
finom réteget hord az eseményekre :  élnek még  a  szemtanúk,
hozzátartozók. Valaki hiányzik a családokból, de  – fájó vigasz-
ként – a magyar történelem vértanúja lett. 56 éve már … – ok-
tóber 19-én e pár szó háromszor is elhangzott az 1956. október
23-i forradalom 56. évfordulójára rendezett városi ünnepségen,
a VM DASzK Középiskola nagyebédlőjének színpadán. A
megemlékezésen többek között részt vett Kovács Péter
jelenlegi, Varga Gyula és Takács Ernő korábbi polgármesterek,
valamint Nagyné Tancsics Ildikó, az általános iskola, Hollósi
Éva a középiskola igazgatója. Diktatúra, egypártrendszer, elnyo-
más, félelem – idegenül csengő szavak ezek a korhı ruhába
öltözött középiskolás fiatalok szájából, és „színpadi” súllyal ci-
pelték a lyukas zászlót, a transzparenseket (Ruszkik haza! Nagy
Imrében bizalmunk! Új vezetést akarunk!), és hévvel szavalták
Illyés Gyula, Tamási Lajos, Kiss Dénes verseit. Megemlé-
keztek Brenner János rábakethelyi káplánról is, akinek ke-
gyetlen megölése része volt az egyház és a hívők megfélem-
lítésére rendezett akcióknak.  A vépi cserkészcsapat az ő nevét
viseli. Tóth Vásárhelyi Ilona előadásában a Ha én rózsa vol-
nék hangzott el. A Himnusszal és Szózattal keretbe foglalt
ünnepély külön erénye, hogy nemcsak hallgattuk, hanem
együtt énekeltünk. Ezt is fontosnak tartotta Kosárné Varga
Anett tanárnő, aki Pathyné Lasits Éva tanárnővel együtt a
mozgalmas, táncos, interaktív műsorral Dr. Solti Ferencné
Szabó Zsuzsanna tanárnő tervezte díszlettel szemléltetni,
éreztetni akarták az „akkor” mozgatórugóit, a forradalom
hangulatát, miértjeit. -Sövegjártó-

Óvodások szüreteltek
A Vépi Vadvirág Óvodában a Pedagógiai Program kiemelt
területe a hagyományőrzés. Az ősz nemcsak színekben, de pro-
gramokban is gazdag.  Szeptemberben a szüretre készültünk,
hogy megismertessük a kicsikkel a szőlő útját a must
kóstolásáig. Napokkal előtte gyűjtöttük a terményeket, ter-
méseket az udvarunk díszítéséhez. 

Gyűltek az  illatos szőlőfürtök, s a szüret  délelőttjén le is
daráltuk. A gyermekek mindenben segítettek, főként a kóstol-
gatásban. Délutánra megérkeztek a szülők, nagyszülők,
testvérek, s az őszi napsütésben kezdetét vette a szüreti mulat-
ság. Az ovisok vidám műsorral köszöntötték az egybegyűlt
vendégeket. A Dr. Pesovár Ernő AMI Tekergő néptánc
csoportja fergeteges műsorral  örvendeztetett meg bennünket.  

2. oldal Aradi vértanúk • 3.  oldal Teadélután • 4.  oldal Vállalkozás •  8.  oldal Zarándoklat 

folytatás a 2. oldalon

Iskola önkormányzati  
működéssel

Az általános iskolai köznevelési feladatellátást 2013.
január 1-jétől átveszi az állam. Ez az iskola
tantestületét és segítő személyzetét, valamint a tanítás
segédeszközeit jelenti. A 2011. évi CXC. törvény a
nemzeti köznevelésről, a települések önkormány-
zatainak választási lehetőséget ad, hogy lakos-
ságszámtól függően akarja-e működtetni az iskolát.
Ez az épületek technikai üzemeltetését jelenti. 3000 fő
lakosságszám alatt akkor kell nyilatkozni, ha a tele-
pülés továbbra is vállalja az iskola működtetését, 3000
fő felett viszont akkor kell nyilatkozni, ha a település
ezt nem tudja vállalni. Mindkét esetben vizsgálat
történik, és amennyiben mi úgy döntenénk, hogy nem
vállaljuk a működtetést, az állam átveheti azt, de a
településnek a bevételeiből hozzá kell járulni. Vép
esetében az állami normatíva eddig sem fedezte az
iskola fenntartását. A 2013-as költségvetésünk ter-
vezése jelenleg is folyamatban van. A képviselő-
testület jelenleg a működtetés folytatása mellett adott
szándéknyilatkozatot, de pontosabb adatok ismere-
tében a végleges döntést október végén hozza meg a
kérdésben. A döntés nem végleges, azt a gazdálkodás
adatainak ismeretében később meg lehet változtatni. 

A következő számban erre visszatérünk.
- önkormányzat -
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Óvodások szürete

KRÓNIKA

Az aradi vértanúkra emlékeztek
Szimbolikus jelentősége van annak, hogy még a templom harangja is megszólalt azon a kegyeletes ünnepségen, melyet a
templomkerti kopjafánál tartottak október 5-én az 1849-ben kivégzett 13 hős aradi tábornokra emlékezve. Az alkalomból

a Hatos Ferenc Általános Iskola, és AMI irodalmi szín-
pada Katzler Hilda vezetésével méltó összeállítással
emlékezett a hősökre, majd Szalay  Gabriella történe-
lem-könyvtár szakos tanárnő (képünkön) méltatta a
szabadságharc vértanúinak tetteit. – Meghaltak, hogy a
birodalmi bosszú szomja csillapodjék. 163 év telt el,
neveiket azóta is százszor, ezerszer soroljuk fel ezen a
napon. Mert a gyász fájdalmát enyhíti ugyan az idő, de
az emlékezés kötelességét, amit ránk, utódokra rótt, azt
el nem mulasztja, mondta. A szónok hozzátette: aki nem
ismeri a múltat, nem méltó a jövőre sem. Tehát kegye-
lettel áldozunk nekik, emberi nagyságuk szolgáljon
példaként. Ezt követően a jelenlévők Kovács Péter pol-
gármester és Nagyné Tancsics Ildikó iskolaigazgató
vezetésével megkoszorúzták az emlékművet, majd az
iskolások meggyújtották a tisztelet mécseseit.         gyz

Gépész kupa
2012. október  4- én  kilenc iskola, mintegy 200-250
diák mérte össze tudását a hagyományos Gépész
Kupán. Laki Klaudia és Juhász László tesnevelô
tanárok szervezésével a DASzK iskolában. Ajkáról,
Tatáról, Kaposvárról, Sellyéről, Sopronból illetve
három külföldi: Rakiãan, Hurbanovo, Ansbach ille-
tőségű középiskolából érkeztek a diákok. Az összetett
versenyben Vép, a fiú fociban Ajka, a lány fociban
Vép, tekében, asztali teniszben, atlétikában ugyan-
csak Vép végzett az első helyen.             -Sövegjártó-

folytatás a 1. oldalról Csoportvezetőik Kővári Réka és
Molnár Péter.  A jó hangulatot fokozta a táncház,
együtt ropták kicsik és nagyok. A szüreti felvonulás
a délután csúcspontja.  Hosszú sorban vonultunk a
városban, a felékesített   traktorokon vidáman éneklő
gyermekekkel, felnőttekkel. Az oviba visszaérve az
apukák nekiláttak a szőlő préselésének, a csor-
dogáló édes mustot mindenki megízlelhette.

Lehetőség volt méz kóstolására, Varga Gyula
őstermelő hozta el az egészséges  édességet. Az
anyukák finomabbnál finomabb süteményekkel
kedveskedtek, nem hiányzott a zsíros kenyér,
hot-dog és szörpökkel olthatták szomjukat a
mulatozók. A vidám forgatagban gyorsan repült
az idő, a lemenő nappal véget ért a szép délután.

A vépi Vadvirág Óvoda hagyományteremtő szándékkal Orsolya-napi vásárt rendezett, az eseményen szép
számmal részt vettek szülők, gyermekek. Részletesen a következő számban jelentkezünk.
November 9.  Márton nap az óvodában. Takács Józsefné
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Hazajött dr. Kajtár László egyetemi docens is, hogy
az október 19-én szervezett közéleti teadélutánon
rokonaival, barátaival és tisztelőivel találkozzon. A
beszélgetést a gyermekkori barát, Török Sándor kép-
viselő moderálta miután Kovács Péter polgármester
meleg szavakkal és helyi ajándékokkal köszöntötte a
vendéget. De megtette a hatását a katonakorában
csak vépi csodaként emlegetett képviselőfánk is,
melyet ismét megsütöttek neki..

Az itthon csak sokak által csak Kajtár Laciként emlegetett tudós mérnök
és pedagógus méltó pályát futott be: a Budapesti Műszaki Egyetem Épü-
letgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszékének helyettes vezetője,
a Magyar Tudományos Akadémia épületgépészeti albizottságának tit-
kára, a köztestület tagja, a klímatechnika, komfortelmélet és épületgépé-
szeti környezetvédelem hazai és nemzetközi rangú oktatója. Nívó-, és
Mesterdíjas, aki több nemzetközi szakmai szervezet tagja, számtalan
publikáció írója. De nemcsak a katedrán állja meg a helyét, hanem a
kutatásfejlesztésben és hatalmas beruházások kivitelezésében is. Ezekre
példa többek közt a paksi atomerőmű, vagy a szegedi Pick.

Kajtár László a család és az iskola a meghatározó

folytatás a 5. oldalon

Irodalmi vetélkedő Az Országos Könyvtári Napok

keretében október 4-én játékos irodalmi vetélkedőre hívtuk a Hatos Ferenc
Általános Iskola és a VM DASZK Szakképző Iskola diákjait és pedagógusait.
Négy csapat mérte össze erejét és
tudását a játékos feladatokban.
Volt irodalmi alkotás felismerés
képek alapján, versátírás, kínrím-
faragás, irodalmi totó, „Mit látsz a
versben?” rajzos feladat. Jó
hangulatban zajlott a vetélkedő,
remé-nyeink szerint tovább
mélyítettük a három intézmény
közötti együtt-működést is. A
résztvevőket okle-vélben és
könyvjutalomban része-sítettük. A feladatokat Sövegjártó Andrea állította össze,
közreműködött Csordás Ildikó és Dr. Solti Ferencné Szabó Zsuzsanna.
Köszönjük a segítséget!                           -kj-

Polgármesteri napló
2012. szeptember
21. Szüreti felvo-
nulás volt az óvo-
dásokkal
2012. szeptember
22. Családi sport-
nap a kultúrház-
ban

- Osztrák sport-
újságíró öregfiúk
– vépi öregfiúk

mérkőzés a sportpályán
2012. szeptember 25.. Kistérségi értekez-
let
2012. szeptember 27. Képviselő-testületi
gyűlés
2012. szeptember 28. Kistérségi védőmői
értekezlet a kultúrházban
2012. szeptember 29. Zarándokút az egy-
házközséggel Máriazellbe
2012. október 05. Megemlékezés az Aradi
Vértanúkról a kopjafánál
2012. október 06. Tűzoltókkal testvérláto-
gatáson Aschauban
2012. október 10. Zalaegerszegről álta-
lános iskolások csoportját fogadtam a
szélerőműnél

- Az Idősek Klubjában ünnepély az
Idősek Napja alkalmából
2012. október  11-12. TÖOSZ konferencia
polgármesterek részére a járási rendszer
kialakításáról és a közoktatás átszerve-
zéséről
2012. október 13. Sajtkonferencia Répce-
lakon
2012. október 16. Előadás energia meg-
takarítási programokról Szombathelyen, az
iparkamarában
2012. október 18. A Vas megyei Prima
Díjak átadása a Weöres S. színházban
2012. október 19. Ünnepély a gépészben
az 56-os forradalom emlékére

- Varga Marietta óvodai vezető nyugdíjas
búcsúztatása

- Közéleti Teadélután Dr Kajtár Lászlóval
-polgármester-

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   
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Pityu bácsi boltja
A délutáni szeptemberi szikrázó napsütéssel szemben úgy állt kis boltja ajtajában, mint
egykoron fiatalkorában a megyeszékhelyen más hasonló helyeken. Tehát Tóth István,
vagyis Pityu bácsi ma is így várja kedves vevőit a Rákóczi utca 1-ben, mint régen. Mint
amikor mondjuk 1974-ben a megyeszékhelyen a Március 15.-téren megismerkedett az
élelmiszerboltos Antóniával, aki aztán felesége lett. Aztán talán arra gondolt: lám
milyen az élet, hiszen a családi lakban volt már fodrászüzlet, divatárubolt, javítottak ott
kerékpárt, sőt cipőt is lehetett e falak közt vásárolni. Ma pedig amolyan olcsó áruk
üzlete, ahol a gombelemtől a ruhaszárítóig ezernyi cikket megtalál a vevő.

Tóth István mindig is kereskedő volt. 28 évig dolgozott élelmiszerüzletben éppúgy,
mint három évet a vegyi árut forgalmazó Zebrában. Aztán 10 éve döntött úgy, hogy hazatér Vépre, hogy a csalá-
di ház egyik traktusában vállalkozóként folytassa, amit oly régen másutt elkezdett. Így született meg két éve az
olcsó, vagyis a 100 forintos áruk boltja, melyet manapság „Pityu bácsi boltja” néven ismer mindenki a
Városházával majdnem átellenben. – Nálam baráti árak vannak kis árréssel, mutat körbe a mindössze 15

négyzetméteres kis üzletben és annak raktárában, ahol ő az eladó,
pénztáros és tulajdonos is. Itt rágógumik, ott ceruzák,
száraztészták,vagy vegyi áruk, műanyagból készült termékek,
ajándéktárgyak, papír, írószer, hajcsat, sőt játékok, hajfestékek
sorakoznak. Utóbbiak közt teljes a készlet, mintha nívós fodrászüz-let-

ben lenne a vásárló: vagyis festékárnyalatok mellett hajlakkok, hajhabok, balzsamok, zselék, szőkítő porok és
krém- peroxidok sorakoznak egymás mellett katonás rendben. Törekedve a szezonális áruk beszerzésére is.

4

KRÓNIKA
VÉPIVÁLLALKOZÁS

folytatás a 6.  oldalon

A Bóbita Óvodai Egyesület szeretné köszönetét kifejezni azoknak, akik adójuk 1%-nak felajánlásával segítették működését,
céljának megvalósítását. A befolyt összeget 319.640 Ft-ot, a Vadvirág Óvodában kialakított sószobára fordítottuk. Köszönjük
támogatásukat és továbbra is szívesen vesszük felajánlásaikat!  Adószámunk: 18889916-1-18 Bóbita Óvodai Egyesület
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folytatás a 3. oldalról

Helyesbítés Előző számunkban

tévesen került közlésre az egyes tiltott,
kirívóan közösségellenes magatartásokról
szóló önkormányzati rendelet 6. § a) pontja.
A helyes rendelkezés: „Tiltott, kirívóan
közösségellenes magatartást követ el az, aki         

a) avart és kerti hulladékot belterületen
nem március, április, május, szeptember,
október és november hónapokban hétfőn és
pénteken 8 óra és 20 óra között éget,”.

FelhívásVárosunk megújult honlapján

ingyenesen közzétesszük eladó ingatlanjáról
szóló (akár fényképes) hirdetését. A hirde-
téseket elküldhetik emailben az önkor-
manyzat@netkabel.net email címre, vagy
leadhatják személyesen a polgármesteri
hivatalban.   - pm-

Kajtár László 
A művelődési házban aztán feloldódtak az idő távlatai: a gyerekkori él-
mények, a jelenlévő barátok, a foci, a szánkózás, biciklizés, a repülő-és
hajómodellezés – utóbbiakból megyei, dunántúli, sőt országos bajnok is lett
– emlékei töltötték be a termet, majd a mindent meghatározó általános isko-
la, a szeretett tanárok következtek. – Ma is jó alap az a tudás, amit Kovács
Margittól, Kiss Istvántól, Kertész Páltól, Hatos Csabától, Hatos Ferenctől,
Ódor Istvánnétól és Lakner Gyuri bácsitól kaptunk. De nemcsak tudást,
fegyelmet, rendet és tiszteletet is adott az iskola, mondta.  A műszaki ta-
nulás csúcsára aztán az országszerte híres szombathelyi Gépipari Szak-
középiskola repítette, ahol olyan elméleti és gyakorlati alapokat kapott,
melyekkel a műszaki egyetem épületgépészeti szakán igen jól, 4,5 ös átlag-
gal – népköztársasági ösztöndíjjal is – vette az akadályokat. Az egyetem
előtt jó iskola volt a szegedi katonaélet is, ahol társai csak vépi csodaként
emlegették azt a csomagban érkezett ropogós-édes képviselőfánkot, melyet
keresztanyja sütött, olyan profi módon, hogy a krém nem folyt ki a
süteményből. Megfontolandó tanácsokat is kaptak a  jelenlévő fiatalabb
szülők: – nem szabad olyan pályára kényszeríteni a gyerekeket, mely
érdeklődésüknek nem felel meg, mert az keserű lesz  mindenkinek.     

Milyenek a mai hallgatók? – Ma más a világ, nem szabad elvonatkoztatni
a lehetőségektől és adottságoktól. Régen kevesebb, de alaposabb volt a
képzés, míg ma nélkülözhetetlen egy, de még inkább két idegen nyelv
tudása, melyet, véleménye szerint,   külföldön lakva lehet igazán elsajátíta-
ni (miként azt diplomás gyermekei: Bálint és Lilla is tették). Az idegen
nyelven túl a számítástechnika alapos ismerete szükséges. Elmondta, hogy
ma, általában rosszabb a hallgatók anyagi és elhelyezkedési esélye, mint a
70-80-as években.

Örömmel vette Szijj Vilmostól, hogy megjelentetik a vépi modellezés
történetét összefoglaló művet. Ígérte, hogy átnézi régi iratait, és lehetőség
szerint küld a könyvbe fényképeket. Bensőséges, szép este volt azért is,
mert a szimpatikus, mosolygós vendég példaadóan szólt a családi
szeretetről és összetartásról. Gondolatait a házastárs szemszögéből saját
példáikkal kedvesen egészítette ki a Laci felesége, Ágnes.             gyz

Vépi Öregfiúk -
osztrák újságírók

Diadalt aratott szeptember 22-én a Vépi
Öregfiúk csapata, mely 2: 1- re verte az
Osztrák Sportújságírók válogatottját. A jó
iramú mérkőzésen Zátonyi Zoltán és Kövér
Zoltán (mesés góllal) talált a hálóba,
Dombai László kapus pedig 11-est védett.
Több osztrák helyzet maradt ki a helyiek
szoros védekezésének köszönhetőn. A
második félidőben a vendégek erősebben
kezdtek, de nem tudták Dombai hálóját
bevenni. Dankovics József edző jó
csapatnak minősítette a vendégeket, akik
ellen először játszottak. – A meccs igen
barátságos volt, melyen megizzasztottak
bennünket, mondta. A vendégek edzője
Prof. Hans Hofstatter sportújságíró szerint
– aki 30 éve a Wien Sporthalle sajtófőnöke
– most a jobb csapat győzött, de a vissza-
vágóra meg-hívják az Öregfiúkat stadion-
jukba, hogy kiegyenlítsenek. A kapcsolat
annak köszön-hető, hogy fő szponzoruk
annak a hajónak is a tulajdonosa, melynek
kapitánya a vépi származású Kiricsi Csaba
úr. Hozzátette: csapatuk 33 éve alakult, s
azóta a világ minden táján pályára léptek.
Filozófiájuk lé-nyege a játék és a
szórakozás, tette hozzá. gyz

Idősek napi házi show
Kedves show-műsor részese lehetett az a mintegy 40 idős hölgy és
úr, akik október 10-én részt vettek az Idősek klubjának rendez-
vényén, melyet Kovács Viola vezetett be.

Kovács Péter polgármester Kosztolányival szólt: - „ Hajoljunk
meg az idősek előtt , akár utcaseprők, akár miniszterek.” Vagyis ők
teremtették meg azt, amiben élünk, tehát köszönet mindnyájuknak,
mondta. Az érdekes műsorban aztán kiderült: nemcsak jó kedvük
van, hanem a közösségért tenni akarásuk, lendületük, humorérzékük
is. Ezt bizonyították a fellépők, Sági Józsefné, Kovács János, Dávid
Lászlóné, Szalainé Németh Erzsébet vagy Hende Lajosné. Tóth
Vásárhelyi Ica pedig nemcsak megcsillogtatta hangját, hanem még
duettet is énekelt Balikó Feri bácsival. Mint az operettben.

– Aki  nem jött el, nem tudja, mennyivel kevesebb az élete azzal,
hogy nem volt jelen ezen a megható ünnepségen, mondta Pusztai
Pali bácsi, akit – és minden jelenlévőt – Noémi unokája köszöntött
imigyen.. „Nagypapa, nagyapa, nagyapó és nagyanyók”. Azért
vannak, hogy szeressük őket, mondta.  Milyen igaza van!!           Gyz

2012.november 17-én 14.00órától a Vépi
Karitasz megrendezi hagyományos
jótékony célú Erzsébet napi tea délutánját
a Mıvelődési házban, amelyre mindenkit
szeretettel várunk!     Köszönettel: Hédi
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A Művelődési 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: 16.00          Gyerek sakk
18.00-19.00 Gerinctorna jóga

stílusban
19.00-20.00  Aerobic 

Egyéb programok:

Október 27. Hastánc gála
Október 31.       10.00 Baba-mama klub 
november 9.     Óvoda Márton nap
november 10.   Tűzoltó bál
november 13.   Karitász vásár
november 16.   18.00 SZÍNHÁZ
A FERRUM Színházi Társulás bemutatja:
Sygne: A kolompár lakodalma
november 17.   14.00 Erzsébet napi tea-

délután  KARITÁSZ
november 23.  pénteken 18:00- tól Tea-
délután: vendégünk Dr Varga László
urológus főorvos 
december 3-9.  Motorkiállítás

További információk a 
www.vep.hu honlapon. 

Nefelejcs Nyugdíjas Klub programja:

november 8.     Márton nap
november 15.   Erzsébet nap
november 22.   Gyümölcsnap
november 29.   Adventi készülődés

Idősek Klubja programjai:
7-én     14.00 Horgolás: szaloncukor
12-én   14.00 Recept csere–bere: sütemények

14-én   14.00 Folt varrás – asztali alátét
19-én   14.00  Horgolás – térbeli fenyőfa
21-én   14.00  Folt varrás – hímzéssel díszítve

26-tól - 30-ig     14.00  Adventi díszek
készítése                        

Szelektív hulladékgyűjtő 
nap november 06.    

Pityu bácsi boltja
– Hogy bírja a napi tennivalókat? – Állóképességem sajnos nem a régi,
ugyanis mindkét térdemben protézis nehezíti a mozgást, vagyis emelni
már nem nagyon tudok, mondja Pityu bácsi. Ezért főleg Balázs fiam
segít, aki ugyan sokat dolgozik, de hétvégenként árut szállít nekem a
hivatásosok mellett, akik Zalaegerszegről, Győrből vagy Szombat-
helyről hozzák, amire szükség van, teszi hozzá. Mint kiderült fia,
Norbert Kemenesmagasiban asztalos. S az is, hogy imádja mindhárom
unokáját, Barnabást, Krisztinát és Boglárkát.  

– A válság nagyon érezhető nálam is, hiszen visszaesett a forgalom.
Elmúlt már az idő, mikor előre vásároltak, s az is, hogy a 100 forintos
boltban száz forintért lehetett valamit is kapni. Sajnos már 300-400
forintot is kell adni egy-egy korábban sokkal olcsóbb dologért. Ezért is
kellett megváltoztatni a cégtábla feliratát, teszi hozzá. Meg kell becsülni
a vásárlókat, szerencsére jönnek is, én meg igyekszem a legjobb áron
kiszolgálni őket. Egyúttal köszönöm kedves vásárlóimnak, hogy a gon-
dok ellenére nap mint nap megtisztelnek azzal, hogy meglátogatnak,
hogy nálam hagyják pénzüket. De azt is, hogy a multik árnyé-kában, a
mai rohanó világban, ahol már megszűnt a vevő-eladó kap-csolat, ha
csak egy jó szóra is, de benéznek hozzám, hogy kicsit anekdotázzunk,
megbeszéljük a napi történéseket. Mert ez is hozzátartozik a bolthoz,
mely talán a társasági élet színtere is. Ezért is örülök a betérőknek, s
kívánok jó egészséget kedves vásárlóimnak a következő évekre is, tette
hozzá mindenki Pityu bácsija.                                              gyz

folytatás a 4. oldalról

A Hatos Ferenc Általános Iskola és
AMI novemberi programjai

Október 29 – november 4. Őszi Szünet, első tanítási nap: november 5.
hétfő  • November 5-30. Gazdag Erzsi Projekt „Meseboltos” címmel az
alsó tagozaton  • November 8. 16:30-18:00 Fogadóóra • November 10.
szombat  Munkanap – a pénteki órarend szerint  • November 20.
Karácsonyi fényképezkedés  • November 22. 16:30 A Vadvirág Óvoda
és iskolánk közös programja a nagycsoportosoknak és szüleiknek
A papírgyűjtés eredményei: Az őszi papírgyűjtést október 8 – 9-én
szerveztük meg Vép, Bozzai, Kenéz és Pecöl lakosainak
közreműködésével. Az osztályok eredményei a következők:
Alsó tagozat: I.hely: 4. A   II. hely: 1. B   III. hely: 2. o.   IV. hely: 1. A   V.
hely: 3. o.   VI. hely: 4. B   Egyéni: I. Borovits Kornél 700 kg    II. Szabó
levente  430 kg    III. Takács Eszter 400 kg  Felső tagozat: I hely: 5. A   II.
hely: 6. A   III. hely: 7. A   IV. hely: 8. o.   V. hely: 6. B   VI. hely: 7. B   VII.
hely: 5. B  Egyéni: I. Takács Andrea 400 kg    II. Pócza Patrik 220 kg   III.
Balikó Bálint  210 kg
Köszönjük a szülők támogató együttműködését! A gyűjtés ered-
ményeképpen iskolánk 230.880 Ft-tal gazdagodott, melyet a Tudás
Fája Közalapítvány a tanulók tanulmányi versenyeire, kulturális és
szabadidős programjaira fordít.

Közéleti Teadélután 2012. november 23-án pénteken 18:00-

tól Dr Varga László urológus főorvos lesz a vendégünk. Mindenkit várunk
nagy-nagy szeretettel egy bögre tea mellett meghitt beszélgetésre doktor úr
vépi emlékeiről, életútjáról. Sorozatunk 7. rendezvényére is kérjük az eddig
megszokottak szerinti előzetes bejelentkezést a kultúrház 543-052 telefon-
számán, vagy emailben: mhkvep@netkabel.net .
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KÖZÉLETKRÓNIKA
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Vörös Jánosné ünnepe
Vörös Jánosnét köszöntötte 92.
születésnapján szeptember 23-án
Kovács Péter polgármester.

A lányával élő Roza néni ma is
öntöz, dolgozik a kertben, ápolja
virágait. Szereti a sült húst, tévét
néz, újságot olvas. Mint mondja,
négy gyerekétől 10 unokája és 15
dédunokája van, akik közül főként a
szombathelyi Barnabás látogatja
rendszeresen. Jövőre kis pálinkával
várja majd a köszöntőket, hangoz-

tatja búcsúzóul.

Halász Lajos születésnapján
91. születésnapját ünnepelte október elsején Halász Lajos bácsi. A jó
egészséggel és memó-
riával magáldott dísz-
polgárt Kovács Péter
polgármester köszön-
tötte. A mindig vidám
ünnepelt ezúttal is
zongorához ült, és „A
hűtlenül elhagyott az
ifjúság” című dallal kö-
szönte meg a gratulá-
ciókat. Majd huncut
történeteket mesélt II.
világháborús élményeiről. Ezt követően abban egyeztek meg, hogy
jövő ilyenkor is beszélgetnek egy jóízűt.

Pető Ferencné köszöntése
Szépen, külön lakban él a 91. életévét október 5-én betöltött Pető
Ferencné. A fiával és menyével közös háztartásban élő Ilona nénit
születésnapján virágcsokorral és kis ajándékkal köszöntötte Kovács

Péter polgármester, aki továbbra
is jó egészséget kívánt az ünne-
peltnek. Az idős hölgy elmondta:
ugyan sok gyógyszert szed, de
nem hagyja el magát. Újságot
olvas, tévét néz, melynek zenés
kívánságműsorait és a Maradj
talpon adásait különösen kedveli.

Amíg az idő engedi, a kertben
élvezi a napsütést. Nagyon örül
két unokájának és öt dédunokájá-
nak is, akik közül ketten szintén
októberben születtek, emiatt
együtt ünnepeltek. gyz

7

Aranydiploma
Nagy Jánosnak

Aranydiplomát adományozott a Nyugat
-magyarországi Egyetem Savaria Egye-
temi Központja Nagy János költő-tanár-
nak. Az elismerést szeptember 22-én ad-
ta át a jubilánsnak Prof. Dr. Gadányi
Károly, az egyetemi központ elnöke.

Az alkalomra „Az alma materhez”
címmel verset írt, és az ünnepségen el is
mondta azt Nagy János, aki – 64 társá-
hoz hasonlóan – 1962-ben kezdte meg
tanulmányait az akkori Felsőfokú Taní-
tóképző Intézetben. Előtte több föld-
műves szövetkezetben könyvelőként
dolgozott. Városunk polgárai jól isme-
rik szeretett tanítójukat, aki 1962-től
generációkat nevelt fel Bozzaiban és
Vépen egyaránt, mert „ …a gyermek-
mosoly minden kincsnél többet ér …”
– vallja már említett versében. Már
gyerekkorában is tanítósdit játszott, s
azóta versel. Eddig öt önálló kötete je-
lent meg. Munkásságának lenyomatai
antológiákban, pedagógiai tárgyú érte-
kezései pedig szakmai folyóiratokban is
megtalálhatók. A Vépi Himnusz szö-
vegének írójaként is tisztelt költő 1994-
ben vonult nyugdíjba. Mostanság hato-
dik kötetén dolgozik, melyet a József
Attila-díjas Gazdag Erzsi születésének
100. évfordulójára szeretne kiadni

A város lakói nevében gratulálunk az
aranydiplomához, és jó egészséget kí-
vánunk!            gyz
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ORVOSI VÉPI

A jóindulatú prosztata-
megnagyobbodásról

A jóindulatú prosztata-
megnagyobbodás álta-
lában az idős férfiak be-
tegsége. 50 éves korban
a férfiak felénél, 80
éves korban már 80%-
ban mutatható ki. A be-
tegség jelen ismerete-
ink szerint hormonális
változások hatására ala-
kul ki. A húgyhólyag alatt elhelyezkedő
prosztata bizonyos részei jóindulatú burján-
zásnak indulnak, valamint a prosztatában és
környezetében levő simaizomsejtek "össze-
húzódott" állapotba kerülnek. Ezek kö-
vetkezményeként a prosztatán áthaladó
húgycső összenyomódik, szűkül és a vizelés
nehezítetté válik. Kezdetben a prosztata-
megnagyobbodás még nem okoz feltétlenül
panaszokat. A folyamat előrehaladtával
azonban sokféle vizelési panasz jelent-
kezhet: főleg éjszakai órákban többszöri,
kis mennyiségű vizelet ürítése, vékonyabb
vizeletsugár, akadozó, elhúzódó vizeletürí-
tés, csak erőlködésre induló vize-let,
vizeletcsepegés, parancsoló vizelési inger, a
kivizeltség érzésének hiánya. Súlyos eset-
ben vizelési képtelenség alakul ki, mely
sürgős beavatkozást, katéterezést és
vizeletlebocsátást igényel. Hosszabb ideje
fennálló vizeletvisszamaradás a húgyhó-
lyagban életveszélyes állapothoz, vese-
elégtelenséghez vezethet. Fontosnak tartom
az urológiai szakvizsgálatot a fenti pana-
szok jelentkezése esetén mindenképpen, de
50 éves kortól panaszmentes férfiaknál is
(ugyanis ezen életkortól kell számolni a
prosztatarák előfordulásával).

Az urológiai szakvizsgálat során a panaszok mértékét, súlyosságát mér-
jük fel, valamint vizeletvizsgálat, prosztatarák szűrésre vérvétel, ultra-
hang vizsgálat és végbélen keresztül prosztatatapintás történik.
A jóindulatú prosztata megnagyobbodásnál korai felismeréssel, gyógy-
szeres kezeléssel a műtéti megoldás sok esetben elkerülhető.
Enyhe panaszoknál életmódbeli tanácsokat adunk: ajánlott a rendszeres
testmozgás, a hideg helyen ülés kerülése, túlzott alkoholfogyasztás
mellőzése. Számos növényi eredetű készítmény segíthet a tünetek eny-
hítésében (tökmag, kisvirágú füzike, csalángyökér, törpepálma
kivonat). Kifejezettebb panaszok esetén szintetikus gyógyszereket
javaslunk. Műtéti megoldás indokolt ismételt vizeletelakadás, vérzés,
gyulladás, hólyagkőképződés, jelentős mennyiségű vizelet visszama-
radás esetén. 

Dr. Varga László  urológus főorvos

8

Mariazelli zarándoklat

„Köszönteni jöttünk ó Mária...” zendült fel még sok más gyönyörű
Mária-énekkel együtt 2012. szeptember 29-én csaknem 200 vépi, bozzai,
kenézi, pecöli és megyehidi hívő ajkáról a köszöntő ének, a kegytemp-
lomba tartó körmenetben. A fegyelmezett, zászlókkal, kereszttel, közös
énekekkel, imákkal vonuló Mária-tisztelő híveket, az itt ilyen alkal-
makhoz hozzászokó helybéli és éppen itt tartózkodó turista bámulattal és
áhítatos lelkesedéssel szemlélte. A kegytemplomhoz déli 12 órára – az
előre megbeszélt szentmise kezdő időpontjára – felsorakozott zarán-
dokok, kiegészülve a balogunyomi és zalaegerszegi mintegy 100 fős
hívő sereggel – az ilyenkor megszokott kis késés után – a templomba
bevonulva szinte teljesen betöltötték a szentmise helyszínét, a
kegykápolnát. A szentmisét Németh Tamás vépi plébános illetve Óra
Krisztián zalaegerszegi káplán celebrálta a vépi Ifjúsági énekkar
közreműködésével. A szentbeszédében Óra Krisztián káplán úr a Mária-
tiszteleten, a kegyhelyeken való lelki feltöltődésen túl, a keresztény egy-
ségről, a hitbeli összetartozásról prédikált, melyhez szép párhuzamként
áldozás alatt felhangzott a szentségi ének: „ legyen egy szív, egy lélek,
azokban kik dícsérnek...”. A szentmise után közös keresztút-járással a
hívek nagy többsége felvonult a Kálváriához, illetve a hazaindulásig
lehetőség volt szabad programként városnézésre, valamint az éppen
ezen a hétvégén megrendezett Fúvós zenekari, énekkari fesztivál meg-
tekintésére. Hazafelé – szokásunkhoz híven – még látogatást tettünk a
Maria Schutz-i kegytemplomban, s lelki élményekben gazdagon tértünk
haza városunkba.

Köszönet a szervezőknek, lelki vezetőknek s   minden kedves zarándok-
nak a szép és felemelő, kegyelmekben gazdag, 
tartalmas, együtt töltött órákért.   Dömötör Gábor

KRÓNIKA

Születés:Takács Roland és Fábián Edit
leánya: Dóra • Kiss Endre Csaba és
Baumgartner Ildikó fia: Bence Csaba  

Anyakönyvi hírek 

Halálozás: Hőbér Tibor (szül.: 1957.)
Batthyány u. 30. • Ãri Istvánné (szül.:
1943. Horváth Ilona) Arany u. 12. • Polgár
Imréné szül.: 1947. Horváth Piroska)
Berzsenyi u. 32. • Sámson József (szül.:
1948.) Rákóczi u. 32. • Szolnoki Norbert
(szül.: 1976.) Berzsenyi u. 25.

fotó: Fekete Ákos
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Katus Attila megmozgatta a várost
Megmozgatta a város apraját-nagyját szeptember 22-én Katus Attila hatszoros aerobik világbajnok, kétszeres Európa
bajnok, a Világjátékok győztese. A művelődési házban zajlott rendezvényt a Mozdulj Szombathely Egyesület

szervezte, melynek elnöke Déri Tímea
arra utalt, hogy az egészséges életmód
megismertetéséhez szükség van ilyen
ismeretterjesztő rendezvényekre.

Kovács Péter polgármester hangsú-
lyozta: életünk során csak szóban
követünk el mindent azért, hogy
mozogjunk. Ezért is szolgál nagy örö-
mére, hogy most a kisvárosban szak-
emberek népszerűsítik a mozgást.
Nemes Ildikó alelnök, személyi edző a
szervezők munkáját köszönte meg,
majd részt vállalt a programok vezény-
lésében. Aztán indult a nagy show:
előbb a Hatos Ferenc iskola táncosai
adtak műsort, majd Katus (kis
képünkön), aki mint mondta: szívesen

állt rendelkezésre. Mosolyogva, de határozottan mutatta be és hozta mozgásba a résztvevőket, akik csaknem egy órán
keresztül végezték a minden testrészt megmozgató gyakorlatokat. Az ütemes zene és a mindent elsöprő ritmus, a fit-
nesz-guru helyenként katonai gyakorlatokra jellemező vezénylése meghozta a mozgás örömét. A kellemesen elfáradt
társaságot további mozgásra buzdította, beszélt a rendszeres mozgás egészségre gyakorolt hatásáról. Minden
elhatározás kérdése, ha nagyon akarunk valamit, képesek vagyunk kitartó munkával elérni azt. Ezekkel a gondola-
tokkal búcsúzott, átadva a terepet az Energy Fitness oktatóinak. A step, gymstick és zumba órák mellett a
legkisebbeknek is külön foglalkozást tartottak. A kicsik az udvaron felállított légvár akadálypályákon is levezethet-
ték energiájukat, amíg a mamák tornáztak. Volt életviteli tanácsadás, egészségi állapotfelmérés, vérnyomás- és vér-
cukormérés, bioétkek- és méz vásárlása.                                                                gyz,kj
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november
7-én 

17.00 órakor
VÉPEN

a Művelődési Házban.

Megnyílt!
Megnyílt!

Megnyílt! Megnyílt!
A képek csak illusztrációk!

A képek csak illusztrációk!

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. 

Akciós termékek:  Naturella tampon 16 db 290 Ft
OB tampon 16db 470 Ft
Minden női-férfi DEO stifft     -15%
Ariel mosópor 4 kg      2599 Ft
FINISH mosogató tabletta     1950 Ft

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

Jöjjön be hozzánk! Nem fog csalódni!

06 30 432 3078

Jó minőséggel, olcsó árakkal várjuk
kedves vásárlóinkat használtruha

üzletünkbe!

Őszi és téli 
kollekcióink 
már 
megérkeztek!

Időben szerezze be
szükséges ruházatát.
Mi segítünk benne! 

RUHATENGER
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