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SAB helyett SFL
Nemrég leszerelték a SAB feliratot az osztrák cég helyi üzem-
csarnokáról. Ezért megkérdeztük a cégvezetést a döntés
okairól. Kérdésünkre az alábbi közleményt kapta a Vépi
Krónika szerkesztősége: 

A SAB Technologies Kft. 100 %-ban az osztrák Anlagen
Invest Holding leányvállalata. A Holding új cégstratégiáját , az
’’Active Base Concept”-et követve, valamint figyelembe véve
a Holding 800 fős személyzetét három országban, a cégvezetés
úgy döntött, hogy az összetartozó cégeket összevonja, így
nyolc szakterület egy cégnév alatt – SFL Technologies néven –
mıködik tovább. A változás természetesen érintette a ma-
gyarországi leányvállalatot is, így 2012. június 6-án a SAB
Technologies Kft. cégnév SFL Technologies Kft.-re módosult. 
Munkatársaink számára az egységes cégnéven kívül semmi
sem változott. Továbbra is büszkék lehetünk arra, hogy egy
dinamikusan fejlődő cég alkalmazottai lehetünk. Az anyacég
továbbra is az SFL Technologies GmbH  Ausztria marad,
amely 100%-ban Hans Höllwart tulajdona. 

A változás lehetővé teszi, hogy mostantól még dinamiku-
sabban és aktívabban legyünk jelen a piacon. Komplexebb pro-
jektekre kaphatunk megbízást, és a saját termékeinket is jobban
tudjuk értékesíteni. Ezek olyan változások, amelyek segítenek
a jövőnket alakítani, erősebben és koncentráltabban tudunk
jelen lenni a piacon.  Sokoldalúbbak lettünk, teljeskörı szál-
lítóként léphetünk fel. A változás erősebbé tette a cégcsoportot.

Az SFL Technologies tevékenysége a következő szak-
területekre terjed ki: acélszerkezet gyártás, gépgyártás, ipari
berendezések gyártása, homlokzattechnika, üvegtechnika,
energiatechnika, fénytechnika, e-Mobility. Sebestyén Rita
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Elfogadták a költségvetést
Vép város képviselő-testülete – saját és Bozzaival tartott
együttes ülésen is – megtárgyalta és egyhangú szavazással
elfogadta a város idei költségvetését, mely egyensúlyban
lesz. Kiss Károlyné jegyző hangsúlyozta: a költségvetést
Magyarország 2013 évi költségvetési törvénye, és a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, valamint
az államháztartási törvény rendelkezésének megfelelően
készítették el. A február 14-i közgyűlésen megállapították a
költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegét,
melyet egyaránt 445 millió 636 ezer forintban számoltak ki.
Ezen belül a működési bevételeket 215 millió 499 ezer
forintban határozták meg, melyhez az önkormányzat állami
támogatása 143 millió 004 ezer forintot tesz ki. A
felhalmozási és tőke jellegű bevételek 173 ezer forintra rúg-
nak, míg a véglegesen átvett pénzeszközök 6 millió 960
ezer forintot jelentenek. 

A Hatos Ferenc Általános Iskola I. félévi munkájáról
Az I. félév során 215 tanulóval 13 osztályban és 2 napközis csoportban szerveztük meg oktató-nevelő tevékenységünket.
Pedagógiai munkánk legfőbb célja a differenciált képességfejlesztésen alapuló oktatás. A tanulók egyéni sajátosságaihoz iga-
zodó változatos tanulásszervezési eljárások lehetőségét biztosítanak a tehetséggondozásra és a fejlesztő tevékenységre a
tanórákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon egyaránt. Nagy sikerrel valósítottuk meg a három hetet meghaladó projekteket
„Gazdag Erzsi költészete” és az „Egészség” témákban. Nagy hangsúlyt fektetünk tanulóink környezettudatos magatartásának
kialakítására és továbbfejlesztésére, ezért ÖKO témahetet szerveztünk „Ki a legökosabb?” címmel. A projektek és témahetek
a hagyományos tanóráktól eltérő tanulási formákat biztosítanak, így a tanulók aktív részvételével eredményesek és sikeresek
az ilyen formában szervezett tanítási napok. Tanulmányi eredmények. Az 1. és 2. osztályosok tanulmányi munkáját szövege-
sen értékeltük: kiválóan teljesített:17 fő • jól teljesített:26 fő • megfelelően teljesített:9 fő • felzárkóztatásra szorul:3 fő. A  3. –
8. osztályosok tanulmányi munkáját osztályzattal minősítettük. Kitűnő tanulóink száma:10 fő. Kitűnő tanulóink: 3. A – Boncz
Boróka, Tancsics Martin • 4. A – Nagy Ivett, Szíjártó Dorka • 5. A – Király Virág, Kósi Enikő, Kovács Petra, Varga Kata • 5.
B – Keszei Tamás • 7. B – Boncz Gyöngy. Bukott tanulók száma 9 fő, nekik egy vagy több tantárgyból nem sikerült teljesíteni
a követelményeket. Felzárkóztatásukat délutáni tanulószobai keretek között biztosítjuk. Iskolának tanulmányi átlaga: 3,9. A
legjobb tanulmányi átlagot az alsó tagozaton a 3. A /4,4/, felső tagozaton az 5. A /4,0/ érte el. Magatartási eredmények: ta-
nulóink 56 %-a példás, 32 %-a jó, 12 %-a változó minősítést kapott. Tanulóink magatartása összességében javulást mutat.
Mulasztások: tanulóink 944 napot mulasztottak, az 1 tanulóra eső mulasztási átlag: 4,5 nap. Ez a tavalyi évhez képest
emelkedést mutat, ami a járványos időszakkal magyarázható. Művészeti iskola: a kézműves tanszakon 48 tanulóval 4 csoport-
ban, a társastánc tanszakon 28 tanulóval 3 csoportban szervezzük meg a foglalkozásokat. Fő célunk a tehetséggondozás, a
kreativitás fejlesztése és az esztétikai érzékenységre nevelés. Tanulóink eredményesen szerepelnek a különböző versenyeken
és pályázatokon. Sokszínű pedagógiai tevékenységünk eredményessége, hatékonysága érdekében továbbra is számítunk a
szülőkkel való aktív együttműködésre. Oktató-nevelő munkánk eredményeiről, rendezvényeinkről, programjainkról a Vépi
Krónikában és honlapunkon tájékozódhatnak.     Nagyné Tancsics Ildikó igazgató

folytatás a 2. oldalon
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AKTUÁLIS VÉPIKróniKa

Orvosok levele
Tisztelt Szerkesztőség!
A Vépi krónika januári számában a testületi ülésekről szóló beszámolóban
olvasható, félreérthető mondathoz szeretnénk röviden néhány megjegy-
zést fűzni.

A mondat így hangzik: „Ennek kapcsán megállapították az orvosok
korosodása miatt előbb-utóbb fiatalítani szükséges a betegellátás színvo-
nalának érdekében.”
Észrevételeink a következők:

1. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a múló évek az emberi
szervezetben különböző, nem mindig előnyös változásokkal járnak, s
hogy az orvosok sincsenek védve az esetleges betegségektől. Úgy gondol-
juk azonban, hogy az eltöltött évtizedek, a lakosság több nemzedékének
ismerete az ellátás során olyan előnyt jelent, amit egy fiatal kolléga is csak
hosszú évek munkájával szerezhet meg.

2. Valószínűleg mindenki előtt ismert, hogy háziorvosi utánpótlás alig
van, ennek okainak taglalása meghaladja hozzászólásunk kereteit. Így bár-
mily jóindulatú fiatalítási szándék gyakorlatilag alig megvalósítható.

3. A háziorvosi körzetekben – extrém esetektől eltekintve – minden
személyi változás a praxisjoggal rendelkező orvos joga és feladata.
Természetesen az ellátásért felelős önkormányzattal történő
egyeztetésekre.

4. Végezetül szívesen vennénk, ha a személyünket érintő kérdések
megbeszélése jelenlétünkben történne, s nem az újságban kellene olvas-
nunk a fent idézett mondatokat.

Vép, 2013. február 11. Tisztelettel:  Dr. Tüske Zsuzsanna, Dr. Csanaki 
Miklós, Dr. Garda Károly 

Tisztelt Orvosaink!
Mindenek előtt szeretnék elnézést kérni a Krónikában sajnos elég
félreérthető módon megírt sorokért. A testületi gyűlés „egyebek” napiren-
di pontja során került szóba a téma, elsősorban annak kapcsán, hogy a
háziorvosi megállapodásokat az idén kötelezően felül kell vizsgálni,
valamint az egyik orvosunk komoly orvosi beavatkozáson esett át.
Hál’istennek, azóta már újra rendel, ezúton is jó egészséget kívánok neki.
Előre tehát nem volt tervezve a probléma megvitatása. Hogy ez nem is
akármilyen probléma, azt az Önök levele is jelzi, és erre nekünk mint
önkormányzatnak készülni kell! Tisztában vagyunk a praxis jogosultság-
gal is. 

Tehát a kurtán megfogalmazott mondat mélyebb tartalma az, hogy a
város lakossága ellátása érdekében, természetesen az Önök nélkülözhe-
tetlen együttműködésével, olyan viszonyokat teremtsünk hosszabb távon,
amely lehetővé teszi az orvosi ellátás folyamatosságát. (szolgálati lakás,
albérleti támogatás, ösztöndíj, támogatás… feltételrendszerének
megteremtése)

Tisztelettel kérem Önöket, hogy fogadják el soraimat, legyenek még
sokáig alkalmasak hivatásuk ellátására, a lakosság szolgálatában.

-Polgármester-

A szerkesztőség nevében tisztelettel köszönöm észrevételüket. Egyúttal
kérem olvasóinkat, hogy  továbbra is tiszteljék meg lapunkat vélemé-
nyükkel, javaslataikkal.  Köszönettel: Györe Zoltán felelős szerkesztő

A költségvetésről
Nagy könnyebbség, hogy az előző évi pénz-
maradvány 80 millió forint, derült ki a
beszámolóból. A működési kiadásokra 340
millió 817 ezer forintot irányoztak elő,
melyen belül a felhalmozást 104 millió 819
ezer fo-rintra tervezték. Beruházásokra 95
millió 587 ezer, míg felújításokra 9 millió
232 ezer forint jut.

Kovács Péter polgármester hangsúlyozta:
a közigazgatás átszervezése, illetőleg az
iskolák államosításával terhelt nehéz idő-
szakban készült el a költségvetés, melynek
segítségével a kötelező feladatokat maradék-
talanul teljesíteni tudják. A tavalyi jó gazdál-
kodás azonban azt is lehetővé teszi, hogy a
80 millió forintos tartalékkal meg tudják va-
lósítani a tervezett energetikai és úthálózati
fejlesztéseket, beruházásokat, melyek költ-
ségcsökkentő hatásúak lesznek. A megvaló-
sításhoz szükséges pályázati önerő is rendel-
kezésre áll. A polgármester hozzátette: a cé-
lok megvalósításához azonban továbbra is
nagymérvű takarékosságra van szükség.

A Hatos Ferenc iskolával kapcsolatban
Kovács Péter hangsúlyozta: a jól felszerelt
intézmény önkormányzati működtetése vár-
hatóan olcsóbb lesz, mintha átadták volna az
államnak. Az esetben ugyanis más hasonló
önkormányzatok esetén, ahol nem vállalták a
működtetést, havonta hárommillió forintot
kell fizetni az állami költségvetésbe. Vép ese-
tében így a finanszírozás megúszható évente
kb. 10 millióval olcsóbban. De hozzátette:
2013 ebben a tekintetben a tapasztalások és a
várakozások éve lesz.  Egyebek közt döntöt-
tek arról is, hogy a város civil szervezetei az
idén a tavalyi 900 ezer forint helyett összesen
1,5 millió forintra pályázhatnak. gyz

folytatás az 1. oldalról

2

Közéleti teadélután 
Dr. Kiss Lászlóval

A 2013. március 8-án 18 órakor tar-
tandó teadélutáni vendégünk Dr. Kiss
László alkotmánybíró lesz, aki annak
idején átadta a várossá nyilvánítás
oklevelét, és felavatta a felújított Hatos
Ferenc Általános Iskolát. 

Kérjük, hogy technikai okok miatt
szíveskedjenek előre bejelenteni részvé-
telüket a művelődési ház 543-052-es
telefonszámán, vagy az mhkvep@netka-
bel.net e-mail címen.                        -pm-

2013-ban a következő szelektív hulladék-   
gyűjtő nap március 5. (kedd), majd  

minden hónap első keddi napja!
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KÖZÉLETKróniKa
VÉPI

Teadélután dr.Varga Évával
Vetítettképes visszaemlékezést tartott életútjáról,
szüleiről és családjáról az idei első teadélutánon
február 15-én dr. Varga Éva pszichiáter főorvos,
felnőtt - és gyermekideggyógyász. Gyermekkora
óta vezérlik a család erkölcsi értékei. Beszélgető
partnerként Kovács Péter polgármester a prog-
ramsorozat első női vendégeként köszöntötte az
ismert orvost, édesanyját és szeretteit. Aztán
kitárult az életkép, hogy mi lett az egykor göndör
hajú, magas homlokú és mozgékony kislányból?
A képeken megjelentek a szeretett vépi helyek
éppúgy, mint szülei, édesanyja testvérei Magdi,

Marika, aztán bátyja Laci, a barátnők, a helyi iskola a tanárokkal és a szom-
bathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium. Előbb fodrász, kozmetikus vagy tanár
akart lenni. Aztán Laci hatására választotta a gyógyítás rögös útját. A Pécsi
Orvostudományi Egyetemen doktorált.

– Soha nem feledem szülőfalumat, Buksi kutyámat, a kis erdei forrást, a
sétányt, a Nepomuki Szent János szobrát, ahol gyerekként játszottunk. Kovács
Margit, Takács Ernőné Zsuzsa,  Hatos Csaba és Karvas Ibolya tanáraim is
velem maradnak. Miként az a történet is, hogy akkoriban a fiatal Burusán
plébános úr még csak ismerkedvén a faluval, tőlem és Tasnádi Éva barát-
nőmtől tudakolta az Alkotmány utcát. Mi vállalkoztunk, hogy elkísérjük, s az
egyik saroknál Éva azt mondta: – Tisztelendő bácsi itt legyen szíves fölfordul-
ni, – közölte nagy nevetést kiváltva. Lehet, hogy Tasnádi Évi erre már nem is
emlékezik. Aztán a Kanizsai Dorottya gimiben, ahol Gyetkó Erzsivel járt, csak
az oroszt nem kedvelte. De örökké hálás marad Dr. Fehér Gézáné, akkor már
nyugdíjas tanárnőnek, aki nemcsak felkészítette az egyetemi felvételire, hanem
megtanította tanulni. Háromszoros túljelentkezés után, előfelvételisként a
szombathelyi Erdei iskolában nővérként szerzett tapasztalatokat, majd a Pécsi
egyetem padjaiba áhítattal ült be, mondta. Szimbolikus, hogy 1981-ben akkor
lett elsős, mikor Laci bátyját avatták doktorrá. Ez is predesztinálhatta a sok ta-
nulásra. Ötödévesen gyakorlat a szombathelyi kórházban. Az államvizsga
előtti szigorló évben az oroszul jól beszélő bátyja vitte nyaralni Bulgáriába, ké-
sőbb Velencébe is. A húzós szombathelyi csapat tagjaként 1987-ben olyan,
szintén jó nevı orvosokkal végzett, mint Baranyai Marietta, Kovács Lajos,
Unger Péter, Balogh Judit és Nedeczky Éva. Akaraterejét jelzi, hogy fel-
nőttkorában tanult meg úszni. Az első munkahely a dombóvári kórház Gyerek-
osztálya volt, de ott a főorvost nem tekintette mesterének, ezért a pécsi Idegkli-
nika, majd a Gyerekklinika gyermekideggyógyászati osztálya következett. A
szakvizsga előtt pedig Szigetvár, ahol nemcsak majdnem a duplája lett a fize-
tése, hanem azt is észlelte, hogy a rokonok közti házasság jelei meglátszanak
a gyerekeken. - Máig sajnálom, hogy a családfakutatásra nem maradt időm,
révedt el. Éva társa, dr. Szabó Mihály, a Markusovszky kórház osztályvezető
főorvosa is mesélt egy történetet, mely gyógyszerész testvérével esett meg: A
fiatal lányanya csacsi kérdéseket tett fel, ezért megkérdezte tőle, hogy hány
osztályt végzett.  – Hetet, volt a válasz. Másnap egy hasonló korú lány ment
gyógyszerért, akinek szintén nekiszegezte a kérdést: hány osztályt végeztél?
–Hetet. – Hát Te is? – Miért maga is?- csodálkozott a páciens.

És innen vezetett haza Szombathelyre az útja 15 év után, ahol az Év
Orvosának választott dr. Szabó Mihály munka- és élettársa. Jelenleg a
negyedik, az igazságügyi pszichiátria szakvizsgájára készül. Hallgatói kérdés-
re válaszolva elmondták, hogy mindketten elítélik a tévés gyógyszerrek-
lámokat, a nézők ilyen módú befolyásolását, melyek becsapják az embereket,
s végső soron elodázzák a gyógyítást. gyz

Polgármesteri napló
2013. január 21. Dél-
előtt az óvodában a
gyerekek farsangja. 
Igazi gyönyörűség volt
a tarka ruhákba öltözött
zsibongó gyereksereg.
• 2013. január 26. A
Nefelejcs Nyugdíjas
Klub hagyományos
farsangi bálja • 2013.
január 28. Testületi

gyűlés. • 2013. január 29. Görcz Gyula az új
szombathelyi járási vezető tett látogatást
hivatalunkban.  • 2013. január 30. P&P
konferencia a befektetésekről Budapesten. • 2013.
február 01. Dr. Gulyás Ferenc, az új szombathelyi
ren-dőrparancsnok látogatott meg, és beszélget-
tünk a város és környéke közbiztonsága
helyzetéről. • 2013. február 02. A cserkészek első
farsangi jótékonysági rendezvénye. • 2013.
február 04. Az új szombathelyi rendőrparancsnok
ünnepélyes beiktatásán vettem részt.     - Kovács
Ferenc, a Vas megyei Közgyűlés Elnöke
fogadóórát tartott Vépen.  • 2013. február 05. Az
iparkamarában fórumot tartott a Széchenyi
Programiroda • 2013. február 09. Városunk csap-
atával böllérversenyen vettünk részt
Szarvaskenden. • 2013. február 11. Budapesten
aláírtam, és beadtuk a KEOP épületenergetikai
pályázatunkat. Reméljünk nyerünk is. • 2013.
február 14. Testületi gyűlés. • 2013. február 15.
Közéleti teadélután Dr. Varga Éva orvossal. •
2013. február 16. Sportbál. Dísz-vendég volt
Hatos Gábor és az olimpiai bronz -érem!
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Anyakönyvi hírek
Születés: Lakics Roland és
Brezovits Timea fia: Roland •
Varga Balázs és Kányási Edina fia:
Ármin 
Haláleset: Beke János (szül.:
1929.) Petőfi u. 28. • Gergye Péter
(szül.: 1929.) Kassai u. 42. • Németh
Józsefné (szül.: 1931.  Soós Margit)
Dózsa u. 16. • Ãri Ottó (szül.: 1951.)
Berzsenyi u. 29. • Tancsics Imréné
(szül.: 1943. Balikó Éva) Bartók u.
22. • Tolnai Pál (szül.: 1934.) Dózsa
u. 56.

Erdélyi Nagy Körút
2013. augusztus 9-16-ig kirándulást
szervezünk Erdélybe. Az úti program a
tavaly meghirdetettel megegyezik. 
Elérhető, letölthető a www.vep.hu ol-
dalon a rendezvények között. Részletes
információ kérhető a 20-500-5509 tele-
fonszámon.    -polgármester-
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KróniKa
VÉPIMOZAIK

Jól szerepelt csapatunk a böllér-
versenyen

A hetedik helyen végeztek a
Szarvaskenden február 9-én
rendezett 18 csapatos regioná-
lis böllérversenyen a vépiek.
Az ilyen versenyen először
induló csapat igyekezett
minden eshetőségre felkészül-
ni. Barát Péter, Tóth Árpád,
Varga Tamás (Bozzai) Németh
József, Sági Józsefné Anci,
Rigler István és Riglerné Mili-
sics Andrea, (Vát) Baranyai
József, (Bögöt) jól összedolgo-
zó csapatot alkottak a Vas
Megyei Önkormányzat által
kezdeményezett versenyre,
mely a magyar-osztrák határon

átnyúló közös pályázat eredményeként valósult meg. A verseny
irányítóival és a zsűrivel Kovács Péter polgármester tartotta a kapcsolatot.

A szervezők célja az volt, hogy megismertessék az érdeklődőket a
kulináris értékekkel, a disznóvágás helyenkénti szokásaival, az ételek
készítésének módjával éppúgy, mint a tradicionális népművészeti szoká-
sokkal és alkotásokkal. Vittek is magukkal pálinkát, bort, fűszereket épp-
úgy mint süteményeket. 

Aztán a csapat tagjai Barát Péter vezetésével korán reggel megfenték
a késeket, erőt merítettek a fogópálinkából, majd nekirugaszkodtak egy
ott kisorsolt kb. 110 kilós disznó levágásának, perzselésének, feldolgo-
zásának. Majd friss ételt, sülthagymás vért, böllérmájat, hurkát, kolbászt,
káposztát készítettek és kínáltak mindenki örömére. Akadt bíztatójuk is
elég, hiszen örömmel vették, hogy sok vépi jelent meg a Szabó-tanyán.

Miután a gasztronómián kívül kulturális küldetése is volt a ren-
dezvénynek, szívesen vettek a településekről fellépőket. A kulturális
műsorban fellépett a két Palink, Sinkó és Gál Pál, akik népdalokkal, ma-
gyar-és erdélyi nótákkal szórakoztatták a vasi, zalai, valamint a Győr-
Moson-Sopron megyéből érkezett vendégsereget. Ugyancsak sikere volt
Kiricsi Józsefné, Vali néni csuhéból készített tárgyainak, babáinak, aki
helyi kézműves foglalkozásra is felkészült.

Köszönet a jó munkáért, a támogatásért!                                       gyz

Földhivatali felhívás
2013. január 1. és február 1-jével megváltoz-
tak a földhasználati nyilvántartási eljárásra
vonatkozó szabályok. Az ehhez kapcsolódó
1994. évi LV. (a továbbiakban: Tft.) törvényt
módosító 2012. évi CCXIII. törvény és
további Korm. rendeletek 2013. február 1-
jével kötelező adatszolgáltatást ír elő a föld-
használati nyilvántartásba már bejegyzett
földhasználók számára. 

A földhasználók az adatszolgáltatási
kötelezettségüknek 2013. március 30. nap-
jáig a „földhasználati azonosító adatközlési
adatlap” benyújtásával tehetnek eleget. Az
adatlaphoz csatolni kell magánszemély föld-
használó esetében a személyi azonosítót
(személyi szám) és lakcímet igazoló hatósá-
gi igazolványt, gazdálkodó szervezet
esetében a statisztikai azonosítót tartalmazó
okirat másolatát is. Az adatközlési bejelen-
téssel indult eljárás díjmentes. 

Ezen kívül 2013. január 1-jétől a
földhasználóknak területi mértéktől
függetlenül minden termőföld, valamint
mező- és erdőgazdasági belterületi föld –
kivéve az erdő művelési ágú területek –
használatát be kell jelenteniük a földhivatal
felé. 

Kék fény hírek
– A városunkban és a környékén ismét
elszaporodtak az adománygyűjtő, csatorna-
javító, színesfém-gyűjtő és mindenféle áru-
cikkel házaló személyek. Felhívjuk a lakosság
figyelmét, hogy ilyen tevékenységet folytató
személyek tevékenységüket csak az Önkor-
mányzat, vagy Szakhatóság engedélyével
végezhetik. Az esetek 99%-ban az ilyen
személyek csak pénzüktől szeretnék megfosz-
tani a gyanútlan vásárlót. Ilyen személyek
észlelésekor értesítsék a Rendőrhatóságot.

– Januári hónapban Vép Városban egy
gépjármű vezető igazoltatása során
megállapítást nyert, hogy gépjárművét ittas
állapotban vezette. Az általa elkövetett cselek-
ményért több 100 000 Ft-os bírságra és 1 évnél
is több vezetéstől eltiltásra számíthat. Egy vépi
lakos, aki a részére kiszabott pénzbüntetését
nem fizette be, a Büntetés-végrehajtási Inté-
zetbe lett elővezetve, mert büntetését elzárásra
változtatták, valamint több vépi lakos is
bírságolva lett különböző szabálysértések miatt.

– Ezúton szeretnénk megköszönni a Vépi
Polgárőrség, valamint a Vép-Bozzai Ö.T.E. tag-
jainak a januári hónapban a Vépi Körzeti
Megbízottaknak nyújtott segítségét a biz-
tosításban, és a forgalom terelésében.  

Vép KMB.

Tűzoltók köszönete
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Vép - Bozzai köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik
2012. évben adójuk 1%-val támogatták az egyesületet. A befolyt  210.413 Ft-ot vé-
dőfelszerelés beszerzésére fordítottuk. 

Bővebb információk, hírek, képek, videók: www.vepbozzaiote.eoldal.hu inter-
netes oldalunkon   Köszönettel: Ö.T.E Vép - Bozzai4
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A Művelődési Ház programjai
Hétfő: 15.30-16.30 Balett

16.15-17.45 Gitároktatás 
16.30 Színjátszó próba
17.00-18.00 KARATE
18.00-19.00 Gyógytorna
19.00-20.00 ZUMBA Bilics Anitával

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: 19.00-20.00  Aerobic 

Egyéb programok:  
március 1. 18.00 Vép-Bozzai ÖTE közgyűlés
március 8. 18.00  Közéleti teadélután 

Dr. Kiss László alkotmánybíróval
március 10. Sakk bajnokság
március 11. Karitász szociális vásár
Március 15. 10.00 Megemlékezés az 1848-
49-es Forradalom és Szabadságharc ese-
ményeiről. A kőszegi CSÓK ISVÁN 

MŰVÉSZKÖR kiállításának megnyitója.
március 23. Húsvéti Játszóház
március 27. HATOSFOGAT Művészeti Fesz-
tivál A Hatos F. Ált. Iskola és AMI szervezé-
sében

További információk a www.vep.hu honlapon.

Idősek Klubja programjai:
7-én 14.00 óra:   Nőnap
14-én 14.00 óra: Megemlékezés Március 15-ről
18-én 14.00 óra: húsvéti ablakdíszek készítése
21-én 14.00 óra: Tavaszi bőrápolás - előadás
25-tól - 29-ig: Húsvéti készülődés – díszek  

készítése különböző technikákkal
25-én 14.00 óra: tojás dísze készítése – horgolás, varrás
26-án 14.00 óra: húsvéti ételreceptek csereberéje
27-én 14.00 óra: színes kosárkák horgolása
28-án 14.00 óra: asztaldíszek készítése
29-én 9.30 óra: tojásfestés                Kovács Viola

PROgRAMOKKróniKa
VÉPI
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Egyházközségünk márciusi programjai
A nagyböjti időben templomunkban minden pénteken délután 5 órai
kezdettel,  a szentmise előtt keresztutat imádkozunk. Szeretettel
hívom a Kedves Testvéreket az imádságos részvételre! Március 1-jén
lesz a hónap elsőpénteke. Engeszteljük Jézus Szentséges Szívét
szentgyónásunkkal és szentáldozásunkkal! Nagyböjti lelkigyakor-
latunk idén is kétnapos lesz. Március 11-én, hétfőn és március
12–én, kedden dél-után 1/2 5 órától gyóntatás lesz, majd a 1/2 6
órakor kezdődő szentmise keretében hangzanak el a lelkigyakorlatos
szentbeszédek. Kedden délután 3 órai kezdettel tartjuk meg a bete-
gek és idősek szentmiséjét,  melynek keretében kiszolgáltatjuk a bete-
gek kenetét azoknak, akik azt kérik. Előtte 1/2 3 órától gyóntatás lesz.
A lelkigyakorlat vezetésére Merkli Ferenc vasszécsenyi plébános
atyát kértem fel.  Buzdítom a kedves Híveket, hogy példás buzgóság-
gal vegyenek részt minél többen a lelkigyakorlaton. Március 13-án,
szerdán a Boldogságos Szűz Mária fatimai kérésének eleget téve
engesztelő napot tartunk. Igyekezzünk egész nap böjttel, imádsággal
engesztelni Szűz Mária Szeplőtelen Szívét a bűnökért és
megbántásokért! Az esti szentmise előtt 3/4 5 órai kezdettel
rózsafüzért imádkozunk, majd a szentmise keretében ünnepélyes
körmenettel hordozzuk körül Mária Szeplőtelen Szívének kegyszo-
brát. A körmenetre gyertyát, vagy mécsest is hozzunk magunkkal!
Március 24-én, Virág-vasárnap ünnepli Egyházunk Jézus Krisztus
jeruzsálemi bevonulását. A reggel 8 órakor kezdődő szentmise kere-
tében lesz a barkaszentelés és a körmenet. Március 28-án, Nagy-
csütörtökön este 1/2 6 órakor ünnepi szentmisével emlékezünk az
utolsó vacsorára. A szentmise után oltárfosztás lesz, majd Szent-
ségimádási órát tartunk Jézus Olajfák-hegyi figyelmeztetésére emlé-
kezve: „Még egy órát sem tudtok virrasztani velem?" Március 29-én,
Nagypénteken délután 3 órakor keresztúti ájtatosságot tartunk temp-
lomunkban. A Jézus kereszthalálára emlékeztető szertartás este 1/2 6
órakor kezdődik. Ezen a napon a Szentsír 15-18 óráig látogatható. A
Szentsír mellett a cserkészek állnak díszőrséget. Nagypéntek szigorú
böjti nap! Ez azt jelenti, hogy a 18 és 60 év közöttiek ezen a napon
húst nem fogyaszthatnak, háromszor étkezhetnek, és csak egyszer lak-
hatnak  jól. A hústilalom 14 éves kortól kötelező. Itt felső korhatár
nincs. Március 30-án, Nagyszom-baton Jézus sírja reggel 8-12 óráig
látogatható. A feltámadási szertartások este 7 órakor kezdődnek.
Kérem a Kedves Híveket, hogy gyertyát mindenki hozzon magával! A
feltámadási körmenet kb. este 8 órakor kezdődik. Március 31-én,
Húsvétvasárnap Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük. A reggel
8 órakor kezdődő szentmise után ételszentelés lesz. Húsvétvasárnap
hajnalban az órákat egy órával előbbre állítjuk. Ettől a naptól
kezdve az esti szentmisék 1/2 7 órakor kezdődnek.

Németh Tamás plébános

Hatos Ferenc Általános
Iskola és AMI

Márciusi programok: március 7. 16:30 –
18:00 Fogadóóra • március 14. 11:00
Ünnepi megemlékezés az VM DASZK
Mezőgazdasági Szakképző Iskola nagy-
termében • március 27. Hatosfogat Mű-
vészeti Fesztivál a Művelődési Házban •
március 28. – április 2. Tavaszi szünet,
első tanítási nap április 3. szerda

Étkezési befizetési tájékoztató A hiányzás bejelentése a

szülők kötelessége, melyet betegség esetén minden nap reggel 8-ig, más esetben
előző nap 8 óráig kell megtenni. Ennek elmúlasztása esetén a hiányzási napokat is ki
kell fizetni! Kérem a pénztári befizetési időpontokat szíveskedjenek betartani. Étke-
zési díjak befizetésének időpontjai az iskolában: Február 19. 8:00 - 16:00 • Február
26. 8:00 - 16:00 • Március 19. 8:00 - 16:00 • Március 26. 8:00 - 16:00 • Április 16.
8:00 - 16:00 • Április 23. 8:00 - 16:00 • Május 14. 8:00 - 16:00 • Május 21. 8:00
- 16:00 • Június 4. 8:00 - 16:00 • Június 11. 8:00 - 16:00  Térítési díjak:
Tízórai:85 Ft   Ebéd:263 Ft  Uzsonna: 83 Ft  Összesen: 431 Ft Nagycsaládosoknak
a kedvezmény 50 %. Tolnai Zsoltné élelmezésvezető 70-456-9666
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gyermekonkológiáról
M a g y a r o r s z á g o n
évente kb. 3oo gyer-
mek kerül diagnosz-
tizálásra, mint frissen
felfedezett,  ún.új, da-
ganatos (rosszindulatú
daganatos betegségben
szenvedő) gyermek.
Ezek kb 3o%-a leuké-
miában, közismert ne-
vén fehérvérűségben,
vérrákban szenved.
Közel azonos számban
agydaganatos gyer-

mekek kerülnek diagnózisra, ezt követi a
nyirokmirigyrák betegség , majd a lágyrész
daganat, az idegrendszer, a vese, az egyéb szervek
daganatai. Tehát a felnőttektől eltérően nem
szokványos a  mellrák, a prosztata, a gyomor- és
béldaganat, ugyanígy  ritka a tüdődaganat. A gyer-
mekkori daganat tünetei nem mondhatóak speci-
fikusnak, de a fogyás, izzadás, az antibiotikumra
nem regáló lázas állapot, a nyirokmirigyek meg-
nagyobbodása, a  lép, máj, vese miatti has elő-
domborodás, az elhúzódó általános rossz közérzet
felhívják a szülők figyelmét az eltérésekre.
Természetesen az ilyenkor elvégzett laborleletek is
segítséget adnak, pl. a vérszegénység, a magas süly-
lyedés, a fehérvérsejtszám változása, bizonyos
májenzim és vese  eltérések és a daganat marker
/daganatjelző/ vizsgálatok. Ehhez az orvosok által
kért és előírt UH/ultrahang/, CT/Computer tomo-
graphia/ Izotop, MR /Mágneses Resonancia/ vizs-
gálatok nagyon fontos információt adnak. A
daganat diagnózisához elengedhetetlen  a szövet-
tani, sebészi beavatkozás.A sebész nem egy eset-
ben a daganat egészét vagy nagy részét el tudja
távolítani.  Ezt követi a gyógyszer ill. sugárterápiás
beavatkozás, melynek a jövő szempontjából van
jelentősége, azaz a kiújulás és áttétképzés meg-
akadályozását segítik elő. ---

A mai tudásunk és ismereteink szerint már
lehetőség van egyedi terápiára, tehát kérni tudjuk
és  mi orvosok javasoljuk a lehetőség szerinti
egyénre szabott onkológiai eljárásokat. Ma már
mindenki ismeri a gyógyszeres ( ún.kemoterápia)
kezelés mellékhatásait, melyeknek nagy részét ki
tudjuk védeni. 

A gyeremekonkológia eredményei látványosan
javultak az utóbbi évtizedekben. A leukémia, a
nyirokmirigyrák, a vese tumorok 8o-9o % száza-
lékos túlélése, gyógyulása  mellett, az agytumo-
rosok és egyéb daganatos megbetegségben
szenvedők túlélése, gyógyulási eredményei javul-
tak. 

Kérjük a kedves Olvasókat, hogy gyermekeik-
kel bátran jelentkezzenek szűrővizsgálatokra.   

Dr. Masát Péter 
gyermekonkológus főorvos

Autószerviz apáról fiúra
Apja nyomdokaiba lépett Pankotay
Balázs, amikor úgy döntött, hogy
továbbviszi a karosszériajavító mű-
helyt. De bővített is, hiszen ma már
autószerelőként is dolgozik a lakatos
mesterként is ismert fiatalember a
Dózsa utca 69-es számú családi
műhelyben. Mégis messziről érkezett
haza 1990-ben. Ugyanis Biatorbágy
volt korábban az otthona, melynek
alapjait még a papa teremtette meg
azzal, hogy házat vett Vépen. Balázs
közben elvégezte a szakmához szük-
séges tanulmányokat, így 2001-ben
lett tulajdonosa egyéni vállalkozóként a műhelynek. KFT-t hat évvel
ezelőtt alakított. Mint mondja jól bírja a munkát annak ellenére, hogy
egyedül dolgozik. Mindent tud vállalni, ugyanis nemcsak szakmai

ismeretei és meg-
felelő tapasztalatai
vannak, hanem a
reparáláshoz szüksé-
ges minden berende-
zés rendelkezésére áll
a komplett műhelyben
a számítógépes háttér-

től az alvázhúzató padig. Háttérként természetesen ott van mögötte a
felesége, a helyi Takács Edina, aki most ugyan gyesen van a más-
féléves Emmával, de közgazdász lévén intézi az adminisztrációs
ügyeket. – Nagyon jó segítség, teszi hozzá a komoly, de mégis
mosolygós fiatalember.

– Hogy megy az üzlet? – kérdezem. – A válság ellenére nem
panaszkodhatom, ugyanis bőven van munka és alkatrész is, amit
online rendelek. Főleg francia és német márkákat javítok, sőt egész
flottákat is hoznak, kezdi a beszélgetést Balázs. Azért kiderül az is,
hogy vannak olyan megbízók is, akik húznák, halasztanák a fizetést,
de pórul járnak, mert a mester addig nem adja ki a kocsit, amíg meg
nem kapja a javítás ellenértékét. Ilyen esetben persze él a fizetési
meghagyással is, teszi hozzá. Tehát megvan a megélhetés alapja,
melyhez az is hozzájárul, hogy különleges autók és motorok javítását
is tudja vállalni a szerviz. Büszke is rá a fiatal mester, hogy 500
lóerős AMG Mercédeszt ugyanúgy javított már, mint Cryslert és
Porschét. Az pedig külön öröm, hogy még svájci ügyfelei is vannak,
akik a béren kívül kisebb ajándékokkal, olykor például sajttal, vagy
híres csoki márkákkal is kedveskednek a családnak. Persze az is
lehet, hogy csak a kis Emmának szól mindez.

Nem fél a konkurenciától? –Annak ellenére nem, hogy a városban
még három szerviz működik, de mégsem vagyunk egymás ellen-
ségei. Ez nemcsak a jó viszonyból fakad, hanem abból is, hogy egyre
több az autó, s a javítani való.  Az is igaz, hogy több lábon állunk,
ugyanis autóeladással is foglalkozom, mondja. –Hány órát dolgozik
naponta? – Ma már csak reggel nyolctól este hatig tartok nyitva,
mosolyog Balázs. Belátta ugyanis, hogy hosszú távon nem bírná a
virradattól sötétedésig való munkát, mert az nagyon káros lenne az
egészségére éppúgy, mint a család megélhetésére.                     gyz
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Farsang vastapsos műsorokkal
Fergeteges bállal kezdődött január 26-án a farsangi szezon Vépen. Horváth Józsefné Irénke a nyugdíjasok klubjának
vezetője és Kovács Péter polgármester köszöntője után a sorozatot a Nefelejcs Nyugdíjas Klub örökifjú tagjai disznótoros
vacsorával indították. Majd a helyi óvónők kreáltak vastapsos performanszot a Hófehérke és a hét törpe című meséből a
helyi színpados Györgyfalvai Sándor és Balikó Attila közreműködésével. A retromenü, pajkos életképeket ugyanúgy
hozott, mint fergeteges cigánytábori mulatságot. A Sinkó – Gál duó kétszer is színre lépett. A produkciók bizonyították az
idősebb generáció tagjainak életfilozófiáját, találékonyságát, bölcsességét és humorát. A talpalávalót Dávid Zsolt szolgál-
tatta hajnalig.

A Hatos-iskola diákönkormányzata február 1-jén szervezett, diáknappal egybekötött farsangi bált, melyről Poór
Melinda és Dávid Kornél számolt be. A szülői közösség február 9-i, művelődési házban tartott rendezvényén pedig a  89
támogatónak köszönhetően csaknem félmillió forinttal lett gazdagabb az iskola. A pénzt a gyerekek javára fordítják, akik
korábban maguk is farsangoltak az iskolában. – Bonyolult világban élünk, ezért köszönet illeti az adakozókat, akik a
közérdeket szolgálják, mondta köszöntőjében Derdákné Rózsa Hajnalka az SZM elnökhelyettese. A Dancig Duó zenéjére
hajnalig tartó bálon felléptek az iskola 5 A,5 B és 7.B osztályos  tanulói. Nagy sikert aratott a versenytáncos Szekeres
Benedikta és Csáki Levente, valamint a West Side tánccsapat és az örökzöld Meggi. A gazdag tombolán pedig százezres
nyeremény is gazdára talált.

Az Idősek klubjában február 6-án farsangoltak. Oláné Vera, Pali bácsi unokájával, Noémivel adott elő egy megható
jelenetet. Kovács János vicces történeteket mondott, Horváth Józsefné pedig saját maga által átköltött verset adott elő.
Tóth V. Ilona régi dalokkal szórakoztatott. A klub dolgozói fánkkal is megvendégelték a jelenlévőket.  gyz
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Szociális célú tűzifa-támogatás
A tavalyi év során 20 m3 tűzifára pályáztunk, és azt meg is kaptuk. Az idei évben sokkal több település pályázott, mi is a
tavalyi év tapasztalata alapján 30 m3-re adtuk be az igénylésünket. A lehetőségeket messze meghaladó igénylések miatt a
belügyminisztérium rendelete alapján 2013-ban Vép városa 10 erdei m3 tűzifa támogatásban részesült. Ennek összege
152.400,- Ft. Az önkormányzat m3 –ként 2.000,- Ft+ÁFA összeggel egészítette ki a támogatást. Mivel a fenti mennyiség a
beérkező igényeket csak részben tudta volna kielégíteni, ezért az önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy saját
keretből plusz 10 erdei m3 -t vásárol, az eredeti szerződés szerinti áron. A tűzifát a Szombathelyi Erdészet ZRT. biztosítot-
ta. A fa január utolsó napjaiban került beszállításra az erdészet csényei rakodóhelyéről. Az elosztásról az önkormányzat szo-
ciális és egészségügyi bizottsága döntött. A belügyminisztérium rendelete és helyi rendelet alapján elsősorban azokat a
kérelmezőket kellett támogatni, akik aktív korúak ellátásában, lakásfenntartási támogatásban, illetve időskorúak járadé-
kában részesülnek. Feltétel volt még, hogy a felfűrészelésről és a házhoz szállításról is nekünk kellett gondoskodni, az
adományozottnak a fa nem kerülhet pénzbe. Így 31 fő kapott támogatást, ami kb.9-10 q tüzelőt jelent. A GAMESZ dolgo-
zói és a közfoglalkoztatottak a rönköket kuglira vágva házhoz szállították. Megköszönjük a Vép-Bozzai Önkéntes Tűzoltó
Egyesület munkáját, segítségükkel a kuglizás, illetve a kiszállítás rövid idő alatt megtörtént. -GAMESZ-

A következő szombaton a 
helyi és pecöli cserkészek
egyórás mısorral debü-
táltak. Legyőzték Lu-
cifert, busszal men-
tek síelni, mely
elég viszontagsá-
gosan alakult. Nagy
tapsot kapott Nagy
Júlia áriája, Takács 
Szabolcs és Kóbor Tita-
nilla versmondása, a Vad-
rózsák modern táncbemutatója,
Karinthy humoros darabjai és Srszalka Máté
kürtös szólója, illetve az erdélyi széki tán-

cokat bemutató csoport. Jelen
volt                   volt Mándli János pecöli és

Horváth Lászlóné ke-  
nézi polgármester

éppúgy, mint a cser-
készcsapat pa-

rancsnoka, Né-
meth Tamás plé-

bános, aki megha-
tottan mondott köszö-  

netet a hagyományte-
remtő szép estéért. Kiemelte   

a család és a közösségformáló                          
együttlét fontosságát, mely lelki gyógy-

szer lehet mindenki számára.
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a Művelődési Házban.

Sportbál Hatos gáborral
A Sportkör Öregfiúk
bálján díszvendég-
ként köszöntötték az
olimpiai bronzérmes
Hatos Gábor birkó-
zót, akit meglepett
Zátonyi Zoltán az-
zal, hogy egy hár-
mas számú vépi cí-
meres öregfiúk fut-
ballmezt adott át
neki. Kovács Péter
polgármester pedig

a város ajándékával köszöntötte az olimpikont.
A futballmez tréfája talán annak szólt, hogy a hírek

szerint le akarják venni az olimpiák műsoráról a birkó-
zást. – Megdöbbentő a javaslat, hiszen a birkózás a legré-
gibb, ókori olimpiai sportág. Én reménykedem benne,
hogy a NOB végrehajtó bizottsága elutasítja a javaslatot,
mondta lapunknak Hatos Gábor, aki megmutatta
bronzérmét azt bármely érdeklődő kezébe foghatta. A
reggelig tartó mulatságon fellépett az Ungaresca senior
csoportja. A nemrég a  fővárosi Fészek klubban éneklő
Pogácsás Zsuzsanna musical-, Tóth Vásárhelyi Ica pedig
cigánydalokat és örökzöldeket adott elő. Nagy sikert arat-
tak Jade hastáncosai éppúgy, mint Hatos-iskola rapperei.

Köszönet a támogatóknak.                                     gyz 
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